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«TERRA ULTRASILVANA» ÎN SECOLUL AL X‑LEA
ȘI LA ÎNCEPUTUL SECOLULUI AL XI‑LEA
Vasile Mărculeţ

«TERRA ULTRASYLVANA» IN THE 10TH CENTURY
AND AT THE BEGINNING OF THE 11TH CENTURY
Abstract: Between the 9th and the 10th century in the
intra‑Carpathian areas, in Someş area was functioning a
political entity, being at the beginning of an organization
and development stage hived by Blackis and Slaves, Terra
Ultrasylvana lead by the Black duke Gelou. In the first years
of the 10th century, in 903, Gelou is defeated and killed by
the Hungarian head Tuhutum. The Hungarian victory
didn’t bring with it the conquering of the Transylvanian
duke reign and its’ incorporation into the Arpadian state,
but only a substitution of leaders, Tuhutum taking the
place of the deceased duke Gelou, formally chosen by
the representatives the country’s inhabitants.
In the middle of the 10th century, Terra Ultra
sylvana, completely autonomous of Hungary, enters a
new stage a high one, an evolution one. The duke Gylas
Maior (the Old), Tuhutum’s nephew is baptized in
orthodox rite at Constantinople accepts the Byzantine

suzerainty and the organization of the Church within
his political entity in a Orthodox bishopric, the first
known in the north‑Danubian territories inhabited by
Romanians, directly subordinated to the Ecumenical
Patriarchy fact that brings him the political‑juridical
consecration from the part of the Byzantine Empire.
At the beginning of the 11th century, ahead of
Terra Ultrasylvana was Gylas Minor (the Young)
duke nephew of Gylas the Old duke and the uncle of
the Hungary’s king, Stephen I, recently baptized in
Western rite. The denial of the Transylvanian duke to
subordinate to the king of Hungary and to follow the
religious politics of this finally lead to an armed conflict between the two. In 1002 – 1003, Stephen I organized a military campaign against Gylas the Young
who is defeated and captured together with his entire
family and transported in Hungary.

Rezumat: La cumpăna secolelor IX–X în regiunile
intracarpatice, în zona Someşelor, funcţiona o formaţiune politică, aflată într‑un stadiu incipient de organizare
şi dezvoltare, locuită de blachi şi slavi, Terra Ultrasilvana,
condusă de ducele blac Gelu. În primii ani ai secolului
al X‑lea, prin 903, Gelu este înfrânt şi ucis de căpetenia
maghiară Tuhutum, care ia locul defunctului duce, fiind
ales formal de reprezentanţii locuitorilor ţării.
La mijlocul secolului al X‑lea, în condiţiile în care
Terra Ultrasilvana era complet neatârnată de Ungaria,
ducele Gylas major, nepotul lui Tuhutum, se botează
în rit ortodox la Constantinopol, acceptă suzeranitatea
bizantină şi organizarea Bisericii din cadrul formaţiunii

sale politice într‑o Episcopie ortodoxă, prima cunoscută
în teritoriile nord‑dunărene locui te de români, subordonată direct Patriarhiei Ecumenice, act care îi aduce consacrarea politico‑juridică din partea Imperiului Bizantin.
La începutul secolului al XI‑lea, în fruntea Terrei
Ultrasilvana se afla ducele Gylas minor, nepotul lui Gylas
major şi unchiul regelui Ungariei, Ştefan I, recent botezat
în rit apusean. Refuzul ducelui ardelean de a se subordona regelui Ungariei şi de a‑i urma politica religioasă a condus, în cele din urmă, la un conflict armat între cei doi.
Prin 1002 – 1003, Ştefan I întreprinde o campanie militară
împotriva lui Gylas minor, care este înfrânt şi capturat
împreună cu întreaga sa familie şi deportat în Ungaria.

tum,
Keywords: Terra Ultrasylvana, Gelou, Tuhu
Gylas Maior (the Old), Gylas Minor (the Young), The
Hungarians, The Hungary, Stephen I, Anonymus.

Cuvinte‑cheie: Terra Ultrasilvana, Gelou, Tuhutum,
Gylas Maior (cel Bătrân), Gylas Minor (cel Mic, cel Tânăr),
unguri, Ungaria, Ştefan I, Anonymus.
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La sfârşitul secolului al IX‑lea (896) îşi făceau apariţia în Pannonia triburile fino‑ugrice ale ungurilor.
Nou‑veniţii aflau aici o populaţie sedentară, amestecată, formată din bulgari, slavi şi blachi. Despre ultimii,
izvoarele literare de care dispunem afirmă unanim că aceştia erau „păstorii romanilor”, confirmând astfel,
atât autohtonia lor în zonă, cât şi originea lor latină, precum şi calitatea lor de singurii reprezentanţi ai romanităţii orientale1. La cumpăna secolelor IX–X populaţia aşezată a Pannoniei era organizată într‑o serie de
formaţiuni politice care vor sucomba însă, rând pe rând, sub loviturile noilor veniţi.
O situaţie similară, din punct de vedere etnic şi politic cu cea din Pannonia se întâlnea şi în regiunile
de la răsărit de Tisa şi în interiorul arcului carpatic. Supunerea acestor teritorii îi va obliga pe unguri la un
susţinut efort militar, desfăşurat în etape succesive, ce debuta la începutul secolului al X‑lea finalizându‑se
abia la sfârşitul secolului al XII‑lea2.
Sub aspect politic, la începutul secolului al X‑lea, când declanşau raidurile lor militare spre răsărit, ungurii luau contact violent în spaţiul românesc cu trei formaţiuni politice: Ducatul (voievodatul) lui
Menumorut în Crişana, Ducatul (voievodatul) lui Glad în Banat şi Ducatul (voievodatul) lui Gelou, în
regiunea intracarpatică, în zona Someşelor. Evoluţia ultimului, numit de surse şi Terra Ultrasilvana, pe parcursul secolului al X‑lea şi începutul secolului al XI‑lea va constitui de altfel subiectul prezentului studiu.
De la Gelou la Tuhutum. La începutul secolului al X‑lea, în momentul impactului cu migratorii
maghiari, formaţiunea politică intracarpatică condusă de Gelou, Terra Ultrasilvana, se afla la un nivel incipient de organizare politică şi teritorială. Conform informaţiilor transmise de lucrarea notarului anonim
al regelui Bela, Gesta Hungarorum, singura sursă scrisă de altfel care ne oferă informaţii cu privire la situaţia politică din spaţiul românesc transilvănean din această epocă, formaţiunea intracarpatică se întindea la
răsărit de poarta Meseşului, în zona Someşelor3.
Care au fost limitele teritoriale exacte ale formaţiunii politice a lui Gelou, nu putem preciza cu exactitate exclusiv pe baza informaţiilor de care dispunem. Cunoaştem doar din relatarea lui Anonymus că hotarul său nord‑vestic mergea până la Poarta Meseşului.
Precaritatea informaţiilor a condus la opinii diferite ale specialiştilor referitoare la acest aspect. Spre
exemplu, Kurt Horedt considera că „teritoriul stăpânirii lui Gelou se întindea de‑a lungul văii Someşului Mic
până la dealurile Meseşului, unde se construise, după cronica anonimă, lângă «Poarta Meseşului», prima linie
de prisăci. La Someşeni există un nume de hotar «Kapus». Spre vest de Cluj se întâlnesc mai multe toponime
referitoare la porţile ce trec prin linia prisăcilor. [...]. Mai spre vest, în apropierea Meseşului se întâlnesc toponimele
Porţ (Porcz), derivate eventual de la denumirea «Porta Mezesina», «Vaşcapău» (Vaskapu), şi «Presaca» [...].
Se presupune de asemenea, pe baza toponimelor, o linie de apărare între Cluj şi Turda care ar indica frontiera de
sud a voievodatului lui Gelou”4. Ştefan Pascu conchidea că „se poate presupune că «ţara Transilvaniei» cuprin
dea teritoriul intracarpatic, de la Porţile Meseşului înspre apus, până la marginea sudică şi estică a Podişului
1. Pentru această problemă, vezi: Anonymus 1934, IX: „quam terram habitarent Sclavi, Bulgarii et Blachii ac pastores Romanorum”;
Simon de Keza 1935, I, IV, 1: „Blackis, qui ipsorum fuere pastores et coloni, remanentibus sponte in Pannonia”; Chronicon pictum
1937, VI: „Vlachis qui ipsorum coloni existere ac pastores remanentes sponte in Pannonia”; Cf. Odon de Deuil 1825, p. 299: „Ce
pqys est tellement fertile en fourrage, que l’on dit que c’était là que Jules‑César avait établi ses magasins (Terra hec tantum pabulosa
est, ut dicuntur in pabula Iulii Caesaris exititise)”; Ricardus 1935, I: „Qui (septem duces cum polpulis suis) cum multa regna
pertransissent et destruxissent, tandem venerunt in terram, que nunc Ungaria dicitur, tunc vero dicebatur pascua Romanorum”; Cf.
Thomas Spalatensis 1894, p. 42: „Hec regio (Ungaria) dicitur antiquitas fuisse pascua Romanorum”; Cf. Chronicon rhythmicum,
1938, p. 606: „codices maiorum, / exstitisse primitus / regnum Ungarorum / Romanorum pascua”; Cf. Chronicon Posoniense 1938,
p. 25, 30: „Vlachis qui ipsorum coloni erant, vel extitere ac pastores, remanentibus sponte in Pannonia”; Cf. Chronicon Budense,
1838, p. 24–25: „Vlachis qui ipsorum coloni ac pastores remanentibus sponte in Pannonia”; Anonymi Geographi 1934, IV, XVII:
„Notandum quod inter machedonian, achayam et thesalonicam est quidam populus valde magnus et spaciosus qui vocantur blazi, qui
et olim fuerunt Romanorum pastoresm, ac in Ungaria ubi erant pascua Romnaorum propter nimiam terre viriditatem et fertilitatem
olim morabantur”, sau „Pannoni antem, qui inhabitabant tunc pannoniam, omnes pastores Romanorum”.
2. Pentru etapele pătrunderii ungurilor în Transilvania, vezi: Horedt 1958, p. 109–131; Nägler 2003, p. 212–216.
3. Anonymus 1934, XXVI.
4. Horedt 1958, p. 115.
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Transilvaniei”5. În ceea ce îl priveşte, istoricul Mircea Rusu afirma că „nu ar fi însă exclus ca tocmai cetăţile
de pământ de la Moigrad, Cuzdrioara, Şirioara, Dedrad, Chinari, Moreşti şi Moldoveneşti să contureze limitele
voievodatului lui Gelu”, opinie însuşită şi de alţi specialişti6. La rândul său, Alexandru Madgearu considera
că stăpânirea lui Gelou ar fi cuprins „actualul judeţ Cluj, precum şi părţi din judeţele limitrofe Sălaj, Bistri
ţa‑Năsăud şi Mureş”7. El admite totodată posibilitatea ca Gelou să fi controlat şi cetatea de la Şirioara, cu rol
de „cetate de graniţă”, precum şi explorările de la Dej şi Turda8.
Recent asistăm la formularea unor opinii ce combat vechile teorii. Astfel, Tudor Sălăgean referindu‑se la întinderea Terrei Ultrasilvana susţinea că informaţiile transmise de Anonymus indică „o ţară a lui
Gelou ca fiind o formaţiune statală cu întindere redusă” şi că „analiza toponimelor de tip gyepü / presaca, kapu
/ căpuş / poarta / porţi, ör / straja, recfi / recea, atestate în documentele istorice şi în microtoponimia nord‑tran
silvăneană, ne oferă suficiente indicii pentru a permite reconstituirea structurii teritoriale a celei dintâi stăpâniri
maghiare din nordul Transilvaniei, cel puţin parţial suprapusă pe mai vechea «ţară» stăpânită de Gelou. Aceasta
era delimitată la vest şi est de «prisăcile» Meseşului, respectiv o linie de indagines care se întinde între Bonţ şi
Mociu; limita sa sudică este indicată de o serie de toponime situate la cumpăna de ape dintre bazinele hidrografice
ale Someşului Mic şi Arieşului. Această stăpânire maghiară timpurie pare să se fi suprapus, pe baza datelor des
prinse din analiza aceleiaşi toponimii istorice, peste o structură confederativă alcătuită din trei unităţi teritoriale
majore, reprezentând văi şi grupuri de văi, organizare caracteristică, dealtfel, formelor incipiente ale statalităţii
din întreg spaţiul românesc medieval. Delimitările interne ale acestor unităţi, care urmează cumpenele de ape
dintre văile Almaşului / Someşului Mic Superior şi Nadăşului / Borşei, lonei şi Lujerdiului”9.
În absenţa unor informaţii mai consistente cu privire la localizarea şi întinderii Terrei Ultrasilvana în
epoca lui Gelou, care să permită formularea unor răspunsuri irefutabile, controversa generată de această
problemă continuă. În ceea ce ne priveşte, fără a încerca o delimitare a hotarelor stăpânirilor lui Gelou,
considerăm cu titlu de ipoteză, că formaţiunea politică a ducelui ultrasilvan, care se întindea la vest de
Meseş, ocupa exclusiv regiunea delimitată de Someşul Mic şi afluenţii săi sudici, întinzându‑se în Podişul
Someşelor şi parţial Dealurile Clujului şi Dejului, până aproximativ la limitele apusene al Câmpiei şi
Podişului Transilvaniei.
O serie de informaţii transmise de Anonymus ne permit conturarea unei imagini destul de complete
cu privire la resursele naturale, structura etnică, starea materială a locuitorilor, capacitatea militară etc. a
Terrei Ultrasilvana, la cumpăna secolelor IX–X. Veridicitatea acestor informaţii este sporită de faptul că ele
sunt confirmate, atât de alte izvoare literare, cât şi de descoperirile realizate de cercetările arheologice.
Din punct de vedere etnic, informaţiile transmise de notarul anonim conduc la concluzia că în epoca
analizată, Terra Ultrasilvana era locuită de o populaţie amestecată formată din „blachi şi sclavi (slavi, n.n.)”10.
Care a fost ponderea celor două etnii în cadrul populaţiei ducatului intracarpatic nu putem preciza însă.
Cu titlu de ipoteză ne permitem să afirmăm că, foarte probabil, etnia predominantă era cea latinofonă, res
pectiv blachii. Ne bazăm această ipoteză pe faptul că însuşi conducătorul formaţiunii politice provenea din
rândul acestei etnii, Gelou fiind, după spusele lui Anonymus, „un oarecare blac”, respectiv „ducele blachilor”11.
În sensul susţinerii ipotezei noastre pledează de asemenea, un alt fapt: acela că pe parcursul relatării sale
despre Terra Ultrasilvana, notarul anonim nu face nicio o altă referire la rolul slavilor din regiunile intracarpatice cu excepţia menţionării lor în rândul soldaţilor lui Gelou12.
5. Pascu 1971, I, p. 31.
6. Rusu 1978, p. 166; Rusu 1997, p. 292; Cf. Nagler 1997, p. 22–23; Cf. Nägler 2003, p. 204–205. O opinie diferită cu privire la
datarea unora dintre aceste cetăţi, vezi la: Cosma 2002, p. 201, 210–212; Rusu 2005, p. 80–94. Cf. Sălăgean 2006, p. 91–129, unde
contestă opiniile exprimate de ceilalţi specialişti.
7. Madgearu 2001, p. 184.
8. 
Ibidem.
9. Sălăgean 2005, p. 123; Pentru discuţii mai ample, vezi: Sălăgean 2006, p. 91–129.
10. Anonymus 1934, XXV.
11. 
Ibidem, XXIV, XXVI.
12. Ibidem, XXV.
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Alte informaţii conţinute în sursele literare fac referiri la resursele naturale ale ducatului ardelean.
Acelaşi Anonymus relatează că interesându‑se asupra „bunătăţii şi rodniciei pământului”, Terrei Ultrasilvana,
căpetenia maghiară Tuhutum a aflat, prin spionul său, „că pământul acela e udat de cele mai bune râuri […],
că din nisipul lor se culege aur, că aurul din acea ţară este cel mai bun aur, că de acolo se scoate sare şi alte materii
sărate”13. Informaţii asemănătoare ne oferă şi Chronicon pictum Vindobonense, redactată în secolul al XIV‑lea,
care consemnează că „regatul acela (Terra Ultrasilvana, n.n.) […] se numeşte pe ungureşte Erdeleelw, care este
udat de foarte multe râuri, din nisipul cărora se culege aur şi aurul din acea ţară este foarte bun”14.
În pofida bogăţiilor de care dispunea ducatul ardelean, situaţia materială a locuitorilor săi era precară.
Referindu‑se la acest aspect, notarul anonim afirmă că locuitorii Terrei Ultrasilvana erau „cei mai nevoiaşi
oameni din toată lumea”15.
O serie de ştiri transmise de cronica maghiară a notarului anonim ne oferă informaţii cu privire la
capacitatea militară a formaţiunii politice intracarpatice. Asupra veridicităţii lor nu ne putem pronunţa, dar
ele evidenţiază clar inferioritatea militară a acesteia în raport cu forţa ungurilor. Din relatarea lui Anonymus
aflăm că soldaţii ducelui Gelou „sunt blachi şi sclavi care nu au alte arme decât arcuri şi săgeţi şi ducele lor
Geleou e puţin statornic şi n‑are oşteni buni împrejurul său”, drept urmare conchide cronicarul, „n‑ar îndrăzni
să se împotrivească curajului ungurilor”16.
Informaţiile lui Anonymus ne permit concluzia că forţa principală a formaţiunii politice intracarpatice la cumpăna secolelor IX–X o reprezenta oastea de ţară recrutată din rândul locuitorilor săi, respectiv
din cele două etnii de bază care locuiau în hotarele sale. Slab înarmată, dispunând de armamentul tradiţional, arcul şi săgeata îndeosebi, această oaste avea un potenţial militar scăzut, fapt ce i‑a permis istoricului
Tudor Sălăgean să conchidă, perfect justificat, că din punct de vedere militar, Terra Ultrasilvana avea „un
nivel de organizare aproape rudimentar”, iar conducătorul său, „deşi recunoscut ca dux, stăpânitor al unul domi
nium, nu depăşea, prin forţa şi resursele sale, nivelul unui simplu comandant de cetate din teritoriile stăpânite de
Menumorut, Salanus sau Zubur”17.
În pofida slăbiciunii sale, ducele Gelou avea însă un statut politico‑juridic internaţional superior
celui al mai puternicilor săi omologi. În timp ce aceştia – ducii Menumorut, Salanus şi Zubur – erau, chiar
şi numai formal, vasalii unor suverani contemporani, precum împăratul bizantin, ţarul bulgar sau regele
Boemiei18, ducele Gelou beneficia de un statut politico‑juridic de completă independenţă.
Puterea militară a Terrei Ultrasilvana era completată de sistemul defensiv. Sursele scrise ne oferă
puţine informaţii concrete referitoare la acesta. Spre exemplu, acelaşi Anonymus ne informează că Gelou
îşi avea „fortăreaţa sa situată pe fluviul Zomus (Someş, n.n.)”19. Identificarea şi localizarea sa, asupra cărora
specialişti nu s‑au pus încă de acord, continuă să rămână două probleme controversate. Unii istorici o localizează la Dăbâca, alţii la Cluj‑Mănăştur, sau chiar pe locul anticului oraş Napoca20. Unii istorici, îndeosebi
maghiari, făcând analogie între numele lui Gelou (în ungureşte Gyalu) şi cel al fortăreţei Gilău (în ungureşte Gyalu), o identifică cu aceasta. În istoriografia românească această teză a fost acceptată de George
Popa‑Lisseanu, care numeşte formaţiunea politică condusă de Gelou, chiar „voievodatul de la Gilău”21. La
rândul său, Tudor Sălăgean admite ca posibilă reşedinţă a lui Gelou o fortăreaţă situată în Munţii Gilăului
la 12 km de localitatea Gilău, numită potrivit tradiţiei locale Cetatea Someşului22.
13. 
Ibidem.
14. 
Chronicon pictum 1937, XXXVIII.
15. Anonymus 1934, XXV.
16. 
Ibidem.
17. Sălăgean 2005, p. 123; Sălăgean 2006, p. 102.
18. Anonymus 1934, XII, XX, XXXV. Pentru discuţiile asupra unor componente ale acestei probleme, vezi: Mărculeţ 2007a,
p. 11–25.
19. 
Ibidem, XXVII.
20. Pentru discuţiile asupra acestei controverse, vezi: Horedt 1958, p. 115; Rusu 1997, p. 292–293; Nägler 2003, p. 205, Madgearu
2001, p. 183.
21. Popa‑Lisseanu 1941, p. 209; Popa‑Lisseanu 1934, p. 94, n. 3.
22. Sălăgean, 2006, p. 189–190.
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Un aspect puţin reliefat de surse este cel al relaţiilor externe ale ducatului ardelean. Care au fost
raporturile acestuia cu marile puteri ale vremii nu ştim. Sumare informaţii ne oferă Anonymus doar asupra
relaţiilor cu migratorii turanici pătrunşi în spaţiul carpato‑dunărean, despre care aflăm că au fost permanent
conflictuale. Referindu‑se la acest aspect, notarul anonim relatează că la începutul secolului al IX‑lea, Terra
Ultrasilvana „suferea multe neajunsuri din partea cumanilor şi pecenegilor”23.
Problema principală pe care o ridică aceste informaţii este cea a veridicităţii lor. Pot fi ele acceptate
ca fiind în totalitatea adevărate? Răspunsul la această întrebare este categoric unul negativ. În baza realităţilor istorice cunoscute, putem însă accepta ca doar fiind parţial veridice ştirile transmise de notarul
anonim. Acest neajuns este urmarea faptului că menţionându‑i pe cumani alături de pecenegi în acţiunile îndreptate împotriva ducatului ardelean, el nu face altceva decât să transpună la începutul secolului al
X‑lea realităţile etnice şi politice din spaţiul carpato‑dunărean din vremea sa (secolul XII). La începutul
secolului al X‑lea, când se consumă respectivele atacuri turanice împotriva Terrei Ultrasilvana, cumanii
nu îşi făcuseră încă apariţia în aceste regiuni. În consecinţă, responsabili de atacurile menţionate împotriva formaţiunii politice a lui Gelou ar putea fi făcuţi în epoca respectivă numai pecenegii, aflaţi în faza
pătrunderii masive în spaţiul carpato‑dunărean, inclusiv în regiunile intracarpatice24. De altfel, aceste
realităţi sunt confirmate de o serie de surse contemporane. Astfel, împăratul‑cărturar Constantin VII
Porphyrogennetos (912/945 – 959), care scrie la mijlocul secolului al X‑lea afirmă că unul din triburile
pecenege, condus de Curcutai, locuieşte în „ţinutul Gyla‑de‑Jos care se mărgineşte cu ţara turcilor (ungurilor, n.n.)”25. Informaţiile cronicarului bizantin ne permit să localizăm habitatul respectivului trib al pecenegilor, cel mai probabil, în interiorul arcului carpatic26.
În primii ani ai secolului al X‑lea, după afirmaţia lui Anonymus în anul 903, se produce însă atacul
ungurilor împotriva ducelui Gelou. Precaritatea informaţiilor referitoare la această problemă face ca datarea exactă a expediţiei maghiare împotriva lui Gelou să continue să rămână o controversă încă dezbătută
în istoriografie27. Căpetenia maghiară Tuhutum, care opera, alături de alţi şefi maghiari, în zona Porţilor
Meseşului, atrasă de bogăţiile Terrei Ultrasilvana, i‑a solicitat lui Arpad acordul de a o cuceri.
Evenimentele care s‑au derulat în etapa imediat următoare îşi află o concisă dar consistentă prezentare în cronica notarului anonim. De la acesta aflăm că primind încuviinţarea lui Arpad pentru declanşarea
acţiunii sale, Tuhutum, după ce „a făcut pregătiri cu ostaşii săi”, lăsându‑şi ceilalţi colaboratori pe loc „a plecat
peste păduri, spre răsărit, în contra lui Gelou, ducele blachilor”28. La rândul său, „Gelou, ducele ultrasilvan, auzind
despre venirea lui, şi‑a strâns oastea şi a pornit călare, în cea mai mare fugă, înaintea lui, pentru ca să‑l oprească
la porţile Meseşului”29. Mobilitatea forţelor sale i‑a permis lui Tuhutum să anihileze tentativa lui Gelou de a‑l
bloca la Porţile Meseşului, căci „străbătând pădurea într‑o singură zi”, acesta a debuşat cu soldaţii săi „la râul
Almaş”, unde „ambele armate au ajuns faţă în faţă, găsindu‑se între ele numai râul”30. În această situaţie, „ducele
Gelou, cu arcaşii săi, voia să‑i oprească acolo”31.
Confruntarea dintre cele două oşti, de pe râul Almaş, una deosebit de violentă şi de sângeroasă
s‑a încheiat cu victoria ungurilor. „Iar făcându‑se dimineaţă, înainte de auroră, Tuhutum – relatează acelaşi
Anonymus – şi‑a împărţit armata în două părţi şi a doua jumătate a trimis‑o ceva mai sus, pentru ca, trecând
peste râu, fără să afle soldaţii lui Gelou, să înceapă lupta”. Stratagema căpeteniei maghiare a reuşit pe deplin
„şi fiindcă trecerea le‑a fost uşoară, ambele linii au ajuns deodată la luptă. Şi s‑au luptat între ei cu înverşunare,
23. Anonymus 1934, XXV.
24. Madgearu 2005, p. 112.
25. Porphyrogenitus 1840, 36–37.
26. Cf. Madgearu 2005, p. 113, unde admite localizarea respectivului trib în Moldova. Vezi, în acelaşi sens: Diaconu 1970, p. 34–35;
Györffy 1972, p. 289.
27. Cf. Madgearu 2001, p. 143; Pentru dicuţii, vezi: Sălăgean, 2006, p. 68–74.
28. Anonymus 1934, XXVI.
29. 
Ibidem.
30. 
Ibidem.
31. 
Ibidem.
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dar soldaţii ducelui Gelou au fost biruiţi şi mulţi dintre ei omorâţi şi încă şi mai mulţi făcuţi prizonieri”32. Ducele
Gelou „ca să‑şi scape viaţa, a luat‑o la fugă cu puţini din ai săi”, pentru a se pune la adăpost în „fortăreaţa sa,
situată lângă fluviul Zomus”, dar soldaţii lui Tuhutum urmărindu‑l, „au omorât pe Gelou lângă râul Copus
(Căpuş, afluent al Someşului, n.n.)”33.
Se pare că victoria ungurilor de pe râul Almaş şi moartea lui Gelou nu au pus imediat capăt luptelor
care au mai continuat, îndeosebi pentru cucerirea fortăreţelor ducatului. Săpăturile arheologice efectuate
la cetăţile Dăbâca, Cluj‑Mănăştur, Şirioara şi Moreşti au pus în evidenţă distrugeri şi avarii care puteau fi
provocate de atacurile repetate ale ungurilor34.
Moartea conducătorului lor şi situaţia disperată în care se aflau i‑au determinat pe potentaţii ducatului ardelean să‑l aleagă duce pe Tuhutum. Anonymus relatează, referindu‑se la acest eveniment, că „locu
itorii acelei ţări, văzând moartea domnului lor, de bună voie, dând mâna, şi‑au ales domn pe Tuhutum […]. Şi
în localitatea ce se cheamă Esculeu (Aşchileu, n.n.), şi‑au întărit cuvântul prin jurământ”35. Prin înţelegerea
încheiată, cu căpetenia maghiară victorioasă, notabilii Terrei Ultrasilvana şi‑au asigurat pentru perioada ce
a urmat cuceririi maghiare un semnificativ rol politic36.
Informaţiile transmise de notarul anonim ne permit câteva reflexii cu privire la rolul principalelor
instituţii politice ale statului. În primul rând, constatăm că, acţiunea militară a lui Tuhutum, care se înscrie
în cadrul primei etape de pătrundere a ungurilor în Transilvania, nu a atras după sine, în ciuda victoriei obţinute, cucerirea ducatului ardelean şi încorporarea sa în statul arpadian care tocmai se năştea în Pannonia,
ci doar o substituire de conducători, Tuhutum luându‑i locul defunctului duce Gelou. În al doilea rând,
informaţia privind alegerea ca duce a lui Tuhutum conduce la concluzia că, cel puţin, până la urcarea lui
pe tronul Terrei Ultrasilvana, instituţia domniei avea un caracter electiv. În al treilea rând, pe baza aceloraşi
informaţii suntem în măsură să afirmăm că între instituţiile statului funcţiona încă din epoca menţionată o
adunare a ţării, formată fără îndoială din reprezentanţii potenţilor locali, aflată desigur la un nivel incipient
de organizare, care număra între atribuţiile sale şi pe acelea de alegere a ducelui, care au putut fi exercitate,
cel puţin formal, chiar şi în raport cu biruitorul de pe câmpul de luptă, care s‑a văzut, se pare, el însuşi silit
să le confirme.
Pentru perioada ce a urmat urcării pe tron a lui Tuhutum şi până la mijlocul secolului al X‑lea nu
dispunem decât de unele informaţii extern de lapidare cu privire la evoluţia Terrei Ultrasilvana, şi acelea
transmise tot de Anonymus. Referindu‑se situaţia ducatului în această epocă, notarul anonim, consemnează că „ţara Ultrasilvană urmaşii lui Tuhutum au stăpânit‑o până în timpul regelui Ştefan cel Sfânt” sau
că „Tuhutum, din ziua aceea, a stăpânit ţara în pace şi în fericire şi urmaşii lui au stăpânit‑o până în timpul
regelui Ştefan cel Sfânt. Iar Tuhutum a dat naştere lui Horca, Horca a dat naştere lui Geula şi Zubor. Geula
a avut două fete, dintre care una se chema Caroldu şi cealată Saroltu. Sarolt a fost mama regelui Ştefan cel
Sfânt. Zumbor a dat naştere lui Geula cel Mic, tatăl lui Bue şi Bucne, în timpul căruia regele Ştefan cel Sfânt a
subjugat ţara Ultrasilvană”37.
Informaţiile de mai sus ne permit constarea că în perioada ce a urmat urcării pe tronul Terrei
Ultrasilvana a lui Tuhutum, instituţiile statului au suportat schimbări fundamentale. În primul rând, domnia s‑a transformat dintr‑o instituţie electivă în una ereditară, ea transmiţându‑se pe linie directă urmaşilor
lui Tuhutum, care a fondat o adevărată dinastie care s‑a menţinut la conducerea formaţiunii politice intracarpatice până la începutul secolului al XI‑lea. Pe baza informaţiilor lui Anonymus îi putem chiar identifica
pe reprezentanţii acestei veritabile dinastii: Tuhutum – Horca – Gylas Major (cel Bătrân) – Zumbor (incert) –
Gylas Minor (cel Mic sau cel Tânăr).
32. 
Ibidem, XXVII.
33. 
Ibidem.
34. Rusu 1997, p. 292.
35. Anonymus 1934, XXVII
36. Sălăgean 2005, p. 122.
37. Anonymus 1934, XXIII, XXVII.
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Schimbarea caracterului domniei a atras, fără îndoială, după sine deposedarea adunării ţării de atributul ei legat de alegerea ducelui. Asemenea transformări au fost posibile, cu certitudine, numai datorită
întăririi puterii şi poziţiei ducelui în raport cu puterea feudalilor locali. Cucerirea ducatului ardelean cu
sabia de către Tuhutum a jucat, în opinia noastră, un rol determinant din acest punct de vedere.
Gylas Major şi orientarea spre Bizanţ. La mijlocul secolului al X‑lea, Terra Ultrasilvana intrase într‑o etapă superioară de evoluţie. Ducatul ardelean înregistrează, atât o însemnată extindere teritorială, cât şi afirmarea sa în relaţiile internaţionale central şi sud‑est europene. Ştirile cuprinse în
sursele de care dispunem confirmă acest fapt în pofida informaţiilor precare şi confuze pe care ni le
oferă unele dintre ele.
Artizanul acestor realizări a fost ducele Gylas Major (cel Bătrân), numit în diferitele surse Geula,
Gyula, Jula sau Iulus, fiul lui Horca şi nepotul lui Tuhutum, care deţinea puterea supremă în epoca respectivă.
Când anume i‑a succedat el părintelui său, Horca, în fruntea formaţiunii politice intracarpatice nu cunoaştem întrucât orice informaţii cu privire la acest eveniment lipsesc cu desăvârşire din sursele cunoscute.
Originea etnică a lui Gylas a declanşat o puternică controversă în rândul specialiştilor. Bazaţi pe sursele cunoscute, unii îl consideră peceneg, alţii maghiar, dar cum până în prezent aceştia nu au oferit un
răspuns definitiv acestei probleme, controversa continuă. Nu insistăm acum asupra acestui aspect, pe care
l‑am abordat de altfel recent cu alte prilejuri38, deoarece el este complet lipsit de importanţă în economia
studiului nostru.
Deosebit de importante rămân, în schimb, realizările domniei lui Gylas. Izvoarele literare maghiare şi
bizantine din secolele XII–XIV înregistrează, de altfel, cele mai însemnate dintre aceste realizări. Nu întâmplător, credem noi, ci tocmai datorită poziţiei şi rolului pe care Gylas l‑a conferit, prin politica promovată,
Terrei Ultrasilvana, în această regiune, Chronicon pictum Vindobonense îl caracterizează ca fiind „un prinţ
mare şi puternic”39.
În primul rând, lui Gylas major i se datorează, se pare, extinderea stăpânirilor formaţiunii sale politice
asupra regiunilor din bazinul Mureşului mijlociu. Conform relatărilor Cronicii pictate de la Viena, în a doua
jumătate a secolului al X‑lea funcţiona în regiunile intracarpatice o altă formaţiune politică autonomă, ţara
lui Kulan (terra Kulan), pe care la data respectivă o stăpânea ducele Beliud care o moştenise de la socrul
său Kulan40. Întinderea şi localizarea acestui voievodat sau ducat nu este precizată în cronică. El a fost însă
localizat de specialişti în centrul Transilvaniei, cu reşedinţa la Bălgrad (Alba Iulia), motiv pentru care a fost
numit voievodatul de la Bălgrad sau de Alba Iulia41.
Deşi la început relaţiile dintre Gylas şi Beliud au fost bune, ultimul mediind chiar căsătoria fiicei lui
Gylas, Sarolt, cu ducele maghiar Geysa, ulterior, Gylas a ocupat ducatul Kulan‑Beliud integrându‑l stăpânirilor sale şi transferându‑şi propria reşedinţă în cetatea de scaun a acestuia42. Evenimentele în discuţie, a
căror datare nu poate fi realizată sunt alegoric prezentate în Chronicon pictum Vindobonense care relatează
că „acest Gyula era un prinţ mare şi puternic care găsise într‑o vânătoare a sa în Ardeal o mare cetate ce fusese
construită mai demult de romani”43. Credem că este în afara oricăror discuţii faptul că marea cetatea romană
descoperită şi ocupată de ducele Gylas în timpul aşa‑zisei sale „vânători în Ardeal”, nu este alta decât castrul roman de la Apulum, care‑şi va lua apoi numele după acela al stăpânului său: Gyulafehervar sau Alba
Iulia. De altfel, Chronicon Posoniense, confirmă identificarea propusă de noi, precizând în, acelaşi context al
evenimentelor, era „cetatea Alba în Ardeal”44. Precizăm de asemenea faptul că stăpânirea lui Gylas în Ardeal
38. Pentru discuţiile asupra acestei controverse, vezi: Mărculeţ 2001, p. 40; Mărculeţ 2005a, p. 32–33; Mărculeţ 2005b, p. 12–13.
39. 
Chronicon pictum 1937, XV.
40. 
Ibidem.
41. Rusu 1997, p. 292.
42. Cf. Rusu 1997, p. 293; Cf. Velter 2002, p. 155, care atribuie cucerirea ducatului Kulan‑Beliud lui Gylas Minor, la sfârşitul
secolului al X‑lea.
43. 
Cronicon pictum 1937, XV.
44. Apud Iambor 1994, p. 15.
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este confirmată, atât de Anonymus, cât şi de Simon de Keza în cronicile lor45. În opinia noastră, o dată cu
includerea ducatului Kulan‑Beliud în hotarele stăpânirilor lui Gylas, numele de Terra Ultrasilvana s‑a extins
şi asupra acestor regiuni, până în valea Mureşului.
Realizările majore ale domniei lui Gylas Major au fost obţinute însă în domeniul politicii externe.
Ele au constat în includerea Terrei Ultrasilvana în ansamblul complex al relaţiilor internaţionale central şi
sud‑est‑europene.
O primă reuşită în acest sens a reprezentat‑o apropierea de Bizanţ, la data respectivă principala putere a Răsăritului şi centrul lumii ortodoxe. Cronicarii bizantini Georgios Kedrenos şi Ioan Zonaras relatează în lucrările lor că în jurul anului 950, un principe al ungurilor, pe numele său Gylas, s‑a deplasat la
Constantinopol unde a îmbrăţişat creştinismul de rit oriental. „La scurtă vreme după Bulosoudes – consemnează Georgios Kedrenos – veni şi Gylas, care de asemenea era arhonte al turcilor (ungurilor, n.n.), în cetatea
împărătească, unde a fost botezat şi împărtăşit de aceleaşi binefaceri şi onoruri. Dar el luă cu sine şi un călugăr
cu numele Hierotheos, vestit pentru evlavia sa, pe care Theophylaktos (patriarhul ecumenic, n.n.) îl hirotonise
episcop al Turciei (Ungariei, n.n.). Ajuns acolo acesta întoarse pe mulţi de la credinţa rătăcită a barbarilor, la
creştinism. Gylas a rămas apoi statornic în credinţa aceasta şi el însuşi nu a năvălit niciodată în împărăţia rome
ilor (Imperiul Bizantin, n.n.)”46. La rândul său, Ioan Zonaras, referindu‑se la acelaşi eveniment, relatează
că „turcii numiţi şi unguri, obişnuiţi fiind altădată să facă incursiuni în teritoriile romeilor (bizantinilor, n.n.),
până la o vreme au rămas liniştiţi, căci ducele lor Bolosoudes şi arhontele unei părţi, Gylas, au venit la împărat
(Constantin VII Porphyrogennetos, n.n.) şi amândoi s‑au botezat şi au învăţat tainele credinţei noastre. Şi au
primit rangul de patrikios şi încărcaţi de daruri se întoarseră la scaunele lor ducând şi un arhiereu prin care mulţi
au ajuns la cunoaşterea lui Dumnezeu. Iar Gylas a rămas statornic în credinţă şi a păstrat pacea”47.
Informaţiile cronicarilor bizantini ne permit formularea unor concluzii interesate cu privire la statutul politico‑juridic internaţional obţinut de Gylas pentru Terra Ultrasilvana, precum şi la locul acesteia în
cadrul politicii externe a Constantinopolului. În primul rând, odată cu creştinarea în rit oriental a conducătorului formaţiunii politice intracarpatice, între aceasta şi Imperiul Bizantin s‑au stabilit şi relaţii politice,
axate îndeosebi pe legăturile personale dintre împăratul Constantin VII Porphyrogennetos şi ducele Gylas.
Titlu de patrikios, conferit ducelui ardelean cu prilejul călătoriei sale la Constantinopol, a însemnat implicit
includerea sa şi a formaţiunii sale politice în sistemul relaţiilor suzerano‑vasalice promovate de Imperiul
Bizantin. Înaltul titlu din ierarhia aulică bizantină primit de ducele Gylas, ce era acordat în Bizanţ numai
persoanelor ilustre din imperiu sau conducătorilor unor organizări politico‑statale străine, îl situa pe acesta
între cei mai de seamă vasali ai basileului48. Acest statut recunoscut ducelui ultrasilvan evidenţiază clar,
atât importanţa acordată de autorităţile bizantine raporturilor politice cu Terra Ultrasilvana, cât şi intenţia
nedisimulată a acestora de a menţine formaţiunea politică nord‑dunăreană în orbita politică a imperiului
pentru a putea controla şi influenţa, în folosul Constantinopolului, evoluţia politică a respectivelor teritorii.
Raportată la ansamblul politicii externe a Imperiului Bizantin, atragerea lui Gylas şi a formaţiunii sale
politice în sfera de influenţă a Bizanţului se încadra în acţiunile consecvent promovate de diplomaţia bizantină menite să determine „gruparea în jurul monarhiei a unui cortegiu de vasali”, respectiv a unor organizări
politico‑statale, mai mari sau mai mici, cărora „să le impună voinţa împăratului”, pe care „să le întrebuinţeze
în folosul imperiului” şi care, odată atrase în orbita politică a Constantinopolului, urmau să constituie, atât
instrumentele promovării politicii şi influenţei imperiului, cât şi prima linie de apărare a hotarelor acestuia49. Căci, aşa cum remarca istoricul francez Ch. Diehl, „această clientelă de vasali” avea menirea să constituie,
„în tot lungul frontierei, o linie de acoperire, ca o primă barieră opusă invazieii”50.
45. Anonymus 1934, XXIII, XXVII; Simon de Keza 1935, II, I, 7, unde afirmă că Gylas „a locuit în părţile Erteuelu”.
46. Cedrenus 1839, p. 328.
47. Zonaras 1871, XVI, 22.
48. Pentru discuţiile asupra acestei probleme, vezi: Diehl f.a, p. 70–75; Diehl 1969, p. 118–136.
49. Diehl 1999, p. 95; Diehl 1969, p. 118. Pentru principiile, metodele şi modul de acţiune ale diplomaţiei bizantine, vezi: Diehl
f.a, p. 67–82; Obolensky 1963, p. 45–61.
50. Diehl f.a, p. 78.
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În ceea ce‑l priveşte pe Gylas, pentru el şi formaţiunea sa politică, în schimb, acceptarea suzeranităţii
bizantine a avut o importanţă covârşitoare, ea însemnând, în primul rând, îndeplinirea unui deziderat de
ordin politic. Prin actul său, ducele ardelean obţinea consacrarea politico‑juridică a Terrei Ultrasilvana în
cadrul complex al relaţiilor politice internaţionale.
Aşa cum se poate constata din ştirile transmise de cronicarii bizantini, relaţiile stabilite de Gylas
cu Imperiul Bizantin la mijlocul secolului al X‑lea au avut, pe lângă componenta politică, şi o latură religioasă. Acest lucru nu trebuie să surprindă dacă avem în vedere importanţa arătată de autorităţile de la
Constantinopol rolului Bisericii Orientale de agent al propagării influenţei politice şi spirituale bizantine
în teritoriile intrate sub jurisdicţia religioasă a Patriarhiei Ecumenice. În condiţiile în care Biserica locală
devenea secondanta fidelă a politicii imperiului în aceste regiuni, organizarea şi controlarea ei, şi prin ea
a societăţii respective, deveneau de o importanţă capitală pentru autorităţile constantinopolitane51. Fără
îndoială, Biserica din cadrul formaţiunii politice conduse de Gylas nu a făcut nici ea excepţie de la un astfel
de statut şi de rol.
În contextul prezentat, episcopului Hierotheos, foarte probabil, grec de origine, venit cu Gylas de
la Bizanţ, i‑a revenit, cu certitudine, un rol deosebit în promovarea intereselor şi a influenţei Bizanţului în
acerte regiuni, în calitatea sa de exponent principal al politicii imperiale în zonă. Se adăugau, fără îndoială,
acestei sarcini şi acelea de promovare a creştinismului de rit oriental în rândul populaţiei şi de organizare a
Bisericii locale pe care urma să o conducă.
Între problemele ridicate de legăturile religioase ale Terrei Ultrasilvana cu Imperiul Bizantin,
două aspecte s‑au aflat, cu deosebire, în atenţia şi dezbaterea specialiştilor: localizarea Episcopiei
Turciei (Ungariei), conduse de Hierotheos şi, implicit, cunoaşterea ariei de jurisdicţie religioasă a
acesteia şi, legată direct de aceasta, localizarea reşedinţei episcopale. Întrucât istorici nu au ajuns la un
punct de vedere comun în ceea ce priveşte răspunsurile date acestor probleme, controversa continuă
în istoriografie.
În ceea ce priveşte localizarea Episcopiei conduse de Hierotheos, în rândul specialiştilor s‑au
conturat două curente de opinie, determinate direct de localizarea propusă pentru stăpânirile lui
Gylas: unul, cel mai numeros de altfel, este format din specialiştii care localizează Episcopia ortodoxă
în regiunile intracarpatice; celălalt, care reuneşte istoricii care situează Episcopatul lui Hierotheos, ca
şi stăpânirile lui Gylas, de altfel, în afara ariei de locuire românească, în răsăritul Ungariei sau pe Tisa.
Determinată direct de aceste puncte de vedere a fost localizată, la rândul său, şi reşedinţa episcopală,
pentru care a fost aşezată, fie în Transilvania, la Dăbâca sau la Alba Iulia, fie undeva în estul Ungariei
sau pe Tisa52.
În ceea ce ne priveşte, rămânem consecvenţi opiniei exprimate cu alte prilejuri, potrivit căreia Episcopia lui Hierotheos, cea mai veche eparhie cunoscută în spaţiul nord‑dunărean, constituită de
Patriarhia Ecumenică de Constantinopol la mijlocul secolului al X‑lea, care îşi exercita, în totalitate sau
în mare parte, jurisdicţia ecleziastică asupra teritoriilor aflate sub jurisdicţia politică a lui Gylas, a fost una
intracarpatică. Considerăm ca absolut veridică şi posibilitatea ca Hierotheos, în calitatea sa de episcop al
Turciei (Ungariei) să‑şi fi exercitat jurisdicţia religioasă şi asupra unor teritorii locuite de creştini de rit
oriental situate la vest de Carpaţii Occidentali, sau asupra tuturor credincioşilor din Ungaria care aparţineau acestei confesiuni. În ceea ce priveşte localizarea scaunului epicopal, susţinem, dată fiind importanţa
51. Pentru rolul Bisericilor locale intrate sub obedienţa religioasă a Constantinopolului în promovarea interselor Bizanţului în
diferite regiuni, vezi: Diehl f.a, p. 76–77; Diehl 1969, p. 121–126; Obolensky 1963, p. 52–56, 58–60.
52. Pentru diferitele păreri exprimate, vezi: Şincai 1967, p. 270–280; Şincai 1971, p. 270–271; Micu, 1963, p. 100; Maior 1995,
p. 91–93; Popovici 1926, p. 300–301; Onciul 2006, p. 671; Lupaş 1988, p. 37; Lupaş 1995, p. 31; Heitel 1972, p. 139–160; Pascu
1972, p. 72; Pascu 1989, p. 299; Barnea 1981, p. 21–22; Columbeanu 1973, p. 61; Rusu 1997, 302–303; Pop 1996, p. 144; Pop 1997,
p. 146; Auner 1902, p. 87–88; Rămureanu 1957a, p. 36; Păcurariu 1991, p. 217; Popescu, Bodogae, Stănescu 1956, p. 323–324;
Székely 1967, p. 291; Moravcsik 1970, p. 107; Obolensky 2002, p. 175–176; Madgearu 1994, p. 147–154, unde prezintă şi o
bibliografie amplă a problemei; Velter 2002, p. 72; Marţian 2006, p. 83, unde conchide că „dieceza lui Hierotheos includea şi
Pannonia”.
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instituţiei religiose în epoca respectivă, că acesta trebuie căutat în perimetrul reşedinţei conducătorului
formaţiunii politice sau în imediata apropiere a acesteia53.
Momentul stabilirii relaţiilor politice şi religioase între Terra Ultrasilvana, condusă de Gylas şi
Imperiul Bizantin nu a fost unul întâmplător. El coincide cu o primă tentativă a Bizanţului de a‑i creştina
pe unguri54. Acţiunea imperială, caracterizată printr‑o intensă propagandă politică şi, mai ales, religioasă,
promovată de autorităţile constantinopolitane în rândul ungurilor în scopul creştinării acestora în rit
răsăritean, a vizat, în primul rând, a atragerea lor în sfera de influenţă şi în orbita politică a Bizanţului55.
Din acest punct de vedere, chiar dacă tentativa bizantină de a‑i creştina pe unguri în rit oriental a eşuat
ulterior, ea îşi găseşte similitudini în acţiunile Constantinopolului de creştinare a bulgarilor (secolul IX)
şi a ruşilor (secolul X)56.
În spaţiul intracarpatic însă, nu se poate spune că demersurile bizantine nu au avut succes: în timp ce
ungurii au optat, în final, pentru creştinismul de rit apusean, românii, chiar şi cei intraţi sub stăpânire maghiară,
au rămas în marea lor majoritate, de rit oriental. În opinia lui Dimitri Obolensky acest succes a fost rezultatul
acţiunii conjugate a factorului politic cu cel religios. În concluzie, conchide el, „misiunea lui Hierotheus, spriji
nită de puterea politică a lui Gyula, a permis creştinismului să prindă rădăcini în ţinuturile joase din estul Tisei şi în
Transilvania în a doua jumătate a secolului al X‑lea”57. În opina noastră, succesul bizantin se explică, mare măsură, atât prin tradiţia legăturilor populaţiei autohtone cu imperiul, cât şi în conştientizarea puternică de către
această a faptului că din punct de vedere religios ea aparţine creştinismului de rit răsăritean.
O a doua componentă a politicii externe a lui Gylas major o reprezintă raporturile cu Ungaria. Unele
din cronicile maghiare ne oferă o serie de informaţii, este adevărat sumare, dar care ne permit totuşi posibilitatea identificării nivelului înregistrat de acestea. Spre exemplu, notarul anonim ne informează că „Geula
(Gylas, n.n.) a avut două fete, dintre care una se chema Caroldu şi cealaltă Saroltu. Sarolt a fost mama lui Ştefan
cel Sfânt”58. Înrudirea lui Gylas cu familia domnitoare a Ungariei, prin căsătoria fiicei sale Sarolt cu ducele
Geysa, este confirmată şi de Chronicon pictum Vindobonense, a cărui autor consemnează că Gylas „avea o
fată foarte frumoasă ce se chema Sarolt […]. Pe aceasta, ducele Geysa, la sfatul şi cu sprijinul lui Beliud […], a
luat‑o de soţie legitimă”59.
Informaţiile celor două cronici maghiare ne permit concluzia că la mijlocul secolului al X‑lea,
Terra Ultrasilvana era complet neatârnată de Ungaria. Mai mult decât atât, puternicul vecin din vest îi
căuta alianţa, întărită prin legătura matrimonială încheiată între cele două familii domnitoare. La rândul
său, prin înrudirea cu ducele Geysa al Ungariei, Gylas obţinea, atât alianţa puternicului său vecin, cât şi
recunoaşterea formaţiunii sale politice şi o nouă consacrare a statului său politico‑juridic internaţional.
Foarte probabil, în contextul favorabil creat de această alianţă se va fi consumat şi acţiunea sa de extindere a stăpânirilor sale în centrul Transilvaniei, în zona Mureşului mijlociu, prin încorporarea în hotarele
Terrei Ultrasilvana a ţării Kulan‑Beliud.
Gylas Minor şi conflictul cu Ungaria. Domnia ducelui Gylas Major s‑a încheiat în condiţii şi la o
dată necunoscute în a doua jumătate a secolului al X‑lea. În condiţiile în care nu avea descendenţi pe linie
bărbătească, i‑a urmat la conducerea formaţiunii politice intracarpatice, fie fratele său Zumbor cu care, se
pare, că împărţise la un moment dat domnia, fie fiul acestuia Gylas Minor (cel Mic sau cel Tânăr).
53. Mărculeţ 2001, p. 40; Mărculeţ 2005a, p. 36. Mărculeţ 2005b, p. 17; Mărculeţ 2007b, p. 165–176.
54. Obolensky 2002, p. 176.
55. Pentru discuţiile asupra acestei probleme vezi: Rămureanu 1957a, p. 23–57.
56. Pentru discuţiile privind creştinarea bulgarilor, vezi: Pavlov 2002; Obolensky 2002, p. 99–114; Popescu, Bodogae, Stănescu
1956, p. 327–329. Pentru discuţiile asupra creştinării ruşilor, vezi: Kondratieva 2000, p. 34–37; Obolensky 2002, p. 202–224;
Rămureanu 1957, p. 386–413; Popescu, Bodogae, Stănescu 1956, p. 331–333.
57. Obolensky 2002, p. 176; Cf. Marţian 2006, p. 83; Cf. Ţiplic 2003, p. 54; Cf. Ţiplic 2005, p. 140; Cf. Ţiplic 2006, p. 53, care o
formulează ad litteram ca pe o concluzie proprie fără a cita sursa.
58. Anonymus 1934, XXVII.
59. 
Chronicon pictum 1937, XV.
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În această perioadă formaţiunea politică intracarpatică înregistrase o evoluţie ascedentă consolidându‑şi poziţiile şi extinzându‑şi probabil şi mai mult teritoriul. Numai aşa se explică în opinia noastră faptul
că la începutul secolului al XI‑lea, conform relatării Legendei Sfântului Gerarad de Cenad, în părţile sale
sud‑vestice, Terra Ultrasilvana se învecina cu ducatul bănăţean, condus de Achtum60.
Forţa şi statul formaţiunii politice intracarpatice şi ale conducătorului său, la cumpăna secolelor X–
XI, sunt confirmate şi de alte surse. Conform informaţiilor transmise de ele, ducele Gylas Minor, numit în
unele dintre acestea rex Iulus „avea domnia peste întregul regat al Ultrasilvaniei”, care era „un regat foarte mare
şi foarte bogat”61. Aceste informaţii i‑au determinat pe unii specialişti să susţină că ducatul lui Gylas Minor
ajungea acum „în vecinătatea Ţării Făgăraşului şi a Ţării Haţegului”62. Cercetările arheologice confirmă, la
rândul lor, prin rezultatele obţinute – 283 aşezări, 31 cetăţi sau fortificaţii, 81 necropole, 61 localităţi, 8 tezaure conţinând zeci sau chiar sute de monede, precum şi alte descoperiri monetare – nivelul de dezvoltare
atins de ducatul ardelean63. Ipoteza formulată de unii specialişti conform cărora lui Gylas Minor i s‑ar datora
încorporarea ţării Kulan‑Beliud în hotarele Terrei Ultrasilvana, la sfârşitul secolului al X‑lea nu o considerăm
însă întemeiată, ea fiind infirmată de ştirile transmise de unele cronici maghiare64.
Domnia ducelui Gylas Minor coincide însă cu tensionarea relaţiilor cu Ungaria, care a evoluat până
la conflict armat între cele două părţi. Conflictul ardeleano‑maghiar declanşat prin 1002 – 1003, precum şi
cauzele sale îşi află o succintă prezentare în cronicile maghiare.
Referindu‑se la conflictul dintre Gylas Minor şi regele Ştefan I, notarul anonim consemnează că „ţara
Ultrasilvană urmaşii lui Tuhutum au stăpânit‑o până în timpul regelui Ştegan cel Sfânt şi ar fi stăpânit‑o şi mai
departe, dacă, Gyla cel Mic ar fi primit să se facă creştin, împreună cu cei doi fii ai săi, Biuia şi Bucna şi n‑ar fi
lucrat mereu împotiva sfântului rege”, sau că „Zumbor a dat naştere lui Geula cel Mic, tatăl lui Bue şi Bucne, în
timpul căruia regele Ştefan cel Sfânt a subjugat ţara Ultrasilvană. Pe Geula chiar l‑a dus legat în Ungaria şi l‑a
ţinut în închisoare toată viaţa, fiindcă era păgân şi n‑a voit să se încreştineze şi lucra împotriva regelui Ştefan cel
Sfânt”65. Informaţia este reluată succint şi de Simon de Keza în opera sa, atunci când relatează succint că la
scurt timp după încoronarea ca rege apostolic a lui Ştefan I, „a fost adus în Ungaria din cele şapte castre unchiul
său Jula împreună cu soţia şi cu cei doi fii ai lui”66. La rândul său, Chronicon pictum Vindobonense, care datează
conflictul ardeleano‑maghiar în anul 1002, susţine că „fiindcă Gyula a fost duşman al ungurilor ce locuiau în
Pannonia şi şi‑a făcut o situaţie grea în multe privinţe, a fost trecut de regele Ştefan cel Sfânt în Pannonia”, sau că
„în anul domnului 1002, fericitul rege Ştefan a prins pe ducele Gyula împreună cu soţia şi cu cei doi fii ai săi şi i‑a
trimis în Ungaria. Aceasta însă pentru aceea a făcut‑o fiindcă, deşi i s‑a atras de foarte deseori luarea aminte de
fericitul rege Ştefan, el totuşi nu s‑a întors la legea creştină şi n‑a încetat de a ataca pe unguri”67.
Studiind informaţiile transmise de sursele prezentate, constatăm că, fără excepţie, ele îl indică pe
ducele Gylas Minor ca fiind responsabilul exclusiv al conflictului cu Ungaria. Drept cauze ale acestuia, aceleaşi surse identifică refuzul ducelui ardelean de a adopta creştinismul şi ostilitatea arătată de el ungurilor
din Pannonia. Considerăm ca aceste aspecte necesită câteva precizări.
În ceea ce priveşte credinţa lui Gylas, credem că două ar fi explicaţiile plauzibile cu privire la transformarea ei în casus belli între ducele ultrasilvan şi nepotul său regele Ştefan I. O explicaţie ar putea fi
aceea că ducele ardelean abandonase, la o dată anterioară botezului regelui Ungariei, creştinismul, revenind la vechile credinţe păgâne ale poporului său. O asemenea orientare apare ca absolut posibilă dacă
o raportăm la puternica reacţie păgână din societatea maghiară la începutul domniei lui Ştefan I. O altă
60. 
Vita Sancti Gerardi 1849, 10.
61. 
Annales Hildesheimenses 1937, a. 1003, p. 141; Chronicon pictum 1937, XXXVII: „qui tunc temporis tocius ultra siluam regni
gubernacula possidebat”.
62. Velter 2002, p. 155.
63. Rusu 1997, p. 294; Cf. Nägler 2003, p. 204, unde inventariază „94 de aşezări, 18 fortificaţii de pământ şi 43 de necropole”.
64. Cf. Rusu 1997, p. 293; Cf. Velter 2002, p. 155.
65. Anonymus 1934, XXIV, XXVII.
66. Simon de Keza 1935, II, II, 1.
67. Chronicon pictum 1937, XV, XXXVII.
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explicaţie pleacă de la premisa, foarte plauzibilă de altfel, este aceea că autorii cronicilor respective, care
îşi redactează lucrările la câteva secole după consumarea evenimentelor prezentate, pun semnul egalităţii între păgânism şi confesiunea ortodoxă, considerată schismatică. În această situaţie, refuzul lui Gylas
de a adopta creştinismul trebuie înţeles ca refuzul său de a abandona ortodoxia în favoarea confesiunii
catolice, la presiunile nepotului său, regele Ştefan I, proaspăt botezat în rit catolic. Indiferent care ar fi
explicaţia, credem că nu greşim identificând, şi într‑un caz şi în altul, în acţiunea lui Ştefan I împotriva
lui Gylas o acţiune de evanghelizare asumată de neofitul suveran al Ungariei, în calitatea sa de proaspăt
rege apostolic.
A doua cauză a conflictului, ostilitatea arătată de Gylas ungurilor din Pannonia şi regelui lor credem
că trebuie, de asemenea, abordată într‑un context mai complex. În opinia noastră, ea trebuie percepută ca
un refuz al ducelui ultrasilvan de a‑şi subordona formaţiunea politică politicii regelui Ungariei, ca o manifestare fermă a statutului său neatârnat de regatul arpadian. În ceea ce priveşte, neajunsurile produse de
Gylas minor regelui Ştefan I, sau atacurile sale împotriva ungurilor, considerăm că nu este exclus ca presiunilor politice maghiare, şi pretenţiilor de dominaţie ale suveranului acestora, ducele ardelean să le fi ripostat
în unele în unele cazuri, inclusiv, prin forţa armelor.
În urma analizării condiţiilor în care s‑au manifestat cei doi factori consideraţi de sursele prezentate ca fiind determinanţi în privinţa declanşării conflictului dintre Gylas minor şi Ştefan I, conchidem că
politica ducelui ultrasilvan de a‑şi salvgarda prin orice mijloace statutul de neatârnare în faţa pretenţiilor
de dominaţie ale Ungariei rămâne cauza principală a acestuia. În acest caz, refuzul ducelui ultrasilvan de
a adopta creştinismul, în eventualitatea în care revenise la păgânism, respectiv confesiunea catolică, dacă
era ortodox, rămâne după părerea noastră o cauză secundară, mai exact pretextul intervenţiei militare
maghiare împotriva sa.
Tensiunile acumulate în raporturile ardeleano‑maghiare din cauza sau din cauzele identificate au
condus în cele din urmă, aşa cum se cunoaşte, la declanşarea unui conflict armat între cele două părţi.
Iniţiativa deschiderii ostilităţilor a revenit regelui Ungariei care, prin 1002 sau 1003 a întreprins o campanie
militară împotriva lui Gylas.
Modul de derularea al ostilităţilor nu‑l cunoaştem din cauza penuriei de informaţii. Unele descoperirii arheologice de dată recentă fac însă posibilă formularea unor ipoteze. Se pare că între forţele celor doi
beligeranţi au avut loc mai multe ciocniri înaintea bătăliei decisive. Spre exemplu, descoperirea în complexul arheologic de la Orăştie‑Dealul Pemilor, Punctul X2 a unor morminte de războinici – M. 2/92 şi M. 7/93
– în care cei înhumaţi au murit de moarte violentă68 sau încetarea fazei B a cimitirului de la Blandiana au fost
puse de unii istorici în legături direct cu conflictul dintre Gylas minor şi Ştefan I69.
Confruntarea decisivă a avut loc, potrivit ştirilor transmise de unele cronici în apropierea cetăţii Alba
70
Iulia . Înfrânt, Gylas a fost capturat împreună cu familia sa – soţia şi cei doi fii – şi dus în Ungaria. Soarta
ducelui ardelean după capturarea sa rămâne controversată, ea fiind prezentată diferit de cronici. Spre exemplu, în timp ce notarul anonim afirmă categoric că „pe Geula chiar l‑a dus legat în Ungaria şi l‑a ţinut în
închisoare toată viaţa fiindcă era păgân şi n‑a voit să se încreştineze”, Chronicon pictum Vindobonense afirmă că
regele Ungariei „a silit chiar pe unchiul său, în contra voinţei lui, să se boteze cu toată familia, iar după aceea, l‑a
tratat cu cinste ca pe un părinte”71.
Acţiunea militară din 1002 – 1003, a fost identificată ca fiind a doua etapă a pătrunderii ungurilor în
Transilvania. În lucrări de dată recentă, unii specialişti consideră că „reperele acestei etape, ne arată drumul
parcurs de armata lui Ştefan I – Deva, Alba Iulia, Lernei, Moreşti şi zona Ciucului. Acum, apar şi primele elemen
te caracteristice ale culturii Bijelo Brdo în Transilvania”72.
68. Luca, Pinter 1995, p. 18–19.
69. Ţiplic 1999, p. 150–153; Ţiplic 2003, p. 72–73; Ţiplic 2006, p. 65.
70. Rusu 1997, p. 293.
71. Anonymus 1934, XXVII; Chronicon pictum 1937, XXXVIII.
72. Dragotă 2006, p. 26.
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În urma victoriei obţinute asupra lui Gylas, susţine Simon de Keza, Ştefan I „a unit cele şapte castre cu
Pannonia”73. O informaţie asemănătoare ne oferă şi Chronicon pictum Vindobonense, care relatează ca „între
gul lui regat, foarte mare şi foarte bogat, l‑a unit cu monarhia Ungariei”74.
Pe baza unor asemenea informaţii, unii reprezentanţi ai istoriografiei maghiare au emis ipoteza că
după înfrângerea lui Gylas minor în 1003 a fost creat comitatul Dăbâca, al cărui prim comite a fost probabil Doboka, tatăl lui Chanadinus, biruitorul lui Achtum. Conform aceloraşi specialişti, în teritoriul
Transilvaniei sudice a fost creat comitatul Alba, având ca prim comite pe un anume vajda (voievod), al cărui
nume ar fi devenit apoi demnitate ce s‑ar fi transferat asupra întregului teritoriu al Transilvaniei. Respectivii
istorici nu exclud însă nici posibilitatea ca acest prim comite să fi fost acel familiarius al lui Ştefan I, cu
numele Zoltan, menţionat în Chronicon pictum Vindobonense75.
Deşi contestă teza istoriografiei maghiare, istoricul sibian Ioan Marian Ţiplic admite totuşi, în două
lucrări publicate recent „anexarea administrativă şi politică a Transilvaniei la regatul maghiar, petrecută în anul
1002 – 1003”76. Care sunt temeiurile opiniei sale şi ce presupune din punctul său de vedere această „anexare
administrativă şi politică a Transilvaniei la regatul maghiar” nu ne spune însă.
În ceea ce ne priveşte, deşi nu excludem cu totul aceste teorii, ne permitem să formulăm o altă ipoteză pe care o considerăm mult mai plauzibilă. Ea se întemeiază pe informaţiile transmise de unele cronici
maghiare, şi acceptate ca veridice de înşişi autorii teoriilor de mai sus. Astfel, Chronicon pictum Vindobonense,
relatează că după victoria asupra ducelui Gylas Minor, regele Ştefan I „a aşezat aci pe un strămoş al său, cu
numele de Zoltan care în urmă a lăsat de moştenire acele părţi din Transilvania şi de aceea ele se numesc de obicei:
Erdeelui Zoltan”77.
Prin prisma acestor informaţii ne punem întrebarea cum este posibil ca acest familiarius al lui Ştefan
cel Sfânt, Zoltan, să‑şi fi lăsat moştenire teritoriile primite spre administrare dacă ar fi fost investit doar
comite de către suzeranul său? O asemenea posibilitate este categoric exclusă. Adăugăm acestui argument
un altul, acela precizat de istoricul Ştefan Pascu, că nici chiar la mijlocul secolului al XI‑lea, „instituţia politi
co‑administrativă, comitatul, nu exista încă”78.
În ceea ce ne priveşte, admitem că informaţiile transmise de sursele în discuţie surprind, cu certitudine, debutul procesului de cucerire sistematică a regiunilor intracarpatice de regatul arpadian. Totuşi, pe
baza informaţiilor prezentate de ele considerăm că victoria obţinută 1002 – 1003, de regele Ştefan I asupra
lui Gylas Minor nu a fost urmată şi de încorporarea stricto senso a Terrei Ultrasilvana în sistemul administrativ‑teritorial al Ungariei. După părerea noastră, această încorporare a ducatului ardelean la Ungaria trebuie
percepută în această perioadă ca fiind doar una formală. Căci, aşa cum conchidea recent istoricul Th. Nägler,
deşi „este sigur că în jurul anului 1000 ungurii izbutesc să intre în stăpânirea cursului mijlociu al Mureşului” şi „de
aici, Transilvania ar fi putut fi cucerită cu repeziciune”, acest lucru nu a fost însă posibil deoarece „a intervenit
o situaţie internă tulbure după moartea lui Ştefan cel Sfânt, timp în care pecenegii, iar apoi cumanii vor pune
stăpânire pe Transilvania”79.
Ştirea conţinută de Chronicon pictum Vindobonense conduce mai degrabă la concluzia că după îndepărtarea lui Gylas Minor, suveranul maghiar nu a procedat la o anexare administrativă şi teritorială propriu‑zisă a întregii Terre Ultrasilvana la regatul maghiar, ci el l‑a investit duce al ducatului ardelean, sau al
celei mai mari părţi a teritoriilor acestuia, pe ruda sa Zoltan80. Numai aşa, credem noi, ştirea conform căreia
acesta „a lăsat de moştenire acele părţi din Transilvania” îşi găseşte o explicaţie logică. Fără îndoială, autonomia acestui interpus a fost însă drastic limitată şi, foarte probabil, pentru a‑i diminua şi mai mult pute73. Simon de Keza 1935, II, II, 1.
74. 
Chronicon pictum 1937, XXXVII.
75. Pentru prezentarea şi discuţiile asupra acestor opinii, vezi: Ţiplic 2006, p. 93.
76. Ţiplic 2005, p. 140; Ţiplic 2006, p. 54.
77. 
Chronicon pictum 1937, XXXVIII.
78. Pascu 1989, IV, p. 124.
79. Nägler 2003, p. 210–211.
80. Pentru o opinie cu un conţinut identic, vezi: Pop 1996, p. 144; Pop 1997, p. 147.
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rea, nu este exclus ca regele Ungariei să fi procedat şi la desprinderea unor teritorii ce aparţinuseră Terrei
Ultrasilvana de sub autoritatea sa, care, fie vor fi primit o organizare administrativ‑teritorială proprie, fie vor
fi fost anexate administrativ şi teritorial la Ungaria. Care vor fi fost acestea nu putem preciza cu exactitate,
dar probabil, ele erau situate în regiunile nord‑vestice ale ducatului ultrasilvan. Măsura iniţiată de suveranul
maghiar contura, în opinia noastră, statutul politico‑juridic în care va evolua ulterior voievodatul autonom
al Transilvaniei în cadrul regatului Ungariei.
Consideraţii finale. În încheierea prezentului studiu, rezultatele la care am ajuns ne permit formularea următoarelor concluzii:
1. La cumpăna secolelor IX–X în regiunile intracarpatice, în zona Someşelor, funcţiona o formaţiune politică, aflată într‑un stadiu incipient de organizare şi dezvoltare, locuită de blachi şi slavi, Terra
Ultrasilvana, condusă de ducele blac Gelou. În primii ani ai secolului al X‑lea, prin 903, conforma informaţiilor transmise de notarul anonim, Gelou este înfrânt şi ucis de căpetenia maghiară Tuhutum. Victoria
ungurilor nu a atras după sine cucerirea ducatului ardelean şi încorporarea sa în statul arpadian, ci doar o
substituire de conducători, Tuhutum luându‑i locul defunctului duce Gelou, ales formal, de reprezentanţii
locuitorilor ţării. Sub guvernarea lui Tuhutum, domnia s‑a transformat dintr‑o instituţie electivă în una
ereditară, ea transmiţându‑se pe linie directă urmaşilor lui Tuhutum, care a fondat o adevărată dinastie care
s‑a menţinut la conducerea formaţiunii politice intracarpatice până la începutul secolului al XI‑lea.
2. La mijlocul secolului al X‑lea Terra Ultrasilvana, complet neatârnată de Ungaria, intră într‑o nouă
etapă, superioară, de evoluţie. Ducele Gylas Major, nepotul lui Tuhutum, se botează în rit ortodox la
Constantinopol, acceptă suzeranitatea bizantină şi organizarea Bisericii din cadrul formaţiunii sale politice
într‑o Episcopie ortodoxă, prima cunoscută în teritoriile nord‑dunărene locuite de români, subordonată
direct Patriarhiei Ecumenice, act care îi aduce consacrarea politico‑juridică din partea Imperiului Bizantin.
Înrudirea cu ducele Geysa al Ungariei, căsătorit cu Sarolt, fiica lui Gylas, ducele ultrasilvan obţinea, atât
alianţa puternicului său vecin, cât şi recunoaşterea formaţiunii sale politice şi o nouă consacrare a statului
său politico‑juridic internaţional. Foarte probabil, în contextul favorabil creat de această alianţă se va fi
consumat şi acţiunea sa de extindere a stăpânirilor sale în centrul Transilvaniei, în zona Mureşului mijlociu,
prin încorporarea în hotarele Terrei Ultrasilvana a ţării Kulan‑Beliud.
3. La începutul secolului al XI‑lea, în fruntea Terrei Ultrasilvana se afla ducele Gylas Minor, nepotul
lui Gylas Major şi unchiul regelui Ungariei, Ştefan I, recent botezat în rit apusean. Refuzul ducelui ardelean
de a se subordona regelui Ungariei şi de a urma politica religioasă a acestuia a condus, în cele din urmă,
la un conflict armat între cei doi. Prin 1002 – 1003, Ştefan I întreprinde o campanie militară împotriva lui
Gylas Minor, care este înfrânt şi capturat împreună cu întreaga sa familie şi deportat în Ungaria. După
îndepărtarea lui Gylas, suveranul maghiar nu a procedat la o anexare administrativă şi politică propriu‑zisă
a stăpânirilor acestuia la regatul maghiar. El l‑a învestit duce al Terrei Ultrasilvana, sau al celei mai mari părţi
a teritoriilor acesteia, pe ruda sa Zoltan. Autonomia acestuia a fost însă drastic limitată şi, foarte probabil,
pentru a‑i diminua şi mai mult puterea, nu este exclus ca regele Ungariei să fi procedat şi la desprinderea
unor teritorii ce aparţinuseră Terrei Ultrasilvana de sub autoritatea sa.
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Typographicae, 1894.
Vita Sancti Gerardi 1849 – Vita Sancti Gerardi, Moresanae ecclesiae episcopi, «Rerum Hungaricarum
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DOBROGEA ÎN VREMEA DOMNIEI LUI
IOANCU ȘI MIRCEA CEL BĂTRÂN
OLIMPIU MANUEL GLODARENCO, ERDUAN HALIC

DOBROGEA DURING THE RULE OF IOANCU AND MIRCEA THE ELDER
Abstract: The rule of Ioancu was marked, on one
side, by the good relationship Dobrogea had with the
Republic of Genoa which was enacted through the
Treaty of Pera, and, on the other side, by the Ottoman
invasion of the Southern Danube which had been firstly started against the Serbian principalities. After the
Serbian principalities had been conquered, the direction

of the Turkish offensive switched to the territory located
between the Danube and the Black Sea which was all
finally conquered except Slistra and Varna. During those
actions Ioancu also fell; then Dobrogea was freed by
Mircea the Elder who incorporated it within his and his
descendants’ domination until around the year of 1420
when Dobrogea was conquered by Turks.

Rezumat: Domnia lui Ioancu a fost marcată, pe de
o parte, de bunele relaţii ale Dobrogei cu Republica
Genova, legiferate prin Tratatul de la Pera şi, pe de altă
parte, de invazia otomană la sud de Dunăre, pornită mai
întâi împotriva principatelor sârbe. După cucerirea acestora, direcţia ofensivei turceşti s‑a mutat spre teritoriul

dintre Dunăre şi Marea Neagră, care a fost ocupat, mai
puţin Silistra şi Varna. În aceste acţiuni a căzut şi Ioancu,
Dobrogea fiind, mai apoi, eliberată de către Mircea cel
Bătrân, care a inclus‑o în stăpânirea lui şi a urmaşilor
acestuia, până în preajma anului 1420 când a fost recucerită de turci.

Keywords: Dobrogea, Ioancu, Mircea the Elder, parley,
Turks.

Cuvinte‑cheie: Dobrogea, Ioancu, Mircea cel Bătrân,
tratative, turci.

Domnia lui Ioancu, fiul lui Dobrotiţă, a fost reconstituită, istoriografic, graţie a două categorii de
surse, inegale prin valoare, dar mult apreciate datorită unicităţii informaţiei lor. Este vorba, în primul rând,
de un izvor diplomatic, Tratatul dintre Ioancu şi Republica Genova, şi apoi pasajele analistice otomane din
secolul al XV‑lea referitoare la relaţiile fiului despotului Dobrotiţă cu emiratul otoman cârmuit de Murad I.
Faţă de invazia şi expansiunea otomană în Peninsula Balcanică, domnia lui Ioancu a fost inaugurată
de încheierea păcii cu Republica Genova. Tratativele au început în luna mai 1387, la Pera, în palatul podestatului coloniei genoveze, pe atunci Giovanni di Mezano, între: ambasadorii domnului Ioancu (Juanchus),
fiul magnificului domn Dobrotiţă, de bună amintire (filium bonae memoriae magnifici domini Dobrodize) şi plenipotenţiarii ducelui Genovei, Antoniotti Adorno, ai sfatului bătrânilor şi oficiul de opt cetăţeni constituit
pentru negocierea şi chibzuirea afacerilor părţilor orientale.
Scrisorile de împuternicire pentru delegaţii români, Costea (Costa) şi Ciolpan ( Jolpan) fuseseră
semnate cu propria‑i mână de domnul Ioancu, la 13 martie. Plenipotenţa lui Gentile di Grimaldi şi Janono
di Boschi fusese încheiată de notarul şi cancelarul comunei Genova, Pietro di Bargalio, la 22 martie.
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După negocieri amănunţite ale celor două ambasade, la 27 mai 1387, în Sala de Sus a palatului din
Pera, în prezenţa plenipotenţiarilor, a podestatului, a sfatului bătrânilor şi a unui numeros public, se încheia
tratatul între Republica Ligură şi domnul Ioancu.
Documentul proclama solemn pacea veşnică la care se angajau cele două părţi, fiind uitate pierderile
umane şi materiale prilejuite reciproc, în războiul acum încheiat. Părţile se legau să trateze cu bunăvoinţă
pe supuşii lor în teritoriul stăpânit de domniile lui Ioancu sau Genovei, să le asigure bunurile şi mărfurile
precum şi o dreaptă judecată. Galerelor genoveze sau care veneau de la Genova li se interzicea provocarea
vreunei pagube oamenilor, locurilor şi ţinuturilor domnului Ioancu. Respectarea dreptului de azil pentru
fugari era promisă reciproc, exceptându‑se oamenii şi bunurile răpite.
Ambasadorii Costea şi Ciolpan făgăduiau, din partea domnului lor, un bun tratament pe mare şi pe
uscat tuturor genovezilor sosiţi în chip normal sau naufragiaţi, averea fiindu‑le asigurată. Un consul genovez urma să se instaleze în posesiunile domnului Ioancu pentru a administra operativ şi individual justiţia
tuturor genovezilor judecând, totodată, procesele civile şi criminale între genovezi şi localnici, cu precizarea că reclamantul trebuia să meargă la scaunul de judecată al acuzatului. Calitatea de genovezi, atât pentru
cetăţenii liguri cât şi pentru oamenii din gospodăria lor, era de drept recunoscută sau urma să fie indicată
de consulul Republicii Ligure. Supuşii domnului Ioancu, de orice stare, citaţi în justiţie, erau ţinuţi să jure
în forma cuvenită înaintea acceptării mărturiei lor.
Ambasadorii domnului Ioancu se angajau, în numele acestuia, să primească cu bunăvoinţă consulul
sau consulii trimişi sau aleşi, atribuind un loc potrivit pentru construirea unei biserici şi a unei loggia în care
să poată locui genovezii aflaţi pe acele meleaguri.
Orice pagubă suferită de genovezi în posesiunile sau de la supuşii domnului Ioancu, după încheierea păcii, urma să fie restituită de acesta din urmă. Fiinţa şi averea genovezilor erau puse sub protecţia acestuia. În cazul declanşării războiului, părţile îşi promiteau reciproc un răgaz suficient, de o lună,
pentru mărfuri şi obiecte uşoare, şase luni pentru sare şi corăbii, spre a‑şi retrage oamenii şi bunurile
fără vreo sminteală.
Comerţul genovez de orice fel, cu excepţia alimentelor în vremuri de foamete, era liber în posesiunile
domnului Ioancu şi tratat preferenţial. Taxa de intrare şi ieşire urma să fie 2% din valoarea mărfurilor: 1% la
import şi 1% la export. Trecerea oamenilor, corăbiilor, metalelor şi pietrelor preţioase, lucrate sau montate,
aparţinătoare genovezilor era declarată liberă, interzicându‑se orice impunere.
Aparte, se fixa un termen de două luni pentru reglementarea succesiunii lui Lodixio de Goasto, răposat în posesiunile domnului Ioancu.
Termenul fixat pentru întărirea, prin act public şi jurăminte, a păcii de către fiul despotului Dobrotiţă
era de o lună după data când i s‑ar fi adus la cunoştinţă textul tratatului. O amendă de 100.000 de hiperperi
de aur, garantaţi prin reciproca zălogire a bunurilor, se prevedea în cazul încălcării păcii.
În ziua de 27 mai 1387, tratatul de pace a fost încheiat şi jurat de ambasadorii domnului Ioancu şi
ai Genovei1.
Al doilea eveniment, ilustrat de sursele istorice ale domniei lui Ioancu, a fost invazia otomană2. După
intervenţiile în luptele principilor albanezi (1383–1385), emirul Murad I, numit acum de unele vechi cronici
otomane Hudavendigar – domnul, Augustul – s‑a îndreptat împotriva principatelor sârbe. Înaintarea otomanilor pe valea Moravei a fost, însă, oprită pe râul Topliča, la Pločnik în 13873.
Cronicile turceşti povestesc că în lupta de la Pločnik, care a însemnat înfrângerea turcilor în faţa
oştirilor sârbeşti şi bosniace, sultanul Murad I poruncise ţarului Şişman de la Târnovo şi lui Ioancu, fiul
lui Dobrotiţă, să‑i vină în ajutor pentru că, încă înainte de această luptă, ei se declaraseră supuşi ai turcilor.
Cei doi principi creştini nu au ascultat de această poruncă căci încheiaseră, în taină, un legământ faţă de
sârbi (în ceea ce îl priveşte pe Şişman, acesta era ginerele lui Lazăr) şi nu s‑au înfăţişat cu oştile la chemarea
1. XXX, Documenta Historia Romaniae, B, veac XIII, XIV şi XV, pp. 34–40.
2. Anca Ghiaţă, Condiţiile instaurării dominaţiei otomane în Dobrogea, în Studii sud‑est europene, Bucureşti, 1974, pp. 60–63.
3. Sergiu Iosipescu, Balica, Dobrotiţă, Ioancu, Bucureşti, 1985, p. 145.
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sultanului. În aceste condiţii, în anul 1388, sultanul a poruncit marelui vizir Ali paşa, fiul lui Hairedim, să
pedepsească pe cei doi suverani creştini necredincioşi4.
Desfăşurarea acestei campanii a fost înfăţişată, cu neaşteptate amănunte, de cronicile otomane şi, în primul rând, de Djihannuma (Descrierea lumii), istoria universală compilată de Mehmed Neşri.
Contemporană cu Ştefan cel Mare, scrierea lui Neşri, din care s‑a păstrat doar Tarih‑i al‑i Osman (Istoria
dinastiei otomane), a avut o largă circulaţie manuscrisă. Ea a fost utilizată de cunoscutul orientalist german
Hans Loewenklau ( Johanes Leunclavius) pentru redactarea lucrării Historiae Musulmanae Turconum de
momentes ipsorum exscriptice Libri XVIII (Cele 18 cărţi ale istoriei musulmane a turcilor scrisă după momentele
acestora), publicată la Frankfurt în 1591. Cu unele completări ale erudiţiei de cabinet, opera lui Loewenklau
reproduce, aici, textul analelor lui Mehmed Neşri, ele însele o compilaţie de pe la anul 1500 a evenimentelor
petrecute cu mai bine de un secol mai devreme.
Potrivit versiunii cronicilor otomane, planul de campanie al vizirului Ali paşa era adaptat împrejurărilor, în funcţie de care expediţia de pedepsire se putea transforma într‑una de cucerire parţială sau totală a
ţărilor invadate. Forţele de care dispunea Ali paşa se cifrau la circa 30.000 de luptători5.
Peste 30 de cetăţi şi oraşe se aflau sub ascultarea ţarului de Târnovo dar, dintre acestea, cea mai însemnată era Silistra. Oastea marelui vizir a trecut prin pasurile răsăritene ale Balcanilor, pe la Aitos, a supus
mai întâi Provadia şi apoi a somat oraşul Ventzina (Visa/Lavisa) să se predea. Surprinşi, lipsiţi de speranţa vreunui ajutor, locuitorii bulgari au înmânat lui Ali paşa cheile cetăţii. A urmat capitularea Madarei şi
Šumenului, despărţind astfel pe Şişman de Ioancu. Revenirea trupelor marelui vizir la Ventzina, pentru
aprovizionare şi refacere, a dus, în urma unui incident, la devastarea şi distrugerea cetăţii, locuitorii rămaşi
în viaţă fiind înrobiţi de otomani.
În vreme ce tabăra turcească se afla, încă, la Ventzina, doi locuitori ai cetăţii Varna s‑au înfăţişat lui
Ali paşa cu o solie a notabilităţilor care se angajau să aresteze pe domnul Ioancu şi să predea oraşul. Marele
vizir a detaşat corpul de oaste condus de Yakşi bey Timurtaşoğlu spre a ocupa Varna. Tăbărât cu trupele sale
nu departe de cetate, beyul a trimis înainte pe cei doi reprezentanţi ai notabililor Varnei ca să pregătească
intrarea otomanilor în capitala lui Ioancu. Aşteptarea lui Yakşi bey a rămas, însă, zadarnică. Cetatea Varnei
nu şi‑a deschis porţile. Corpul otoman al lui Yaksi bey a revenit în tabăra lui Ali paşa de la Ventzina, aici
încheindu‑se prima parte a campaniei. Desfăşurarea ulterioară a războiului a fost determinată de traversarea
Strâmtorilor de către emirul Murad I.
Cu forţe proaspete, turcii l‑au asediat pe ţar la Nicopol. Acesta, înspăimântat de primejdia ce‑l ameninţa, s‑a dus la Iamboli: S‑a aruncat la picioarele calului sultanului şi, umilindu‑se, a cerut iertare în diferite
feluri. El a spus „Nu am altă cetate şi alt oraş mai bun decât Silistra. Să‑l dau sultanului meu şi să‑i fiu rob pe
vecie, numai să‑mi ierte păcatele şi inima sultanului meu să nu se mânie împotriva mea.” La rândul său, sultanul
i‑a iertat păcatele.
Pactul de la Iamboli, atât de uşor încheiat, nu a putut fi însă dus la îndeplinire. Un corp de oaste, comandat de acelaşi Ali paşa, ce se îndreptase către marea cetate dunăreană spre a instala o garnizoană otomană precum şi pe sangeacul numit Yaksi bey Timurtaşoglu, a găsit acolo o rezistenţă nebănuită. Versiunea cronicilor
otomane, datorată lui Hans Loewenklau, atribuie insuccesul refuzului ţarului Ivan Şişman de a preda cetatea.
Aceasta a determinat ca războiul să reînceapă. Silistra a fost luată cu asalt, apoi încredinţată lui Yaksi
bei; după aceea căzură şi Târnovo şi, în cele din urmă, Şiştovul. Acum s‑a desfăşurat un episod destul de
interesant, povestit de cronica turcească: După ce a fost luat Şistovul, vizirul a pornit mai departe cu oastea
sa împotriva acestor cetăţi şi castele pe care, mai înainte, vlahii transalpini le ocupaseră, trecând Dunărea în
Bulgaria. Fără greutate le‑a reluat pe toate, iar garnizoanele au fost luate în captivitate. Între cetăţile supuse a
fost pomenită şi Hârşova (Jurcova, pe Dunăre). Numai Nicopole mai rezista şi Şişman se adăpostea acolo,
dar fiind asediat de turci, a fost silit să se predea, căzând la picioarele vizirului cu soţia şi copiii. Turcii,
socotindu‑l neprimejdios după înfrângerea suferită, l‑au iertat şi i‑au redat scaunul de la Târnovo, lăsându‑l
4. P. P. Panaitescu, Mircea cel Bătrân, Bucureşti, 2000, p. 255.
5. Sergiu Iosipescu, op. cit., p. 147.
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să domnească mai departe ca un supus al lor. Cu aceasta s‑a terminat povestirea cronicilor turceşti despre
campania din Bulgaria, din 1388.
Se constată, astfel, că aceste cronici sunt incomplete dar, din faptele ce rezultă din ele, reiese că, mai
târziu, la 1393, turcii, sub sultanul Baiazid I Fulgerul (1389–28 iulie1402), au atacat Silistra, pe care o pierduseră între timp în împrejurări despre care cronica tace. De asemenea, este curios că din cronicile turceşti nu
aflăm nimic despre soarta celuilalt adversar al lui Ali bei, despotul Ioancu. Pe când, despre Sişman se dau
ştiri precise, Ioancu a dispărut cu totul şi nu aflăm nimic despre soarta lui. Ţinând seama, însă, de naraţiunea
cronicilor turceşti şi de faptul că, imediat după aceste evenimente, Dobrogea şi Silistra au început să intre
în stăpânirea lui Mircea, este uşor să explicăm cum s‑au petrecut lucrurile. Expediţia marelui vizir din 1388 a
fost îndreptată împotriva lui Şisman şi a lui Ioancu din Dobrogea; Dobrogea, în afară de Varna şi de Silistra,
a fost cucerită de turci. Ioancu a dispărut în aceste împrejurări pierind, probabil, în luptă. Cronica spune
precis că oastea lui Mircea, îndată ce a văzut că Şişman şi Ioancu rezistau, a intervenit, a trecut Dunărea şi a
ocupat mai multe cetăţi dar, în cele din urmă, turcii au alungat garnizoanele româneşti. Întrucât însă, după
mărturia documentelor otomane, Silistra a fost apoi pierdută de turci, nu rămâne decât o singură explicaţie:
Mircea a cucerit Dobrogea de la turci începând din 1388, apoi deplin în anul următor. După ce Ioancu a fost
prins sau ucis de turci, Mircea şi‑a trimis oastea peste Dunăre. La început respinşi, românii s‑au menţinut pe
alocuri iar, după plecarea oştirii marelui vizir, când au rămas numai garnizoane turceşti locale, aceştia s‑au
întins peste toată Dobrogea şi au luat Silistra. De aceea, constatăm că în 1389, Mircea era domn peste Silistra
şi peste ţara lui Dobrotiţă6. Cucerirea Silistrei şi a Dobrogei vor fi pentru sultan motive suficiente de a porni
la luptă împotriva lui Mircea cel Bătrân. Pentru început însă, după bătălia de la Kossovo din 1389 prin care
s‑a reuşit vasalizarea Serbiei, sultanul s‑a întors la Adrianopol şi a poruncit akângiilor, conduşi de Firuz
bey, să atace Vidinul în frunte cu Straţimir, care s‑a supus fără luptă şi, de aceea, a fost lăsat să domnească în
continuare. De la Vidin, Firuz a jefuit apoi teritoriul Ţării Româneşti.
Între timp, cetele turceşti se infiltrau tot mai mult în Bulgaria, iar Şişman, ţarul de la Târnovo, era
silit să privească cum cetăţile lui cad una după alta. Sub pretext de legături comerciale, turcii s‑au infiltrat
ca negustori la Nicopole şi, într‑o noapte, o ceată de otomani, între care se aflau unii ce cunoşteau limba
bulgară, au înşelat pe paznici, determinându‑i să deschidă porţile cetăţii. Aşa a fost ocupată această cetate,
iar planul a fost pus în aplicare şi‑n cazul Silistrei numai că, aici, garnizoana românească a fost mai vigilentă
şi turcii au eşuat în încercarea lor.
Căderea Bulgariei în 1393 adus la apropierea pericolului turcesc de graniţele Ţării Româneşti. Prima
cetate vizată de turci a fost Silistra care a fost atacată de oştile conduse chiar de Baiazid I (1389–1402).
Cronica turcească nu spune de cine era apărată atunci Silistra dar, este clar că garnizoana de aici era una
românească. De asemenea, cronica nu precizează nici data acestui asediu al lui Baiazid, pe care îl pune înainte de lupta de la Rovine din 1394 şi, din acest motiv, considerăm că acest asediu a fost, practic, o continuare a expediţiei turceşti din Bulgaria, din anul 1393.
Oastea turcească a înconjurat cetatea, iar atacurile turceşti au obligat, în cele din urmă, garnizoana, să
trimită o solie care să trateze predarea Silistrei, dar numai cu condiţia ca turcii să permită locuitorilor ei să o
părăsească împreună cu familiile, averile şi armele lor. Baiazid a acceptat aceste condiţii, ceea ce dovedeşte că
apărarea a fost dârză şi luarea cu asalt a cetăţii ar fi cerut jertfe grele de sânge. Sultanul a poruncit, apoi, unui
sangeac ca, împreună cu o mie de ostaşi, să‑i conducă pe creştini spre locurile de baştină ale lor. După ce au
ajuns la a zecea piatră de la cetate, au dat acolo de o răspântie de drumuri. Creştinii au dat să apuce pe calea ce le
era de folos, dar turcii au spus că acel drum nu era sigur şi nu puteau îngădui ca ei s‑o ia pe acolo, căci se temeau
de soarta lor: dacă vreun creştin ar fi fost ucis, atunci turcii ar fi dat socoteală în faţa sultanului. Creştinii au
răspuns că nu pot să meargă pe cealaltă cale, care i‑ar îndepărta de locurile către care voiau să meargă. De aici
s‑a născut cearta şi s‑a ajuns la bătaie; creştinii, mai numeroşi decât cei 1.000 de turci, erau pe cale să‑i înfrângă,
dar deodată a venit în ajutor şi oastea sultanului şi creştinii au fost, astfel, măcelăriţi.
6. P. P. Panaitescu, op. cit., p. 257.
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Într‑un hrisov din 10 iunie 1415 se menţionează faptul că Dobrogea, pe fondul convulsiilor din imperiu, a intrat în stăpânirea lui Mircea.
În Christos Dumnezeu credinciosul şi de Christos iubitorul şi de stăpânitorul, Io Mircea, mare voievod peste
toată ţara Ungrovlahiei şi peste părţile de peste munţi şi spre cele tătăreşti şi peste amândouă malurile Dunării
întregi până la Marea cea Mare şi domn al cetăţii Dârstorului, binevoita domnia mea din a mea bunăvoinţă şi cu
inima curată şi luminată şi dăruit‑am acest prea cinstit hrisov boiernaşilor domniei mele lui Vlad cu toţi nepoţii
săi Buia, Şisa şi Stănilă cu fraţii săi, satul numit Beala, ce se află în judeţul Motrului, ca să fie lui Vlad şi tuturor
nepoţilor lui de ocină şi, de ohabă, satul Beala. Şi‑mi dederă domniei mele un cal şi o cupă. Deci, să le fie lor ocină
şi să aibă scutire începând cu vama oilor de vama porcilor şi de albinărit şi de găletărit şi de vinărit şi de gloabe şi
de cătări şi de podvoade cu un cuvânt de slujbele mici şi de cele mari şi de toate acestea să fie scutiţi ei şi copii lor şi
nepoţii şi strănepoţii lor câtă vreme voi fi în viaţă, domnia mea şi fiul domniei mele Mihail voievod7.
În timpul domniei lui Mircea, Dobrogea l‑a adăpostit şi pe şeyhul reformator Bedreddin care ocupase,
în perioada 1411–1413, sub conducerea sultanului Musa Çelebi, funcţia de judecător al armatei (kadâasker).
În 1415 sau, poate, la începutul anului următor, şeyh‑ul s‑a refugiat la emirul Isfendiar, partenerul pontic al lui Mircea, cerându‑i acestuia să plece ca ambasador la hanul din Crimeea (tatar diyarâna8) şi a insistat
să renunţe la proiectul de a merge în Orient unde padişah era Şah Ruh, un descendent al lui Timur Lenk,
care se luptase cu osmanlâi şi, deci, îl puteau ucide pe şeyh. Emirul Isfendiyar l‑a înduplecat pe Bedreddin
să meargă spre Crimeea, unde han era fratele lui, sultanul Aktu (Aktavi), care se conciliase cu sultanul
Mehmed I şi, din acest motiv, trebuia să ajungă la han în mod clandestin9. Cronicarul Hafâz Halil, nepotul
şeyh‑ului, urmărind să imaculeze pentru posteritate personalitatea unchiului său, a înscenat o relatare imaginară despre venirea lui Bedreddin pe malul occidental al Mării Negre doar ca rezultat a unei furtuni care
a împins corabia plecată din Sinope spre Vest.
Cronicarul Ibn Arabşah relata că a avut o întrevedere cu şeyhul Bedreddin în anul Hegirei 819
(01.03.1416 – 17.02.1417) la curtea lui Isfendiyar. În opinia acestui cronicar, şeyh‑ul a căzut pradă dorinţei de
a fi sultan şi, din acest motiv, s‑a revoltat contra sultanului de atunci, Mehmed I.
În biografia lui Bedreddin, Hafâz Halil a trecut sub tăcere idealul politic al şeyh‑ului, narând, cu precădere, ideile social religioase ale reformatorului. Pentru a motiva deplasarea lui Bedreddin în Dobrogea,
un ţinut controlat de Mircea, despre care se ştia că era susţinătorul adversarilor lui Mehmed I, Hafâz Halil
a inventat o duşmănie10 între Mircea cel Bătrân (1386–1418) şi Alexandru cel Bun (1400–1432) care l‑ar fi
împiedicat pe şeyh şi pe companionul său, refugiatul Azab beg, un fost dregător a lui Musa Çelebi, să se
îndrepte spre ţinta călătoriei: hanul Hoardei de Aur11.
Au întins pânzele şi au pornit la drum;
Să vezi, însă, ce nenorocire aduce porunca destinului:
În acea vreme se întâmplase că musulmanii
Deveniseră duşmanii ghiaurilor,
Afurisitul de veneţian ocupase marea (Marea Neagră).
Şeyh‑ul a înţeles atunci ce se va întâmpla pe lume.
Când căpitanul de corabie a sosit la marginea Ţării Româneşti
Capii răutăţilor s‑au înţeles (între ei).
Aflaţi, prieteni, purtători ai credinţei,
Ce i‑au făcut atunci şeyhului, rău făcătorii,
O, voi cei mari, şeyhul ieşise pe uscat, în Ţara Românească.
7. XXX, Un document de la Mircea cel Bătrân, în Conservatorul Constanţei, an 5, nr. 2, din 27 ianuarie 1913, p. 3.
8. 
Diyar în limba turcă înseamnă ţinut sau regiune.
9. Bilal Dindar, Şeyh Badr al‑din Mahmud et ses Waridat, Ankara, 1990, pp. 34–35.
10. Afirmaţia lui Hafâz Halil a fost înţeleasă de unii istorici ca un rezultat al competiţiei dintre Mircea cel Bătrân şi Alexandru cel
Bun pentru stăpânirea Chiliei.
11. Ducas, Istoria turco‑bizantină, ediţia V. Grecu, Bucureşti, 1958, pp. 148–150.
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…O credinciosule, ei l‑au lăsat pe şeyh pe uscat,
Iar corabia au tras‑o îndată în (largul) mării,
Au întins pânzele şi l‑au lăsat acolo (pe şeyh).
O, bunicule ascultă ceea ce va urma.
…Şeyhul a rămas pe ţărm cuprins de jale,
Necredincioşii venind, l‑au găsit pe şeyh
Şi au aflat, mişcaţi şi cu mirare, despre marele său renume,
L‑au primit cu dragoste şi cu prietenie
Şi l‑au dus pe şeyh cu mare alai în oraş.
Aici se afla cineva, fost slujbaş al şeyhului (este vorba de Azab bey)
Care, fiind găsit, deveni mâna dreaptă a şeyhului.
Atunci când Mehmed devenise han şi în locul lui Musa,
Acela, găsind o cale, fugise în Ţara Românească
Şi lui i se spunea Azab bey,
El ocrotise pe fiecine
Şi acum a venit din nou în slujba şeyhului,
Aşa cum fusese şi mai înainte,
Ei (Bedreddin şi Azab) s‑au înţeles
Să intre din nou în slujba hanului,
Dar acelui om desăvârşit
Nu i‑a fost cu putinţă să meargă la han.
Fiind bey în acea vreme necredinciosul Mircea
Drumurile erau pline de primejdii,
Căci pe atunci Mircea şi domnul Moldovei (Kara Bogdan) erau între ei
Cum sunt câinele cu pisica.
Apoi a renunţat la acest gând
Şi s‑a pregătit să plece în ţara sa de baştină
Ca să se întâlnească cu prietenii săi
Şi să stea acolo până la venirea sultanului.
…Şi şi‑a pus în gând să se întâlnească cu sultanul.
Ei, prietene de drum, aşa stau lucrurile,
Dar, când vine sorocul, vânatul iese în calea vânătorului.
Bedreddin a venit într‑o mare de copaci (este vorba de Deliorman = pădure nebună, în limba turcă).
Acolo s‑au adunat în jurul său multe cete de netrebnici
Şi şeyhul a apucat drumul spre ţinuturile Zagorei12.

După cum s‑a observat, Bedreddin nu a ajuns la hanul tătar aşa cum îşi propusese iniţial, mergând, în
schimb, în sudul Dobrogei, în zona denumită de cronicari marea de copaci (ağaç denizi, numită şi Deliorman)
unde a strâns oameni în jurul său spunând:
De acum înainte veniţi la mine, mie mi s‑a dat padişahlâk‑ul; eu trebuie să fiu Kalif pe pământ. Cui îi tre
buie sangeak şi subaşâlâk să vină lângă mine. Cine doreşte ceva să vină, deoarece acum mă voi răzvrăti13.
Mişcarea condusă de Bedreddin a fost, însă, înfrântă. Mircea a înţeles poziţia strategică pe care o
deţinea Dobrogea, el putând, astfel, să ţină legătura cu emirii rebeli şi să creeze mari probleme interne
turcilor otomani.
În jurul anului 1420, turcii vor recuceri Dobrogea de la urmaşii lui Mircea pentru ca ea să intre în
componenţa Imperiului Otoman până în 1876, românii preluând‑o de la turci şi nu de la bulgari14.
12. Mihail Guboglu, Cronici turceşti privind Ţările Române, vol. I, Bucureşti, 1966, pp. 25–26.
13. Aurel Decei, Istoria Imperiului otoman până la 1656, Bucureşti, 1978, p. 83; Mehmed Neşri, Djihannuma, Taih al‑I Osman, în
Cronici turceşti privind ţările române, Bucureşti, 1966, p. 117.
14. Ion Antonescu, Românii originea, trecutul şi drepturile lor, Iaşi, 1991, p. 50.
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CĂSĂTORIE ȘI NUNTĂ „CA SPECTACOL“
ÎN FAMILIILE BOIEREȘTI DIN ŢARA ROMÂNEASCĂ
ȘI MOLDOVA ÎN SECOLUL AL XVII‑LEA
ANCA‑DANIELA HUŢ

MARRIAGE AND WEDDING AS A “SPECTACLE” WITHIN THE ARISTOCRATIC
FAMILIES OF ŢARA ROMÂNEASCĂ AND MOLDOVA IN THE XVIITH CENTURY
Abstract: This study depicts the main stages of a
wedding ceremonial in the aristocratic families of
Ţara Românească and Moldova in the XVIIth Century.
Sometimes lost or continually changed customs were
included as part of these ceremonials, but, in general they
kept with their initial unique meaning: consecrating the
newly wed to a mature, grown‑up status. Acknowledging
that the wedding is the most extensive ritual of family
life, the aristocracy of the XVIIth Century have regarded
this event with great care and consideration. As a result,
the wedding ceremony was embellished by a multitude
of acts that were meant to provide it, through wealth and
power, with a specific distinction.
Among the aristocratic families the initiative for
courtship and marriage was destined to men as they
were meant to discuss and negotiate the dowry with the
girl’s parents. Once this was established and an agreement was reached an engagement ceremony was conducted then followed by the official wedding. Carefully
planned by the two families, the wedding was seen as a
perfect opportunity to gather all the members of their
community and to celebrate this happy event. Within

the wedding ceremonial the offering of gifts was seen as
an event of high significance. In the early stages the gifts
were seen as being given with an unspoken obligation
that they were to be returned, later on, in another form.
Therefore, this exchange of gifts created a complex and
intricate relationship among the members of the society.
Within its new family the woman brought with
her the dowry from her parents. Once this dowry was
given the woman lost the right to inherit the paternal
wealth if there were any other male descendants. With
families that had only daughters, the name and wealth
of the family was not lost but passed on, usually to the
youngest of the girls.
As a conclusion, the wedding ceremony in
the aristocratic families of the XVIIth Century Ţara
Românească and Moldova, with their multiple acts
was a very important event. The preparations and the
actual rituals were involving the entire community
around the aristocratic families and were conducted
with great enjoyment and glamour, becoming a true
spectacle that carried on for days in a row, sometimes
for whole weeks.

Rezumat: Studiul expune principalele etape ce au stat la
baza unui ceremonial al nunţii în familiile boiereşti din
Ţara Românească şi Moldova în secolul al XVII‑lea. În
ceremonialul unei nunţi au putut fi întâlnite, de‑a lungul
vremii, multiple obiceiuri, pierdute în timp sau modificate continuu, însă în „repertoriul” lor toate au avut acelaşi
unic scop, şi anume: consacrarea tinerilor căsătoriţi în
starea de maturi. Înţelegând că nunta este cel mai extins
obicei al vieţii de familie, clasele boiereşti din secolul al

XVII‑lea au acordat acestui eveniment atenţia cuvenită.
Astfel, în toată desfăşurarea ei, nunta a fost urmată de o
serie de acte menite să o înfrumuseţeze şi să‑i imprime
acea măreţie specifică, prin bogăţie şi putere.
În rândul familiilor boiereşti, iniţiativa căsătoriei,
a peţitului, a aparţinut bărbatului, care a tratat condiţiile
şi a negociat zestrea cu părinţii fetei. După ce se ajungea
la un consens, se încheia logodna şi abia apoi se oficia taina căsătoriei. Pregătită cu mare atenţie de către cele două
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familii, nunta devenea o ocazie perfectă pentru întâlnirea membrilor comunităţii, dar şi un prilej de bucurie
pentru aceştia. În cadrul aceluiaşi ceremonial al nunţii,
darurile au avut o semnificaţie considerabilă. Într‑o primă fază, ele erau dăruite, apoi, printr‑o obligaţie ce ţinea
de onoare, ele erau returnate sub o altă formă. Astfel,
practicarea darurilor a apărut ca o înlănţuire de schimburi complexe ce a antrenat o întreagă societate.
În noua familie creată, femeia venea însoţită de
zestre, primită de la părinţii ei. O dată ce îşi primea zestrea, femeia era exclusă de la moştenirea paternă atunci
când existau descendenţi masculini. Totuşi, în familiile

în care nu se aflau decât fete, numele şi averea familiei
nu se pierdeau, ci ele erau preluate de unele din fiice, de
obicei de mezina familiei.
În concluzie, privită pe toată întinderea ei, nunta
în familiile boiereşti din Ţara Românească şi Moldova în
secolul al XVII‑lea, cu multiplele ei etape, ce s‑au succedat
de la o clipă la alta, a fost un moment deosebit de important. Prin pregătirile ce le‑a presupus, prin ritualurile ce‑au
implicat întreaga comunitate, în jurul acestui eveniment
din viaţa boierilor, înconjurat cu toată dragostea şi sărbătorit cu mare fast, s‑a format un adevărat spectacol, ce se
întindea de la câteva zile, la săptămâni întregi.

Keywords: wedding, engagement, gifts, dowry, aristocrats, woman, family.

Cuvinte‑cheie: nuntă, logodnă, daruri, zestre, boieri,
femeie, familie.

După cum bine menţiona, într‑o amplă şi celebră lucrare, profesorul şi folcloristul Ovidiu Bârlea,
„nunţile româneşti dezvăluie un ceremonial pe cât de pitoresc, pe atât de complex pe alocuri depăşind în amploare
toate celelalte obiceiuri ale anului şi ale ciclului familial”1. Acest ceremonial al nunţii, născut din nevoi impuse
de un ritual de trecere de la o stare socială la alta, a putut fi întâlnit aproape oriunde şi oricând. El a fost
gustat, din cele mai vechi timpuri, cu aceeaşi emoţie şi în strânsă dependenţă faţă de starea economică şi
socială a colectivităţii în cadrul căreia se petrecea nunta. Cu o bogată, respectiv variată, gamă de obiceiuri,
actul nupţial a subliniat şi a amplificat dragostea pentru frumos şi creativitatea artistică a locuitorilor de pe
întreg spaţiul românesc. Căci, nunta s‑a dovedit a fi „spectacolul cel mai însetat de fast, ostentaţia fiind trăsătu
ra dominantă, cu intenţia de a consemna clipa de măreţie pe răbojul eternităţii”2.
Plecând de la această constatare, şi anume că nunta s‑a caracterizat ca fiind, de‑a lungul vremii, un
moment deosebit, de o rară frumuseţe şi de o fascinantă gingăşie, lucrarea de faţă îşi propune evidenţierea principalelor etape din cadrul unui ceremonial al nunţii, având ca model familiile boiereşti din Ţara
Românească şi Moldova în secolul al XVII‑lea.
În familiile boiereşti, familii ce au fost situate în zona elitei sociale şi politice, în partea cea mai vizibilă
şi mai spectaculoasă a societăţii3, căsătoria fiecărui copil de boier4, fată sau de băiat, a fost un eveniment ce
s‑a plănuit din timp, pregătit cu mare grijă, pentru ca totul să se petreacă în cele mai prielnice condiţii. Pe
lângă alegerea unui bun partener, atât din punct de vedere politic, cât şi din punct de vedere social şi moral5,
căsătoria a mai ridicat şi alte probleme particulare: constituirea unei zestre şi prepararea unui mare ospăţ,
cu participarea unui număr cât mai considerabil de nuntaşi, de regulă boieri de seamă6.
Căsătoria a fost precedată de logodnă, care a avut valoarea unei promisiuni de căsătorie şi căreia i
s‑a atribuit o conotaţie religioasă, încheierea ei făcându‑se în faţa preotului sau a episcopului7. Altfel spus,
logodna era un act prin care tinerii îşi făceau publică dorinţa de a se căsătorii. Ea era o etapă importantă,
chiar necesară, înainte de căsătorie, care permitea cunoaşterea mai bine a tinerilor între ei, pe de‑o parte,
iar, pe de altă parte, începerea pregătirilor de nuntă, pregătiri ce erau făcute de către părinţi. Însă, e bine să
amintim aici că, de cele mai multe ori, în familiile boiereşti, logodna, ca şi căsătoria, a fost privită de către
1. Bârlea 1981, p. 424.
2. 
Ibidem.
3. Formând clasa nobilă la români, boierii au umplut, de‑a lungul vremii, filele istoriei cu vitejia lor, „apărând ţara ca o moşie, ca
un bun concret şi aducător de venituri”, dar şi cu anarhia, cu rivalităţile dintre ei (Panaitescu 1994, p. 31).
4. Conform uzanţelor vremii, băieţii sau fetele din aceeaşi familie se căsătoreau în ordinea vârstei; cel mai în vârstă primul şi abia
apoi „cei ce urmau” (Călători, VI, p. 208; Marcu 1997, p. 121).
5. Cu privire la acest aspect, vezi Huţ 2009.
6. Ghiţulescu 2003, p. 48.
7. Chirilă 2003, p. 66.
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părinţi ca o afacere, în care setea, nestăvilită, de avere, dorinţa de a păstra neamul într‑o neîntreruptă stare
de înflorire, a fost elementul determinant pentru încheierea ei. O realitate tristă, dacă stăm să ne gândim,
dar adevărată, în care părinţii au ales să‑şi crească şi să‑şi educe copiii. Logodna lua, în felul acesta, o formă
josnică prin excelenţă, ce nu făcea decât să neglijeze, aproape întru totul, sentimentele viitorilor miri.
Logodna avea loc, de obicei, cu ocazia peţitului. În mod normal, iniţiativa peţitului trebuia să aparţină băiatului; pentru o fată se considera că este ruşinos să „umble” să se mărite8. La acel moment, după
negocierea zestrei9, se cădea de acord asupra datei căsătoriei şi se schimbau daruri între tineri şi părinţii lor,
după care toţi cei prezenţi acolo, cu ocazia logodnei, luau parte la un ospăţ10.
Logodna nu era, însă, o simplă învoială, ce putea să fie răsturnată în orice moment11. Ea era o perioadă
în care se „plămădea” viitorul, un răstimp în care cei doi tineri priveau în aceeaşi direcţie, cu devotament,
încredere şi fidelitate12. Logodna era un legământ solemn, ce implica obligaţii şi angajamente de ambele
părţi, producea efecte juridice atât privitor la soarta tinerilor, cât şi a bunurilor înaintate cu această ocazie13.
Niciunul dintre logodnici nu se putea căsătorii cu o altă persoană, căsătoria unui bărbat cu o femeie logodită era considerată ca fiind infracţiune penală şi cel vinovat era judecat ca un „preacurvariu”14. În plus, răpitorul unei femei logodite era pedepsit cu moartea, iar o logodnică ofensată putea să fie apărată în instanţă de
logodnicul ei15. Cât despre statutul darurilor, soţia avea dreptul să le păstreze atât în caz de divorţ, precum şi
după moartea soţului. Numai în situaţii de adulter ea pierdea aceste daruri, împreună cu zestrea sa16.
În mod firesc, la data stabilită, cu prilejul logodnei, se desfăşura nunta. Fericitul eveniment era anunţat
de către nişte soli, care mergeau pe la celelalte curţi domnitoare şi făceau invitaţiile necesare17. Eforturile pentru
organizarea nunţii continuau cu alegerea naşului de cununie. Între naş şi fin se stabilea o legătură spirituală18, care permitea lărgirea cercului de alianţe, dotată cu o putere asemănătoare legăturilor de sânge19. Datorită
importanţei şi rolului pe care îl avea în viaţa tinerilor căsătoriţi, naşul era ales, de obicei, din rândul oamenilor
de frunte ai clasei sociale, din rândul acelor oameni care erau capabili să‑i ajute din punct de vedere material,
dar şi moral, pe cei doi miri, care porniseră împreună în noua viaţă de familie. Când însuşi domnul era naş de
cununie, atunci ospăţul nunţii se ţinea la curtea domnească şi mirele primea, în acea zi, din partea domnului,
un „gugiuman”, la fel ca al său, şi un cal. De altfel, pe toată durata ospăţului nunţii, mirele stătea la masă în
dreapta domnului, cu capul acoperit, fiind servit, împreună cu domnul, de slujitorii curţii20.
După numirea naşului, pregătirile pentru „spectacolul” nunţii continuau cu ultimele alegeri în materie de haine şi bijuterii. Cea mai mare atenţie şi importanţă era acordată miresei. Ea trebuia să fie cât mai
gătită, pentru a arăta tuturor bogăţia familiei. Obligaţia „împodobirii” miresei cu haine şi bijuterii îi revenea
mirelui, care trimitea aceste daruri prin intermediul „călţunilor”21. După un lung ceremonial, făcut cu multă
măiestrie, mireasa, înveşmântată şi „împodobită” cu darurile primite de la „călţuni”, aştepta, emoţionată
şi nerăbdătoare, venirea celui care avea să‑i fie soţ, însoţit de alţi tineri, prieteni şi rude. De acolo, după
8. Cantemir 1973, p. 238.
9. În dreptul cutumiar, dota se făcea, în egală măsură, şi pentru băiat şi pentru fată, existând în acest sens o adevărată „competiţie”
între părinţi pentru a nu rămânea mai prejos, unii faţă de alţii, în alcătuirea zestrei propriilor copii (Marcu 1997, p. 122).
10. 
Ibidem, p. 121.
11. Ghiţulescu 2002, p. 89.
12. ������������������
Suciu 1998, p. 71.
13. Marcu 1997, p. 121.
14. 
Îndreptarea legii 1652, glava 172, p. 174.
15. Székely 1997, p. 69.
16. 
„Nu‑ş va piarde numai zeastrele muiarea ceaia ce va fi făcut preacurvie, ce încă‑şi va piarde şi darurile câte i‑au fost dăruit bărbatul,
şi acealea toate le va lua înapoi.” (Îndreptarea legii 1652, glava 215, p. 221); vezi şi Carte românească 1646, glava 16, p. 110.
17. Ghiţulescu 2002, p. 98.
18. 
Îndreptarea legii 1652, p. 193.
19. Naşul, de multe ori, dăruia moşii întregi finului, pe care‑l privea ca pe fiul său (Iorga 1992, p. 120).
20. Cantemir 1973, p. 245.
21. O descriere a hainelor şi a bijuteriilor ce urmau să fie purtate de către mireasă o întâlnim la Nicolae Iorga. Din relatarea lui
aflăm că, după ce mirele îşi alegea „călţunarul”, acesta, călţunarul, mergea, în casa miresei, „pentru a‑i duce călţunii de mătase
albă cu flori şi mărgăritare, precum şi un işlic cu pietre scumpe, un inel şi o salbă.” (Iorga 1992, p. 121).
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ce mireasa era prezentată împreună cu carul de zestre socrilor, se îndreptau cu toţii, într‑un alai cât mai
mare22, înspre Biserică, pentru a primi „binecuvântarea bisericească”23. Pentru cununia religioasă, în mijlocul Bisericii se aşternea un covor, pe care stătea mirele la dreapta, iar, la stânga, mireasa, amândoi având sub
tălpi galbeni, ce simbolizau lepădarea de lume. Preotul rostea apoi o rugăciune, se făcea schimbul de trei ori
al inelelor şi punerea pe cap a cununilor. Şi pentru ca legământul căsătoriei să fie pecetluit până la moarte,
celor doi miri li se dădea să guste de trei ori pâine întinsă în miere, ca semn al dragostei şi al unirii veşnice24.
Tot în Biserică, printre alte imagini cu care era „împănată” cununia religioasă se relevă şi cea în care, pentru
fertilitatea noului cuplu, se aruncau în sus nuci, castane, cofeturi, bani, toate plătite de către nun, care avea
şi grija făcliilor, a işlicului de ginere şi a covorului, pe care îngenuncheau mirii25.
Se poate spune, aşadar, că nunta a avut menirea de a celebra, prin unirea celor doi protagonişti, constituirea unei familii. O familie în care, prin ritualurile de trecere, s‑a urmărit să se asigure belşugul în gospodărie, fertilitatea şi, mai ales, cum vom vedea mai târziu, sporul în copii, prin mesele încărcate în mod
ostentativ, cu mâncare şi băutură26. Totodată, unele acte şi gesturi ce au „alimentat” cununia religioasă, în
totalitatea ei, au avut menirea de a pune în lumină coeziunea conjugală, fidelitatea, care a apărut ca un proiect comun, deschis spre viitor, în care două persoane, în orizontul promisiunilor şi al limitelor, trebuiau să
se recunoască reciproc27.
Ceremonia religioasă se încheia cu sărutarea Evangheliei, după care mireasa îşi acoperea capul cu un
văl alb, gest ce însemna intrarea în rândul femeilor măritate28. După oficierea cununiei religioase, când cei
doi tineri aveau, în fapt, binecuvântarea preotului, spre seară, se desfăşura marele ospăţ al nunţii. O nuntă
ţinea mai multe zile29, pentru familiile aristocratice ea se întindea până la două‑trei săptămâni30, perioadă în
care invitaţii nu făceau altceva decât să bea, să joace, să cânte din instrumente şi din gură31. Prin muzică şi
dans, prezentate ca un act ceremonial bine organizat, nuntaşii îşi exprimau sentimente şi emoţii, îşi exteriorizau starea de exuberanţă, de revărsare a veseliei32. Ca urmare, jocul, ca fenomen artistic, a avut meritul
de a reuni laolaltă pe membrii comunităţii, într‑o însufleţire unitară, reuşind, în mod simultan, să scoată
în relief unele personalităţi artistice reprezentative33. În prima zi a nunţii, mireasa nu mânca, ci stătea doar
la joc, cu faţa acoperită până la miezul nopţii, când îşi îndepărta vălul alb de pe faţă şi pleca împreună cu
soţul ei pentru a desăvârşi legătura tainică a căsătoriei34. Cei care participau direct la dans începeau să joace
mai întâi în casă, după care treceau în curte şi din curte se întindeau, uneori, pe stradă. Căpetenia jocului,
în şirul bărbaţilor, era un bătrân boier cu toiagul în mână, după el venea nunul şi, în al treilea rând, mirele,
iar, între femei, în frunte sta nuna, având lângă ea mireasa35. Apoi, mai aveau obiceiul să facă un cerc mare şi
toţi câţi erau se ţineau de mână. În mijlocul cercului stăteau ţiganii, cărora le revenea datoria de a cânta din
22. După ce se alcătuia alaiul pentru drum, mirele ducea mireasa „ca pe o pradă”, în „rădvan”, şi în timp ce aceasta urca pe scară,
nuna, care o însoţea, arunca, în semnul unei urări de belşug, un covrig şi un pahar cu vin, iar înaintea mirelui se vărsa o cofă
cu apă (Ibidem, p. 122).
23. Cantemir 1973, p. 242.
24. 
Ibidem, p. 242–243.
25. Iorga 1992, p. 122.
26. ��������������������
Bârlea 1981, p. 426.
27. Barbu 2005, p. 110.
28. Călători, VI, p. 123.
29. Începea, de obicei, joia, iar ceremonia religioasă şi marea petrecere aveau loc duminica (Cantemir 1973, p. 241).
30. Referindu‑se la nunta lui Alexandru vodă, fiul lui Radu vodă, cronicarul Miron Costin semnala că această nuntă, „la care
veselie erau adunate două ţări”, a durat două săptămâni, „cu mari petrecănii şi bivşuguri” (Costin 1958, p. 91); la o asemenea
nuntă, care ţinea două sau chiar trei săptămâni, masa era întinsă în fiecare zi, de dimineaţa şi până seara, şi când se făcea ziuă,
bucătarii aduceau un cocoş fript, cu pene, vreme în care un alt bucătar cânta cucurigu sub masă. A doua zi, „începea lunga
petrecere a unor timpuri sănătoase şi voioase” (Iorga 1992, p. 123).
31. 
Călători, V, p. 76.
32. Suciu 1998, p. 116.
33. ��������������������
Bucşan 1971, p. 108.
34. 
Călători, V, p. 76.
35. Iorga 1992, p. 122–123.
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strună şi din glas „tot felul de cântece înfocate”. Atmosfera, ne arată surprins Erasmus Henrich Schneider von
Weismantel, călător străin prin ţinuturile Moldovei, putea să se întindă ceasuri întregi, timp în care se juca
de se cutremura pământul, chiar o jumătate de zi, fără ca oboseala să se citească pe chipul lor.36
Moment esenţial al suitei de acţiuni şi ceremonii ce au caracterizat o nuntă boierească, ospăţul nunţii
a fost văzut ca o masă a bucuriei şi a iubirii creştine, ca o modalitate de a‑ţi manifesta respectul pentru noua
familie întemeiată. Exprimând statutul social‑economic al celui ce îl oferea, ospăţul nunţii a apărut ca o
confirmare a căsătoriei şi a cununiei, ca o recunoaştere de către toţi participanţii a unirii celor doi miri şi a
celor două neamuri de către, prin şi în cadrul comunităţii37. În acest context, la marea petrecere, care marca
o nouă secvenţă a obiceiului de nuntă, poate şi cea mai importantă, fiecare invitat se aşeza la masă, unde
urma să fie servit de către stăpânii casei, în ziua dintâi servind şi mirele, cu multe feluri de mâncare alese
cu grijă38 şi cu băutură din abundenţă39. Dacă prin împrejurimi, în acel ceas, trecea un străin, ne dezvăluie
Niccolo Barsi, el era poftit să bea împreună cu nuntaşii. În cazul în care străinul refuza să participe la sărbătoarea nunţii, el era luat pe sus şi dus în casă, unde i se dădea să bea până se îmbăta, întrucât, se socotea
„că este o mare ruşine ca un străin să plece de la ei fără să se fi îmbătat”40. Fiind vorba de o situaţie impusă, nu
ne surprinde atitudinea străinului, în momentul plecării, faţă de stăpânul casei. La gestul boierului, care s‑a
vrut a fi ospitalier şi prietenesc, străinul, plin de nemulţumire, răspundea cu blesteme şi înjurături41.
Remarcăm, din cele prezentate până aici, că oficierea căsătoriei nu a fost un moment care a marcat
doar viaţa cuplului, ci era, totodată, şi un prilej de bucurie atât pentru cei doi, cât şi pentru membrii comunităţii42. Preferinţa pentru veselie, pentru zgomot şi pentru fast făcea ca o nuntă să se transforme într‑o
sărbătoare grandioasă. Însă, aşa cum lesne ne putem imagina, o astfel de nuntă presupunea o pregătire în
prealabil, bine organizată, dar şi o putere financiară echilibrată43; numai în acest fel se puteau face faţă unor
cheltuieli, care nu erau deloc mici. O seamă de bani, presupunem că a cheltuit şi Nicolae‑vodă pentru nunta
fiului său, Constandin beizadea cu fiica lui Radu Cantacuzino, căruia îi organizase o nuntă foarte frumoasă,
cu „mari şi multe veselii”, nun mare fiind însuşi preafericitul patriarh al Ierusalimului44.
„Spectacolul” nunţii se încheia cu darurile făcute de invitaţi tinerilor căsătoriţi şi cu citirea foii de zestre. Fără a intra în prea multe amănunte, precizăm doar că boierii ţineau, întotdeauna, evidenţa cadourilor
primite de la participanţii la ospăţ. Cel care se ocupa de acest aspect era un diac, datoria lui fiind de a nota
cu grijă, într‑un catastif, darul şi numele celui ce l‑a oferit. Cinstea o începeau naşii, care erau părinţii spirituali, sfătuitorii de suflet ai noii familii, mai apropiaţi decât rudele de sânge, urmaţi de socrii mari şi socrii
mici. În continuare, cinstea era oferită de către fraţii şi surorile mirilor, de către oficialităţi, rude apropiate
vârstnice, prieteni, vecini şi, nu în ultimul rând, de către tineret45. Darurile erau dintre cele mai variate, de la
bani46, la un cal, o vacă, o oaie, un porc, o bucată de pământ sau obiecte de îmbrăcăminte47. Spre exemplu, la
nunta jupânesei Dobra cu Bratu, mare comis, aceasta a primit cadou de nuntă două pahare de argint, unul
dăruit de nun, iar altul de jupâneasa Chera48. La rândul ei, femeia, mireasa, văzută ca un simbol al daru36. 
Călători, VIII, p. 360.
37. Suciu 1998, p. 95.
38. Solcan 2005, p. 30.
39. Iată un exemplu reprezentativ. La nunta lui Constantin Şerban, Paul de Alep, ca şi participant direct la acest eveniment,
menţionează că a băut, la masa boierului, de la 70 până la 80 de cupe cu vin (Călători, VI, p. 217).
40. 
Călători, V, p. 76.
41. 
Ibidem.
42. Mulţi dintre cei care participau la nuntă, mai ales tinerii, veneau doar de dragul jocului (Călători, VIII, p. 359).
43. Ospăţul nunţii nu a fost ignorat nici de către cei săraci. Ei au sărbătorit evenimentul în limitele posibilităţilor pe care le‑au
avut (Ghiţulescu 2002, p. 97).
44. 
Cronicari munteni 1970, p. 167–168.
45. Suciu 1998, p. 116.
46. Toţi banii erau adunaţi într‑o tavă ce făcea ocolul mesei trecând prin faţa fiecărui nuntaş. După ce tava se umplea, banii
adunaţi erau puşi într‑un şervet şi pecetluiţi (Călători, VI, p. 211).
47. Ibidem.
48. 
Catalogul, III, p. 49.
— 39 —
muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

ANCA‑DANIELA HUŢ

N

lui49, era cel mai însemnat producător al bunurilor care făceau obiectul darurilor şi, în mod concomitent,
factorul principal în circulaţia lor50. În această calitate simbolică, cu un rol determinant în „universul darului”, mireasa era nevoită să răspundă la darurile primite, tot cu daruri atât pentru naşi, cât şi pentru copiii
lor51. Totodată, boierul avea datoria de a se achita de toate invitaţiile venite din partea celor ce asistaseră la
nunta organizată de el şi de familia sa52. În acest sens, îl ajuta actul întocmit de diac, prin intermediul căruia
ţinea o evidenţă a nunţilor la care urma să participe şi a valorii cadourilor pe care trebuia să le ofere, căci în
funcţie de cât se primea, atât se da53. Practicarea darurilor se înfăţişa ca un ciclu şi nu ca un act izolat. Acest
ciclu a fost analizat în trei faze: a da, a primi şi a înapoia, momente obligatorii nu doar în familiile boiereşti,
ci în toate clasele sociale54. Supuşi triplei obligaţii: de a da, a primi şi a înapoia, boierii au înţeles, pe deplin,
că tocmai prin maniera în care se achită de această datorie, acced la o viaţă socială echilibrată şi ordonată. În
genere, darurile reciproce între participanţi şi noua familie, între mire şi mireasă, între cele două familii care
se uneau, au avut menirea de a consacra şi, mai ales, de a intermedia buna înţelegere şi armonia viitoare55,
de a consolida, în felul acesta, „comuniunea dintre membrii ei”56. Putem aprecia, prin urmare, că, în comportamentul premarital, darurile au contribuit la sublinierea caracterului spectacular al evenimentului şi
au cumulat un important rol ritual. În acelaşi timp, ele au modelat gândirea şi comportamentul oamenilor,
nuanţând, prin benefica lor prezenţă, atitudini, sentimente, intenţii sau decizii57. Între obligaţie şi libertate,
darurile au făcut parte dintr‑o înlănţuire de schimburi complexe, ce au putut fi asemănate cu un joc. Jocul
darurilor, după opinia noastră, nu a avut o formă distructivă. Bazat pe principiul reciprocităţii, unde predominant a fost elementul onoarei, care putea să fie pierdut, în orice moment, dacă nu se nu se îndeplinea
obligaţia absolută de a întoarce darurile, el a avut şi rostul de ajutor material al noului cuplu, aflat la început
de drum. De asemenea, jocul darurilor, prin raportul dar‑contra‑dar, ce a cooptat nu numai pe actorii direct
implicaţi, adică nu numai pe cei doi soţi, ci şi familia lărgită, ba chiar mai mult, întreaga societate, a fost un
fenomen care a unit din punct de vedere social şi a dus la existenţa unei solidarităţi între oameni.
În ceea ce priveşte foaia de zestre58, ea era făcută publică, în vreme ce soţii se ţineau de mână în mijlocul camerei, de către diac59. Reamintim că elaborarea foii de zestre60 avea loc în ziua logodnei, iar transferul
efectiv al zestrei se întâmpla doar după nuntă, odată cu mutarea fetei în noua casă61. Cel care se îngrijea de
alcătuirea zestrei era tatăl, numai în caz de deces locul său era luat de către mamă62. Cui îi revenea această
responsabilitate conta mai puţin. Important era ca obligaţia să fie onorată, indiferent de condiţii, deoarece o
femeie nu se putea mărita fără a avea zestre; zestrea fiind acea parte din averea părintească pe care orice fată
trebuia să o primească în momentul căsătoriei63. Cu toate acestea, documentele ne dezvăluie şi cazul unor
49. Legătura specială dintre femeie şi dar, comună tuturor societăţilor umane, a fost dată, în primul rând, de statutul femeii. „Dar
prin excelenţă”, femeia se dăruia pe sine în dragoste, ea era „dată în căsătorie” şi tot ea era cea care „dăruia” viaţă copiilor săi.
Se mai adaugă la aceasta faptul că o calitate a femeii a fost, şi încă mai este, maniera sentimentală în care a intrat în relaţii
cu ceilalţi. Astfel se mai poate explica de ce darul, care a reprezentat o activitate şi o relaţionare afectivă, s‑a inserat în sfera
preocupărilor feminine (Văduva 1997, p. 52).
50. 
Ibidem.
51. De regulă, nuntaşii erau „dăruiţi” cu marame, gevrele, cămăşi sau alte lucruri mai mărunte (Ghiţulescu 2002, p. 99).
52. Ibidem.
53. 
Ibidem.
54. Văduva 1997, p. 26.
55. 
Ibidem, p. 99.
56. Bârlea 1981, p. 429.
57. Văduva 1997, p. 100–101.
58. În mod normal, se făcea foaie de zestre scrisă doar pentru fete. Pentru băieţi, ea se făcea foarte rar, doar când părinţii fetei
cereau acest lucru, având oarecare îndoieli în legătură cu făgăduielile cuscrilor (Rădulescu 1991, p. 42).
59. Cantemir 1973, p. 243.
60. Documentul prin care o fată era pusă în posesia zestrei purta denumirea de „zapis”, „zapis de zestre”, „scrisoare”, „foiţa
zestrilor” etc. (Ghiţulescu 2000, p. 214).
61. Toate bunurile primite de către mireasă, de la părinţii ei, erau încărcate într‑o căruţă şi duse acasă la mire (Cantemir 1973,
p. 243).
62. Solcan 2005, p. 36.
63. Ghiţulescu 2000, p. 213.
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fete care nu au primit zestrea cuvenită de la părinţii lor, fără să ştim dacă din lipsă de posibilităţi sau din alte
motive. Astfel, aflăm despre Maria că la căsătoria ei cu Dumitru vornic, acesta a luat‑o „numai cu trupul”,
căci „n‑a avut nimic, nici zestre, nici alt nimic”64.
Măritarea unei fete constituia, deci, o sarcină destul de dificilă, chiar şi pentru unele dintre familiile
boiereşti. Dar, după cum am mai spus, indiferent de rangul şi de averea lor, alcătuirea foii de zestre a constituit o îndatorire morală, de care fiecare tată/mamă trebuia să se achite, şi nu oricum. Întocmirea foii de zestre nu putea să fie, sub nicio formă, mai prejos decât starea socială. Valoarea ei creştea sau descreştea în funcţie de aceasta. Fenomen destul de simplu în plan teoretic, dar foarte complex în practică, asigurarea zestrei
era un prim pas spre căsătorie. Ea, averea paternă, numită zestre, o ajuta pe tânăra fată să se mărite mai uşor
şi reprezenta, în primii ani de căsnicie, un adevărat suport material pentru economia noului cuplu65. În atari
condiţii, modalitatea procurării zestrei de către femeie devenea oarecum raţională, de vreme ce ea genera
sau nu pregătirile de nuntă.
Redactarea foii de zestre începea, în linii mari, cu o formulă religioasă66, urma înşiruirea zestrei şi se
încheia tot cu o invocare a graţiei şi a puterii divine67. În mod normal, foaia de zestre cuprindea: case (sau
loc de case)68, sate şi mori69, moşii70, animale71, vii72, sălaşe de ţigani73. Robii ţigani au reprezentat, la vremea
aceea, un bun de preţ. Boierii îi foloseau „cu vârf şi îndesat” în diferite îndeletniciri. De pildă, ţiganii erau
bucătarii boierilor74, iar ţigăncile aveau grijă de copiii boierilor şi lucrau neîncetat, împreună cu stăpâna, la
năframe75. De asemenea, un ţigan nu avea dreptul să stea la judecată, el putea să fie vândut76 sau asuprit după
bunul plac al stăpânului77.
Foaia de zestre întocmită de familiile boiereşti, pe lângă obiectele necesare gospodăriei, mai cuprindea şi bunuri personale: veşminte78, vase şi tacâmuri, podoabe79, aşezate în lada de zestre, dar şi mobilă80.
64. 
DRH, B, XXIII, p. 424–425.
65. Ghiţulescu 2002, p. 95.
66. 
„Fie, Domnul, mila ta spre noi precum şi noi nădăjduim întru tine; făcut‑am această foaie de zestre la căsătoria iubitei noastre fiice
[...]” (Rădulescu 1991, p. 41).
67. „De la noi puţin şi de la Dumnezeu mult” (Ibidem).
68. Constandin, feciorul popei Nicăi cliseariul, a vândut un loc de casă ce i‑a fost dat de către tatăl său zestre (Documente
Bucureşti, p. 60). Stan chivărarul şi cu soţia sa, Voica, au vândut lui Condilă postelnic un loc de la Troian până la Fântâna
Catorei, loc ce Velica l‑a primit de la mama sa zestre (DRH, B, XXII p. 136).
69. La căsătoria Pascalinei cu Luca Stroici, tatăl său, Gheorghe logofăt, i‑a dat zestre seliştea Tocmăceni şi satul Uricani (Szèkely
1995, p. 67–68). Alexandru voievod a întărit lui Sima logofăt şi fiilor lui satul Grozăveşti cu tot hotarul, vecinii, vadurile de
moară, venitul din vatra satului şi două sălaşe de ţigani, care au fost ale Elisaftei, soţia lui Sima logofăt, primite zestre de la
mătuşa ei (Catalogul, III, p. 189). Radu voievod a întărit lui Dima şi jupânesei lui, Velica, jumătate din satele Obârşie, Roşia
şi Bezdina, precum şi un sălaş de ţigani, toate primite zestre de Velica. (Ibidem, p. 59). Radu voievod „a întors” Agafiei,
cneaghina lui Boul vistierul, satul Davideni, cu mori, satul Frăteşti şi satul Nisporeşti, pentru că i‑au fost „ocini şi dedine de
zestre” (DIR, A, IV, p. 50).
70. Maria din Bucov a dat zestre fetei sale Elina, soţia lui Ianiu spătarul, toate moşiile pe care le‑a avut (DRH, B, XXV, p. 89–90).
Radu voievod a întărit Dobireţei, fiica lui Vlad din Gura Şuşiţei şi soţia lui Mihai, moşia din Bălteni, care a fost primită, de
către aceasta, ca zestre (Catalogul, III, p. 55).
71. Staico paharnic, neavând cu ce să‑şi „scoată capul”, a vândut zestrea soţiei lui, care era formată din: 10 vaci cu lapte, 100 de oi,
10 iepe mici şi mari, 30 de sfini (porci), 6 boi şi 6 cai (Ibidem, p. 656–657).
72. 
Călători, VI, p. 209–210.
73. Iane postelnicul a dat egumenului de la mănăstirea Câmpulung două ţigănci de pomană, care au fost primite de către soţia
lui ca zestre (DRH, B, XXXII, p. 297). Mihail voievod a dat fiicei sale Florica, soţia lui Preda, fost mare sluger, ca şi zestre
ţigani (Catalogul, III, p. 57). Tudoran slugerul a dăruit la nunta fiului său, Iane paharnic, un sălaş de ţigani, anume Ghergina
cu toată familia lui (DIR, B, IV, p. 88–89).
74. 
Catalogul, III, p. 458.
75. 
Călători, VIII, p. 379–380.
76. Vezi Rezachevici 1980, p. 13.
77. 
Călători, VII, p. 458.
78. Vezi Iorga 1992, p. 123.
79. Vezi partea de zestre a Bălaşei, fiica lui Iordachi Cantacuzino (Iorga 1931, p. 36–38).
80. 
Călători, VI, p. 209–210.
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Prin zestre şi prin darurile de nuntă, fetele primeau cam tot ce se putea din averea părintească.
Luându‑şi partea, ele erau excluse de la moştenire, în cazul în care existau descendenţi de sex masculin81. În
lipsa unor fii, fiicele dobândeau calitatea de succesoare82. Transferul substituţiei fiică în loc de fiu, în Ţara
Românească, aducea după sine intervenţia obligatorie a unui terţ. Acest lucru făcea ca toate convenţiile,
ce priveau această speţă, să fie reglate de autoritatea domnească83. În preajma acestor realităţi, nu putem
spune decât că, în familiile boiereşti, zestrea apărea ca o simplă anticipare asupra succesiunii84, dar şi ca o
compensaţie acordată femeii pentru faptul că era înlăturată de la moştenire85. Contrar aşteptărilor, de cele
mai multe ori, femeile se mulţumeau cu ceea ce li se dăruia prin foaia de zestre, mai ales că, uneori, tatăl sau
fratele mărea acea parte86.
Legat de modul de administrare, zestrea rămânea o proprietate a femeii. Ea putea să o folosească
cum credea de cuviinţă, să o vândă sau să o dăruiască87, dar numai cu consimţământul soţului88. În unele
situaţii excepţionale, ca de pildă divorţul, femeia îşi pierdea zestrea dacă despărţirea se pronunţa din vina
ei89. Pentru cazurile de deces, femeia care murea fără urmaşi lăsa în urma ei o zestre ce se reîntorcea la tatăl
ei. Când avea copii, exista o diferenţă, bunurile primite zestre, de astă dată, reveneau soţului90.
După citirea zestrei, un oarecare individ, talentat în oraţia de nuntă, rostea câteva vorbe, în numele
miresei, părinţilor acesteia, mulţumindu‑le pentru toate binefacerile primite de la ei, naşterea, creşterea, şi
cerându‑le binecuvântarea peste noul cuplu. Părinţii miresei, foarte probabil cuprinşi de euforia momentului şi de grija de a anihila orice temei de tristeţe, cu intenţia voalată de a „cimenta” relaţia celor doi, acordau
binecuvântarea, ei înşişi sau prin intermediul altcuiva: „şi roagă pe Dumnezeu şi pe îngerul lor păzitor să le
dea celor cununaţi dragoste credincioasă şi aşternut nespurcat”91. Imediat ce se sfârşea acest episod, menit să
marcheze introducerea tinerilor în noua stare, cei doi soţi plecau împreună în „cale albă”92, făcând, astfel,
trecerea, într‑o ordine bine stabilită, de la marea sărbătoare, de la marele „spectacol” al nunţii, la viaţa obişnuită de familie, la înglobarea proaspetei familii în noul neam, precum şi în noua ierarhie socială93.
Concluzionând, remarcăm că totalitatea actelor din scenariul nupţial au avut în vedere asigurarea trecerii depline de la starea de băiat şi fată, la categoria oamenilor maturi, a celor căsătoriţi, ce urmau să‑şi întemeieze o gospodărie, o familie nouă, o casă în sens tradiţional94. Conştiente că menirea lor principală este să facă din
nuntă o mare sărbătoare, familiile boiereşti din Ţara Românească şi Moldova secolului al XVII‑lea au potenţat şi au vitalizat acest eveniment, transformându‑l într‑un adevărat spectacol. Desfăşurată în atmosfera unui
spectacol, o nuntă boierească a fost un bun prilej de a pune în valoare prestigiul, rangul şi puterea economică
a familiei. Totodată, ea a fost un moment ce a exprimat sentimente adânc omeneşti, de bucurie, de socializare
între toţi membrii comunităţii, contribuind, în acest mod, la făurirea de noi şi noi alianţe.

81. Gonţa 1995, p. 599; Grămadă 2003, p. 195.
82. Pentru exemple, vezi Barbu 1998, p. 67.
83. 
„Le transfert de la substitutio en Valachie a entraîné aussi l’intervention obligatoire du Tiers (tertium), ce qui fait que tous les actes
de cette espèce soient réglés par l’autorité du prince.” (Barbu 2003, p. 45).
84. Sachelarie 1970, p. 496.
85. Goody 2003, p. 119.
86. Ghiţulescu 2000, p. 219.
87. „Fiece muiare, la zestrea ei cea de afară şi la veniturile ei carele‑i vin de la rudenii, poate să oblăduiască şi să hărăzească şi să dea,
fiindu‑i măcar viu şi bărbatul […]” (Îndreptarea legii 1652, glava 265, p. 266).
88. Fotino 1972, p. 66.
89. Chiar în dimineaţa de după nuntă, dacă mirele îşi găsea mireasa „spurcată”, el oprea toată zestrea, primind, în plus, din
poruncă judecătorească, şi decontarea cheltuielilor făcute la nuntă (Cantemir 1973, p. 248).
90. 
Călători, VI, p. 210.
91. Cantemir 1973, p. 243.
92. Iorga 1992, p. 123.
93. Moise 2001, p. 84.
94. 
Ibidem, p. 80.
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ASPECTE DEMOGRAFICE ALE EPIDEMIEI DE
CIUMĂ DIN 1741–1743, ÎN COMITATUL SATU MARE
FLORIN IOAN CHIȘ

LES ASPECTS DEMOGRAPHIQUES DE L’EPIDEMIE DE PESTE DE 1741–1743,
DANS LE COMTE SATU MARE
Résumé: L’une des zones touchées par le fléau de 1741–
1742 a été le comté de Satu Mare. Le grand nombre de
victimes a des effets sur la prospérité économique de la

région. Les autorités décident le recesement de ceux tués
par la peste, en 1744.

Rezumat: Una din zonele afectate de flagelul din 1741–1742
a fost judeţul Satu Mare. Numărul mare de victime
are efecte asupra prosperităţii economice a regiunii.

Autorităţile decide să facă recensământul celor ucişi de
ciumă în 1744.

Mots clés: peste, catastrophe démographique, de recense
ment, Satu Mare.

Cuvinte‑cheie: ciumă, catastrofă demografică, recensă
mânt, Satu Mare.

Unul dintre comitatele cele mai afectate cu prilejul molimei din 1741–1743 a fost Satu Mare. Printre
localităţile afectate s‑a numărat şi Careiul, efectele ciumei fiind vizibile în Registrul decedaţilor Parohiei
romano‑catolice începând cu luna august, 17421. Numărul victimelor răpuse de epidemie, prezentă în
Registru sub denumirea de infectione, se ridică la 82, ele reprezentând 81,18% din valoarea mortalităţii anului.
Evoluţia mortalităţii în Parohia romano-catolică Carei, între 1739–1744
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Aşa cum lesne se poate vedea pe graficul de mai sus, decesele datorate ciumei determină o creştere a
indicelui de mortalitate de 12 ori faţă de media anilor învecinaţi. Primii ciumaţi mor în august, în zilele de
7, 16, 26 şi 29, pentru ca în septembrie numărul lor să se ridice la 6, reprezentând totalitatea deceselor lunii.
1. Arhivele Naţionale – Direcţia Judeţeană Satu Mare, Fond Registre Parohiale de Stare Civilă (în continuare: A.N.-D.J.S.M., Fond
Registre Parohiale...), inv. 14, dosar nr. 303 (1734–1760), f. 78–81.
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Evoluţia numărului deceselor în 1742
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Pe parcursul lui octombrie sunt răpuse 54 de persoane, toate de ciumă, numărul însemnând peste
50% din mortalitatea întregului an. Epidemia se sfârşeşte în prima jumătate a lui noiembrie, când mai determină moartea a încă 18 oameni, aceştia fiind ultimii morţi ai anului.
În luna de apogeu a ciumei se distinge decada 19–29 octombrie, cu valori zilnice mai ridicate ale mortalităţii. Această perioadă înregistrează mai bine de jumătate din numărul total al victimelor şi 43,56% din
cuantumul morţilor anului. Vârfurile epidemiei sunt atinse în zilele de 25 şi 29, cu 12, respectiv 14 morţi/zi,
acestea adunând 48% din morţii lunii2.
Evoluţia numărului morţilor de ciumă în lunile octombrie şi noiembrie 1742
15
10
5

14

12
4
1

0
07.oct

1

1
10

1
12

1

1
14

4

5

3
22

7

5

6

25

1
29

2
5

1
7

1

2

13

Numărul deceselor

Consemnările privind numele, vârsta şi sexul victimelor sunt incomplete şi neclare, fapt ce denotă
neglijenţa şi repezeala cu care datele au fost trecute în registru. Astfel, vârsta este înregistrată pentru doar
39 dintre victime, iar sexul pentru 60 dintre acestea. Aproape un sfert dintre cei morţi nu au nume, fiindu‑le
consemnate doar vârsta, data morţii şi sexul, uneori nici acestea în totalitate. Toate aceste exemple vin în
susţinerea ideei că epidemiile, în acest caz ciuma, au reprezentat un adevărat factor de destructurare socială3, bulversările provocate de ea resimţindu‑se chiar şi la nivelul înscrisurilor parohiale.
Episoadele epidemice reprezentau, pe lâgă dezordinile sociale pe care le aduceau, adevărate catastrofe demografice. Fiecare molimă lovea în prosperitatea economică a Imperiului, atât prin cheltuielile
care le presupunea încercarea de stăvilire a acesteia cât şi prin dispariţia contribuabililor, a celor impozitaţi. Tocmai de aceea, înţelegând acest lucru, statul austriac impune în Transilvania un sistem carantinal eficient ce duce la dispariţia ciumei ca flagel, măsurile de protejare a populaţiei fiind iniţiate de
Maria Tereza. Pentru NV românesc, ultima mare epidemie de ciumă, cea dintre 1741–1743 a avut efecte
demografice importante. Autorităţile Comitatului Satu Mare întrunite la Carei, în 4 mai 1744 hotărăsc
recesământul contribuabililor răpuşi de ciumă, numărul mare al acestora având efecte asupra scăderii
veniturilor din impozite ale comitatului4.
2. Ibidem.
3. Barbu Ştefănescu, Sociabilitate rurală, Violenţă şi ritual, Oradea, 2004, p. 157.
4. Arhivele Naţionale – Direcţia Judeţeană Cluj, Fond Comitatul Satu Mare, inv. 54 (în continuare: A.N.-D.J.Cj., Fond Comitatul...),
fasc. 21, act nr. 368/1744, f. 1–26.
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Conscrierea cuprinde localităţile afectate de epidemie, Comitatul fiind împărţit în 4 regiuni: Nirului,
Crasnei, Someşului, Baia Mare. Pentru fiecare localitate sunt trecuţi nominal contribuabilii morţi, la sfârşit
făcându‑se suma acestora.
Localitatea

Nr.
morţi

Localitatea

Nr.
morţi

Localitatea

Nr.
morţi

Localitatea

Nr.
morţi

Oppi. Károly
(Carei)

36

Börvely
(Berveni)

11

Ocsvár

5

Hodász

22

Kálamand
(Cămin)

9

Penészlek*

17

Papos

7

Ders

23

Kiss Majteny
(Moftinul Mic)

21

Lugoss

68

Gyüre

3

Vasvary

13

Mezö Terem (Tiream)

26

Csomaköz
(Ciumeşti)

50

Ilk

4

Gebe

4

Vezend
(Vezendiu)

15

Bereh
(Horea)

5

Vitka

8

Mathockalka

12

Körtvelyes
(Curtuişeni‑Bihor)

28

Merek

29

Mada

8

Nÿir Medgÿes

7

Mezö Petri (Petreşti)

11

Reszege
(Resighea)

38

Rohod

7

Fabianhaza

9

Szaniszlo
(Sanizlău)

46

Dengelegh
(Dindeşti)

28

Bör

6

Vállaj

16

Gencs
(Ghenci)

14

Fény
(Foeni)

19

Kantor Jánosy

11

Irinÿ
(Irina)

11

Szent Miklos
(Sânmiclăuş)

21

Apathy

17

Parasznya

17

TOTAL: 702

*Localităţi aflate în Ungaria, atunci aparţinând Comitatului Satu Mare

L o cal i tăţ i le d i n reg i unea Ni r ului ,
af ec tate d e c i uma d i n 1741 – 1743
Din punct de vedere geografico‑administrativ regiunea Nirului cuprinde teritoriul dintre Râul
Crasna şi limita cu Comitatele Szabolcs, Bihor, Crasna şi Solnocul de Mijloc. Aşa cum reiese şi din tabelul
de mai sus, în acest spaţiu au fost infectate 39 de localităţi, 22 dintre ele (cele trecute în tabel cu caractere
italice) aflându‑se pe teritoriul Ungariei de azi. Numărul total al contribuabililor morţi de ciumă se ridică la
702 persoane, localitatea cu cea mai lovită fiind Lugoss, cu 68 de decedaţi5.
Unul dintre târgurile contagiate a fost Careiul, aşezare importantă a Comitatului, molima răpind
aici 36 de contribuabili. În jurul său sunt 15 aşezări lovite de epidemie, cele mai afectate fiind cele din SV:
Ciumeşti (50 de morţi), Sanizlău (46 de morţi) şi Resighea (38 de morţi). Este foarte posibil ca numele primei localităţi menţionate să provină de la numărul mare de morţi din timpul acestei epidemii sau cu prilejul
unor valuri epidemice anterioare. Cele 15 localităţi grupate în jurul Careiului, împreună cu acesta, adună un
număr de 370 de victime, adică 52,70% din totalul regiunii. Cele 22 de aşezări de pe teritoriul Ungariei se află
răspândite fie la limita cu Comitatul Szabolcz, fie pe drumul ce leagă Careiul de Matészalka6. Dispunerea
5. 
Ibidem, f. 21–26.
6. 
Ibidem.
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satelor şi târgurilor infectate de‑a lungul căilor de comunicaţie ce leagă principalele aşezări între ele, dar şi
pe acestea cu exteriorul, sugerează modul în care s‑a propagat ciuma.

Harta 1: Localităţile afectate de ciuma din 1741–1743, în zona Careiului

Regiunea Crasnei este reprezentată de spaţiul dintre Râul Crasna şi Someş, întinzându‑se până la
confluenţa dintre cele două, de pe teritoriul maghiar. În acest teritoriu au fost infectate 35 de localităţi,
numărul contribuabililor morţi ajungând la 4007.
Localitatea

Nr.
morţi

Localitatea

Nr.
morţi

Localitatea

Nr.
morţi

Localitatea

Nr.
morţi

Czihofalu #

25

Rapolts

3

Erdöd
(Ardud)

13

Géres (Ghirişa)

5

Balotafalu (Aciua)

37

Ukorito

8

Madarász
(Mădăraş)

40

Aranyos (Arieşu de
Câmpie)

2

Veresmarts
(Roşiori)

6

Gyortelek

2

Barlafalu (Borleşti)

16

Ovárÿ (Oar)

12

Kiskoles
(CulciuMic)

4

Tyunyogh

6

Györüs (Gerăuşa)

17

Orosz Falu (Ruşeni)

8

Korogy (Corod)

10

Poresalma

9

Piskarkos (Pişcari)

16

Gyöngy (Giungi)

8

Vetess (Vetiş)

14

Tyukod

8

Gilvács (Ghilvaci)

11

Krasso (Cărăşeu)

7

Szakalos Biko
(Bicău)

7

Csenger Ujfalu

2

Kiraly
Darocz (Craidorolţ)

12

Töke Terebes
(Terebeşti)

26

Csenger*

15

Baghos (Boghiş)

8

Kegye (Chegia)

3

Rákos Terebes
(Racova)

8

Sáaly

11

Dóob (Doba)

11

Ombod (Ambud)

10

Total : 400 de morţi

#Neidentificată
*Localităţi aflate în Ungaria, atunci aparţinând Comitatului Satu Mare
7. 
Ibidem, f. 1–4.
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Localităţile dintre Crasna şi Someş
afectate de ciuma din 1741–1743
Dintre localităţile bântuita de molimă se disting, cu un număr mai ridicat de victime, patru: Mădăraş
(40 de morţi), Aciua (37 de morţi), Terebeşti (26 de morţi) şi Czihofalu (25 de morţi), cuprinzând o treime din numărul total al decedaţilor. De remarcat este faptul că aşezările de pe teritoriul Ungariei, care au
aparţinut atunci comitatului sătmărean, aflate aproape în totalitatea lor în Valea Someşului, înregistrează
un număr mai redus de victime faţă de cele din amonte de Satu Mare. Putem spune cu certitudine că Valea
Someşului a fost principala cale pe care s‑a răspândit ciuma dinspre Transilvania, iar numărul mare de
morţi de aici susţine acest lucru, în aval epidemia pierzându‑şi din virulenţă. Astfel în cele 11 localităţi din
amonte şi de lângă Satu Mare, ciuma face 113 victime contribuabili, iar în aval, în 8 localităţi 62 de morţi8.

Harta 2: Localităţi afectate de ciuma din 1741–1743, între Someş şi Crasna

O altă zonă afectată a fost Valea Crasnei, aici existând 5 localităţi infectate, cu 43 de victime. Mădăraşul,
aflat pe cursul superior al unuia dintre afluenţii râului amintit şi pe drumul ce‑l leagă de Terebeşti şi Carei
este aşezarea în care vor muri cele mai multe persoane afectate de ciumă, reprezentând 10% din totalul regiunii dintre Crasna şi Someş. Putem spune deci că, bacilul pestos călătoreşte de‑a lungul drumurilor din văi
şi nu numai, însoţind trupele ce se deplasează spre teatrele de conflict, negustorii, oamenii simpli, iar atunci
când circulaţia e interzisă se strecoară pe cărări şi poteci lăturalnice spre a izbucni apoi într‑o aşezare şi a
aduce asupra ei nenorociri ce umanitatea nu le poate cuprinde.
A treia regiune a comitatului sătmărean, care a făcut obiectul conscrierii autorităţilor a fost cea
dinspre Baia Mare. Aici au fost grupate localităţile infectate dintre Someş şi limita cu Comitatele Ugocea şi
Maramureş constituită de râul Tur şi creasta munţilor vulcanici. Înspre Apus această regiune îşi are sfârşitul
undeva la NV de Satu Mare, pe linia Kis Hodos – Tiszta Berek, regiunea de dincolo de aceasta făcând obiectul unei a patra secţiuni a conscrierii.
8. 
Ibidem.
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Localitatea

Morţi

Localitatea

Morţi

Localitatea

Morţi

Localitatea

Morţi

Kis Hodos*

11

Kányahaza
(Călineşti‑Oaş)

55

Kakk (Cucu)

4

Monostor
(Groape)

15

Tiszta Berek

18

Töhéss*

25

Sz. Márton
(Mărtineşti)

4

Busák (Buşag)

21

Rozsaly

8

Komorzány
(Cămârzana)

90

Batized Vaspary
(Oşvarău)

27

Hideg Kutt
(Hideaga)

17

Császlo

6

Tartocz (Târşolţ)

56

Misztott Falu
(Tăuţii de Jos)

19

Csegőld

15

Szamos Becs

9

Lekencze
(Lechinţa)

10

Lapos Banya
(Băiţa)

10

Fekete Falu
(Ocoliş)

17

Sima

18

Buyánháza
(Boineşti)

51

Fälsö Ujfalu (Satu
Nou de Sus)

19

Lenard Falu
(Recea)

10

Nagy Gécz

9

Terep (Trip)

53

Nigre Falu
(Negreia)

19

Sándor Falu
(Sindreşti)

8

Homlod Totfalu

28

Bikszad (Bixad)

57

Dobravicza
(Dubrăviţa)

17

Alsöuj Falu
(Satu Nou de Jos)

12

Dara (Darolţ)

24

Avas Ujfalu
(Certeze)

103

Olah Kékes
(Chechiş)

12

Györke Falu
(Cetăţele)

8

Lázári (Lazuri)

9

Felsö Falu
(Negreşti Oaş)

111

Magyar Kekes
(Unguraş)

9

Baj Falu (Dăneşti)

7

Attya

22

Turvékony (Tur)

38

Nagy Peleske
(Peleş)

59

Sürgye Falu
(Surdeşti)

20

Pete
(Petea)

2

Vámfalu (Vama)

35

Szamostelek
(Someşeni)

15

Lacz Falu
(Şişeşti)

24

Kiss Peleske

16

Ráksa (Racşa)

65

Berencze
(Băbăşeşti)

22

Orosz Falu (Rus)

14

Sáar (Noroieni)

3

Szinyér Várallya
(Seini)

31

Szaroz Bereg

7

Also Fernezej
(Ferneziu)

16

Homok
(Nisipeni)

17

Apa (Apa)

40

Garbacz

4

Felsö Fernezej
(Firiza)

9

Sárköz Ujlak
(Livada Mică)

32

Iosiphaza (Iojib)

27

Nagy Hodos

3

Puszta Telek
(Bontăieni)

6

Sárköz (Livada)

19

Aranyos Megyes
(Medieşu Aurit)

12

Mikola (Micula)

10

Adorjan
(Adrian)

7

Görbed
(Româneşti)

8

Iloba (Ilba)

8

Ujvaros
(Oraşu Nou)

50

Potoháza (Potău)

27

Mehtelek

14

Köszeg Remete
(Remetea
Oaşului)

18

Berend
(Berindan)

13

Nagy Sikarlo
(Ciocârlău)

17

Rosa Parlajh

9

Udvary (Odoreu)

31

Kis Sikarlo
(Bârgău)

10

*Localităţi pe teritoriul Ungariei
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Localităţi afectate de epidemia din 1741–1743,
la N. de Someş şi în regiunea Baia Mare
În total au fost contagiate 79 de aşezări, pierzându‑şi viaţa 1809 de contribuabili9. Cele mai lovite de
epidemie sunt aşezările de la N de Someş şi Seini, remarcându‑se aici Negreşti‑Oaş (111 morţi) şi satele din
jurul său: Certeze (103 morţi), Cămârzana (90 morţi), Racşa (65 morţi), Bixad (57 morţi), Târţolţ (56 morţi), Călineşti‑Oaş (55 morţi), Boineşti (51 morţi), Oraşu Nou (50 morţi), Tur (38 morţi), Vama (35 morţi),
cu o sumă ce reprezintă aproape 40% din totalul victimelor regiunii. Ţara Oaşului este spaţiul cel mai afectat
din întreg comitatul, pe măsură ce ne îndepărtăm de ea şi de localităţile din Valea Şomeşului mortalitatea
scăzând considerabil. Infectarea acestei zone s‑a putut face pe două căi: fie dinspre Valea Someşului şi Seini,
fie peste munţi, din Depresiunea Maramureşului, unde ciuma bântuia încă din primăvara lui 174210.

Harta 3: Localităţile din zona Oaşului, unde epidemia s‑a manifestat cu mare virulenţă

Din cele 79 de aşezări 16 se află pe teritoriul Ungariei, însumând 197 de decese datorate epidemiei.
Cele mai atinse sate sunt Homlod Totfalu (28 morţi) şi Attya (22 de morţi)11. La Nord de Satu Mare au fost
infectate 6 aşezări distingându‑se de departe satul Peleş (Lazuri), unde se consemnează 59 de plătitori de
impozite morţi.
Un alt areal cuprins de molimă a fost înrejurimile Băii Mari, unde în 27 de aşezări rurale sunt răpuse
376 de persoane, adică peste 20% din totalul victimelor conscrise în regiune. Printre cele mai lovite localităţi
de aici se numără Tăuţii de Jos (27 morţi), Şişeşti (24 morţi) şi Surdeşti (20 morţi)12.
Pe partea dreaptă a Someşului sunt infectate de ciumă 10 sate, numărul celor ucişi fiind de 167 de
persoane, reprezentând aproape 10% din cuantumul total. Luând în considerare şi aşezările de la Sud de râu
putem spune că în Valea Someşului, până la actuala frontieră a României au fost cuprinse de epidemie 21 de
9. A.N.-D.J.Cj., Fond Comitatul... fasc. 21, act nr. 368/1744, f. 4–17.
10. F.Dudaş, Catastrofe…, p. 70.
11. A.N.-D.J.Cj., Fond Comitatul... fasc. 21, act nr. 368/1744, f. 4–17.
12. Ibidem.
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localităţi, căzând victime 280 de contribuabili. În comparaţie cu acestea, în aval de Satu Mare, pe teritoriul
Ungariei, au fost infectate 18 localităţi, fiind un număr de 154 de morţi. Aceste cifre, credem noi, sunt concludente pentru direcţia din care s‑a propagat epidemia şi modul ei de manifestare în spaţiu. Cum ciuma
se propaga aproape de fiecare dată din teritoriile extracarpatice, aflate în proximitatea Imperiului otoman,
considerat sursă de infecţie, tendinţa autorităţilor era de a o izola în zona trecătorilor, iar atunci când nu se
mai putea face acest lucru ultima opţiune fiind interzicerea circulaţiei spre Ungaria. Carpaţii Occidentali
reprezentând o barieră naturală, cele mai frecventate căi de comunicaţie spre Vest fiind văile marilor râuri
sau drumurile imperiale.
Localitatea

Nr.
morţi

Localitatea

Nr.
morţi

Localitatea

Nr.
morţi

Localitatea

Nr. morţi

Matolcz*

27

Nagy Arr

9

Köles

7

Nagy Palad

18

Mabrad

5

Gergelyi

14

Cseke

8

Fülesd

3

Fülpos Darocz

4

Kömörö

12

Tisza Korod

18

Tarpa

78

Fülpos

3

Nagy Szekeres

1

Cséese

10

Borsova

1

Czegény

3

Kiss Szekeres

2

Milotha

29

Csahoz

5

Dányad

3

Majtis

4

Tiszabecs

26

Oroszy

5

Gyügye

7

Iank

12

Uszka

7

Magosliget

3

Szamos Ujlak

10

Kiss Namény

6

Sonkad

10

Kiss Arr

20

Hermanszeg

5

Ricse

7

Bott Palad

6

Geberjen

4

Gyarmath

6

Istvandy

4

Kiss Palad

23

Total: 425

*Localităţi aflate pe teritoriul Ungariei

Localităţile dintre Someş şi Tisa
afectate de ciuma din 1741–1743
Cea de‑a patra regiune cuprinsă în conscripţie este cea dintre Someş şi Tisa, cuprinzând spaţiul de la
NNV de Satu Mare. Numărul localităţilor contagiate aici se ridică la 39, în prezent toate acestea aflându‑se
pe teritoriul Ungariei13. În cei trei ani de ciumă au fost răpuşi 425 de contribuabili, cele mai afectate aşezări
fiind Tarpa (78 morţi), Milotha (29 morţi), Matolcs (27 morţi), Tiszabecs (26 morţi), Kis Palad (23 morţi)
şi Kis Arr (20 de morţi). Suma victimelor din satele şi târgurile exemplificate mai sus este de 203 persoane,
ele reprezentând o pondere de aproape 50% din cuantumul total al regiunii14. Dispunerea în spaţiu a celor
39 de aşezări infectate respectă tipicul de până acum, ele fiind înşiruite de‑a lungul văilor şi drumurilor
importante. Astfel, 8 localităţi sunt în Valea Someşului, 9 în Valea Tisei, 7 în Valea Turului, celălalte 15 fiind
traversate de drumurile ce duc de la Satu Mare spre Tarpa şi de la Nagy Székeres către Tisza Becs.
13. 
Ibidem, f. 17–20.
14. 
Ibidem.
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Harta 4: Aşezări infectate cu ciumă, în Valea Someşului

Aruncând o privire de ansamblu asupra episodului epidemic sătmărean dintre 1741–1743 putem concluziona că la nivelul întregului Comitat, conform conscripţiei realizate de autorităţi au fost lovite de ciumă
192 de localităţi, fiind răpuşi 3 336 de contribuabili. În document este avansată cifra de 3 342 de victime, dar
în realitate tabelele nominale dovedesc un număr mai redus cu 4 morţi pentru zona Baia Mare şi cu 2 morţi
pentru zona Nirului. Desigur, numărul decedaţilor datorită ciumei trebuie să fi fost mult mai mare, dat fiind
că recesământul nu cuprinde femeile şi copiii ci numai bărbaţi. În condiţiile în care de obicei numărul victimelor bărbaţi şi femei era sensibil egal putem afirma cu siguranţă că totalul victimelor în Comitatul Satu
Mare a fost cel puţin dublul contribuabililor înscrişi în conscripţie, adică peste 6 600 de morţi.
Ciuma din 1741–1743 a fost ultima mare epidemie de proporţii care afectează NV românesc în secolul
XVIII. Molima va mai lovi Crişana între 1786–1788, dar victimele vor fi incomparabil mai puţine decât în
precedentele episoade, ciuma nemaiconstituind spre sfârşitul secolului un pericol social.
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CâTEVA CONSIDERAţII PRIVIND
ORGANIZAREA VICEARHIDIACONATULUI
GRECO-CATOLIC BAIA SPRIE
PâNă LA MIJLOCUL VEACULUI AL XVIII-LEA
MARIUS CÎMPEAN
					

SOME THOUGHTS REGARDING THE ORGANIZATION OF THE GRECO–CATHOLIC
VICE-ARCHDEACONATE FROM BAIA SPRIE UNTIL THE MIDDLE OF THE 18TH CENTURY
Abstract: The first information about the religious
organization of the Romanian comunity in the villages
longing Baia Mare region appeare the last decade of the
XVII th century.
The Greco-Catholic Arhipresbiteriat? (protopopiat) of Baia Sprie or of the „Baia de Sus” it is first

mentioned in 1741, under the jurisdiction of the Muncacs
Ucrainion Greco-Catholic Church. Dumbrăviţa, Tăuţii
de Sus; Rus, Unguraş, Şişeşti, Bontăieni, Chiuzbaia,
Şindreşti; Cetăţele, Şurdeşti, Dăneşti and Negreia were
part of these parishes.

Rezumat: Primele informaţii referitoare la organizarea
bisericească a populaţiei româneşti din satele aparţinătoare plasei Baia Mare apar în ultimul deceniu al secolului al XVII-lea.
Protopopiatul greco-catolic Baia Sprie sau al
„Băii de Sus” este menţionat documentar în anul 1741,

sub jurisdicţia Episcopiei greco-catolice ucrainene
de Muncaci. Avea în componenţă parohiile şi filiile Dumbrăviţa, Tăuţii de Sus; Rus, Unguraş, Şişeşti,
Bontăieni, Chiuzbaia, Şindreşti; Cetăţele, Şurdeşti,
Dăneşti şi Negreia.

Keywords: Greco – Catholic Church, Satu Mare Shire,
Baia Sprie archpriest ship, Sofronie’s insurrection.

Cuvinte-cheie: Biserica Greco-Catolică, Comitatul
Satu Mare, plasa Baia Mare, Protopopiatul Baia Sprie,
răscoala lui Sofronie.

La sfârşitul veacului al XVII-lea Transilvania şi partea superioară a Ungariei (cu comitatele româneşti
Bihor, Ugocea, Maramureş şi Sătmar) au intrat sub stăpânirea habsburgică. Politica economică, de factură
mercantilistă, inaugurată de Curtea de la Viena în noile teritorii subordonate presupunea exploatarea sistematică a potenţialului uman şi material. Prin conscripţiile fiscale1, administraţia imperială riguroasă şi
bine organizată realizează atât o inventariere a surselor de venit (scopul principal al conscripţiilor
fiscale) cât şi o imagine a situaţiei demografice existente, în acea perioadă, în Transilvania de astăzi.
1. În Transilvania prima încercare de conscripţie a fost făcută în anul 1698. Au urmat cele din anii 1700 şi 1703 (primele
trei conscripţii au vizat doar câteva jurisdicţii din principat, rezultatele fiind cunoscute doar parţial). Austriecii au reluat
conscripţiile în anii 1713 – 1714, 1721 – 1722, 1742, 1750, 1760 – 1762; culminând cu recensământul general al populaţiei din 1785,
realizat din ordinul împăratului Iosif al II-lea, considerat primul recensământ modern din Ungaria şi Transilvania.
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Alături de recensămintele oficiale venite din „porunci prea înalte”, ierarhii Bisericii Unite din
Transilvania dar şi ai Bisericii Ortodoxe2 au întocmit conscripţii mai mult sau mai puţin subiective şi pline
de omisiuni deoarece au fost realizate pe fondul disputelor religioase3. Conscrierile confesionale aveau la
bază informaţiile transmise protopopilor de către preoţii satelor, centralizate ulterior de către autorităţile
episcopale. Deşi preoţii furnizau cifre apropiate de realitate, datorită cunoaşterii numărului de famili şi de
credincioşi din propriile parohii, la „vârf ” tendinţa era de falsificare a datelor cu privire la apartenenţa confesională a conscrişilor.
Alături de aceste surse, pentru cercetarea fenomenului demografic în lumea satului transilvănean o
mare importanţă o au registrele de stare civilă. În aşa numitele matricole parohiale, „slujitorii Domnului”
consemnau naşterile, căsătoriile şi decesele – principalele momente de fericire dar şi de tristeţe din cadrul
comunităţilor păstorite. Din perspectiva demografiei istorice, atât istoricii străini4 cât şi cei români5 recomandă „despuierea exhaustivă a registrelor parohiale de stare civilă”.
Până la sfârşitul secolului al XIX-lea, în Transilvania, biserica era instituţia abilitată legal să deţină
controlul actelor legate de naşterea, căsătoria şi decesul unei persoane. Importanţa acestora pentru autorităţi se întrezăreşte şi din decretele aulice din 10 mai 1774 şi 2 martie 1790, prin care preoţii erau obligaţi să
pună la adăpost de foc, furt şi distrugeri aceste matricole. În 1794 – 1795 statul maghiar introduce regimul
stării civile, responsabilitatea registrelor de stare civilă fiind preluată de către instituţiile specializate ale
statului, subordinate Ministerului de Interne.
Principala unitate administrativă în organizarea Regatului maghiar a fost comitatul. În cadrul comitatului Sătmar, Baia Mare, Baia Sprie şi aşezările din împrejurimi formau plasa Baia Mare6. Primele informaţii
referitoare la organizarea bisericească a populaţiei româneşti din plasa Baia Mare apar în ultimul deceniu al
secolului al XVII-lea, ele culminând cu bilanţurile statistice realizate în deceniile 3 şi 4 ale secolului următor
de autorităţile comitatului la îndemnul Consiliului Locumtenenţial. Astfel, în jurnalul său, episcopul Iosif de
Camillis7 menţionează faptul că în vara – toamna anului 1692 a suspendat din oficiul preoţesc pe „schismaticii”
Iurg din Şindreşti, Mihai şi Constantin din Rus, hirotoniţi de „episcopi străini”8. O altă consemnare din filele
aceluiaşi jurnal menţionează (re)înfiinţarea unui arhiprezbiteriat în „districtul Baia Mare”, la 29 august 1692,
în fruntea căruia a fost aşezat protopopul Damian Mihalca9. În consecinţă, pe la mijlocul anilor ‘80 ai veacului al XVIII-lea, după crearea unor avanposturi uniate în rândul românilor din comitatul Sătmarului, Iosif de
Camillis îşi lărgeşte sfera de “asistenţă spirituală” şi asupra românilor din împrejurimile Băii Mari.
Pe fondul insurecţiei racoţiene10 ce a adunat în tabăra curută şi categorii sociale din Ungaria şi Transilvania
nemulţumite de consecinţele Unirii, se poate vorbi despre o „mişcare antiunire” declanşată şi în Sătmar. Pe
acest fond, supunerea la catolicism a preoţilor ortodocşi din districtul Baia Mare, denumiţi „schismatici” de
2. Ajunsă la rang de Mitropolie, în anul 1864, în timpul mitropolitului Andrei Şaguna.
3. A se vedea conscripţiile unite realizate de către episcopul Inochentie Micu Clain (1733) şi vicarul Petru Pavel Aron (1750).
Prima conscriere a populaţiei ortodoxe din Transilvania a fost realizată, în anul 1766, de episcopul Dionisie Novacovici.
4. Demografia istorică ca domeniu autonom de cercetare a apărut în deceniul şase al secolului XX. Majoritatea specialiştilor
consideră lucrarea “Des registres paroissiaux et l’histoire de la population. Manuel de depouillement et d’exploitation de l’etat
civil ancien” (Paris, 1956) publicată de demograful Louis Henry şi istoricul arhivist Michel Fleuy ca fiind actul de naştere al
demografiei istorice.
5. Iniţiatorii acestui domeniu în spectrul disciplinelor istorice româneşti au fost Liviu Moldovan şi istoricul clujean Ştefan Pascu.
6. În comitatul Sătmar funcţionau plasele Baia Mare, Crasna şi Nyir.
7. Iosif de Camillis, episcop de Muncaci între anii 1689 şi 1705.
8. K. Zsatkovics, De Camellis Jozsef, apud Ovidiu Ghitta, Naşterea unei biserici, Cluj Napoca, 2001, p. 137.
Episcopul rutean a manifestat un interes exagerat în ceea ce priveşte reformarea moral-disciplinară a clerului. Ipotetic, cei
3 preoţi suspendaţi ar fi putut primi harisme din partea lui Iosif Stoica, episcop al Maramureşului (1690 – 1710). În timpul
păstoririi arhiereul maramureşean a hirotonit aproximativ 400 de preoţi în Ungaria şi Polonia.
9. Ibidem, p. 138. În jumătatea răsăriteană a comitatului, la acea vreme existau trei protopopiate (arhiprezbiteriate): al Oaşului,
al Băii Mari şi ultimul constituit pentru teritoriile sătmărene aflate „dincolo de râul Someş”.
10. Răscoala curuţilor a fost declanşată în anul 1703 sub conducerea lui Francisc Rakoczy al II-lea. Prin pacea de la Satu Mare
(1711) care a însemnat şi înfrângerea răscoalei, a fost recunoscută autoritatea habsburgică în Ungaria şi Transilvania.
— 56 —
muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

CâTEVA CONSIDERAţII PRIVIND ORGANIZAREA VICEARHIDIACONATULUI GRECO-CATOLIC BAIA SPRIE

N

vlădicii Muncaciului, n-a dat rezultate excepţionale în primul deceniu al secolului al XVIII-lea. Episcopul Iosif
Hodermarszky, în contextul eforturilor de a fi confirmat din partea suveranului pontif ca ierarh al uniţilor11, a
realizat două conscripţii la sfârşitul anului 1712. În prima, denumită „Connotatio eccl(esi)arum et archipresbyteratuum in Munkacsiensi ep(isco)patu”12 sunt menţionate ţinuturile ce formau „eparhia”, precizându-se în
dreptul fiecăruia numărul protopopilor şi dacă erau sau nu „schismatici” . În comitatul Sătmar sunt menţionaţi
2 arhiprezbiteri în ţinutul Oaşului şi 3 arhiprezbiteri „înspre Baia Mare”13; toţi „schismatici”. Al doilea document, prezintă situaţia doar în aşezările cu preoţi bigami şi „schismatici”. Conscripţia sacerdoţilor din decanatele înspre Baia Mare („versus Nagy Banyam”)14 realizată în decembrie 1712, pe raza Vicearhidiaconatului Baia
Sprie menţionează prezenţa preoţilor „schismatici” la Şişeşti, Rus, Şindreşti; Şurdeşti, Dăneşti şi Bontăieni.
Prin scrisoarea din 25 iunie 1714 episcopul Iosif Hodermarszky, pe lângă „clasicele” binecuvântări, transmite
protopopilor Ioan din Şişeşti, Pascu din Chechiş (denumiţi în document „venerabili domni parohi”) nulitatea
hotărârilor luate de Georgius Bizanczy15 împotriva parohului Lupu, confratele „unit de rit grecesc”, înlăturat
din scaunul protopopesc de Cicârlău16.
„Sfânta Unire” în împrejurimile Băii Mari s-a consolidat între anii 1712 şi 1734. Un factor determinant la realizarea ei a fost „trădarea” lui Serafim de Petrova, episcop al Maramureşului, ales în anul
1711 după moartea episcopului emblematic Iosif Stoica. Hirotonit în Moldova, pentru a intra în graţiile puterii imperiale a acceptat declaraţia de unire în schimbul menţinerii sale pe scaunul eparhial17.
Privarea preoţimii ortodoxe („schismatice”) de autoritatea unui lider spiritual sau a vreunui episcop cu
jurisdicţie canonică în teritoriile învecinate18 şi influenţe „versus Nagy Banyam”, a atras după sine diluarea eforturilor de menţinere pe linie de plutire a credinţei ortodoxe în satele româneşti din districtul
Baia Mare. Astfel, la 27 ianuarie 1727 „in Libera Regiaque Civitate Nagy Banensis” s-a desfăşurat un
„conclav” al clerului de rit grecesc („Congregatio Venerabili Cleri Graeci Ritus Unitorum”)19. La final
preoţimea din zona Băii Mari a semnat adeziunea de Unire cu Biserica Romei. Printre semnatarii actului se numără şi protopopul Ioan Stan din Şişeşti20 („Joanne Sztan Archi Presbytero Lazfalusiensis”).
În document mai sunt amintiţi preoţii din parohiile învecinate: Zaharia Poduţ din Dăneşti (Baifaloşi,
Banfalvensis), Ioan Iepce şi Gheorghe Costa (posibil Colta) din Şişeşti (Laţfalu, Laczfalvensis),
Ioan Ştefănuţ din Unguraş (Madiar Kekişu, Magyar Kekensis), Ioan Cozma din Rus (Orosfalu,
Orosfalvensis), Daniel Moralu (posibil Morar) din Dumbrăviţa (Donbroviţa, Dobroviczensis),
Teodor Gherasim din Bontăieni (Pustagelis, Pusztacseliansensis), Teodor Ţimărman din Cetăţele
(Diurtiefalu, Gyertanfalvensis), Ioan Bud din Şurdeşti (Şurdafalu, Surgefalvensis) şi Vasile Goloman
din Negreia (Nigre, Nigrefalvenis)21.
11. Episcopul Iosif Hodermarszky se afla în conflict direct cu Georgius Bizanczy, vicarul Muncaciului.
12. A. Hodinka, Okmanytara, nr. 461, p. 587.
13. Arhiprezbiterii „băimăreni” aveau în subordine 100 de parohii.
14. A.S.C.P.F., Ungheria e Transilvania, vol. 4, f. 138r-138v, apud Ovidiu Ghitta; op. cit., Anexa 1.
15. Georgius Bizanczy, paroh unit de Kallo, arhidiacon „transtibiscan” al Sătmarului, vicar general al episcopului rutean unit,
apoi vicar ritual al episcopului romano-catolic de Eger.
16. M. Lucskay, Historia Carpato-Ruthenorum Sacra et Civilis. Ex probatis Auctoribus et documentis Archivi Episcopalis Unghvariensis
elaborata, Bratislava, 1990, vol. 16, p. 155; apud O. Ghitta, op. cit., p. 242.
17. A. Cziple, Documente privitoare la Episcopia din Maramureş, Bucureşti, extras din „Analele Academiei Române”, tomul
XXXVIII, 1916, p. 239 – 240 (Documentul nr. 67).
18. În antiteză cu situaţia de faţă este cazul Episcopiei Aradului care a manifestat o influenţă benefică asupra preoţimii ortodoxe
din Bihor.
19. Documentul se păstrează în Arhiva de Stat a regiunii Transcarpatia, fond 51, opis 1, dosar 402, f. 7; publicat în Episcopia grecocatolică de Munkacevo. Documente, Satu Mare – Ujgorod, 2007, p. 237 – 239.
20. Sediul protopopiatelor se stabilea în funcţie de localitatea în care slujea protopopul. Numirea protopopilor se făcea în baza
unui testimoniu primit din partea episcopilor de Muncaci.
21. Preoţii Zaharia Poduţ din Dăneşti, Gheorghe Colta din Şişeşti şi Ioan Ştefănuş din Unguraş sunt amintiţi şi în documentul
din anul 1741 în care sunt prezentate datele parohiilor greco-catolice din comitatul Satu Mare. Documentul a fost publicat
în Udvari Istvan, Datele parohiilor greco-catolice din comitatul Satu Mare din anul 1741, în Relaţii interetnice în zona de contact
româno-maghiară-ucraineană din secolul al XVIII-lea până în present, Satu Mare – Tubingen, 1999.
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În anii ce-au urmat după restabilirea păcii dintre partizanii lui Francisc Rakoczi al II-lea şi imperiali (1711) s-au realizat şi alte statistici oficiale. Între 1721 – 1722 s-a realizat conscripţia generală a Ungariei,
în urma unui rescript imperial emis de Carol al VI-lea. Resoluţia carolină din 1731 se finalizează prin
acţiunea de recenzare a bunurilor ecleziastice din anul 173422. Încoronarea împărătesei Maria Tereza reafirmă sprijinul imperial pentru uniţi. Suverana dispune organizarea unei noi conscripţii confesionale,
recenzarea finalizându-se la 20 septembrie 174723. În plasa Baia Mare conscrierea a fost condusă de judele
Peterffy Istvan şi juratul Farkas Istvan. Din conscripţie rezultă succesul uniaţiei, la nivel de comitat existând 85 parohii unite, din care doar una, cea din Valea Vinului, nu avea biserică. Cert este că la jumătatea
secolului al XVIII-lea, în plasa Baia Mare funcţionau 2 protopopiate greco-catolice: unul cu sediul la Baia
Mare24 iar celălalt la Baia Sprie.
Protopopiatul greco-catolic Baia Sprie sau al „Băii de Sus” apare pentru prima oară menţionat documentar în anul 174125, sub jurisdicţia Episcopiei greco-catolice ucrainene de Muncaci. Avea în componenţă parohiile Dumbrăviţa, Tăuţii de Sus; Rus, Unguraş, Şişeşti, Bontăieni, Chiuzbaia, Şindreşti; Cetăţele,
Şurdeşti, Dăneşti şi Negreia. În document, Baia Sprie figurează drept filie a parohiei Tăuţii de Sus26. Cu
excepţia localităţii Tăuţii de Sus, unde românii de rit unit nu aveau biserică proprie, slujbele oficiinduse în biserica catolică aflată în proprietatea minoriţilor, celelalte biserici din protopopiat erau construite
din lemn. Documentul de faţă menţionează numele preoţilor - parohi, unii dintre aceştia fiind prezenţi
şi la „conclavul” clerului de rit grec desfăşurat la Baia Mare în data de 27 ianuarie 1727. Sunt menţionaţi
următorii slujitori bisericeşti: Daniel Cupşenar la Dumbrăviţa, Ioan Stanca la Tăuţii de Sus (cu filia Baia
Sprie), Teodor Gavrinţa la Rus, Ioan Ştefănuţ la Unguraş, Ioan Ciora şi Gheorghe Colta la Şişeşti, Cornel
Gherasim la Bontăieni, Ştefan Roman la Chiuzbaia, Constantin Jurj la Şindreşti, Iacob Monisan (posibil
Mureşan) la Cetăţele, Vasile Alexovici la Şurdeşti, Poduţ Zaharia la Dăneşti şi Gherghel Horgoş la Negreia.
În document, Şişeştiul este singura parohie în care apar menţionaţi doi preoţi, fapt ce se justifică fie
printr-un numărul mare de credincioşi ce solicitau asistenţă religioasă, fie prin existenţa unei instituţii de
organizare ecleziastică mai avansate (sediu de protopopiat, schit, şcoală mănăstirească etc.)27.
22. În comitatul Satu Mare erau 109 biserici de rit grec, din care 108 biserici din lemn şi una singură (la Carei) din cărămidă şi
bârne.
23. Cu excepţia comitatului Zemplen, unde autorităţile comitatense au împiedicat acţiunea de conscriere.
24. Protopopiatul greco-catolic Baia Mare era aşa denumit pentru că reunea parohii aflate în apropierea oraşului, deşi la data
respectivă românii nu aveau biserică proprie în Baia Mare. La început slujbele se ţineau într-o capelă aflată lângă biserica
parohială romano-catolică. Construirea primei biserici româneşti la Baia Mare a început după anul 1771.Conform Ovidiu
Ghitta, Cum au ajuns românii să-şi facă biserică în Baia Mare, în Artă, Istorie, Cultură. Studii în onoarea lui Marius Porumb, Cluj
Napoca, 2003.
25. ���������������
Udvari Istvan, Datele parohiilor greco-catolice din comitatul Satu Mare din anul 1741, în Relaţii interetnice în zona de contact
româno-maghiară-ucraineană din secolul al XVIII-lea până în prezent, Satu Mare – Tubingen, 1999. Conscripţia întocmită
la 1741 avea rolul de a face cunoscut autorităţilor imperiale venitul anual al fiecărui preot aflat sub jurisdicţia Muncaciului.
Documentul înfăţişează organizarea Bisericii Unite în comitatul Sătmarului. La vremea respectivă funcţionau 7 protopopiate
„unite de rit grec”: al Sătmarului (cu 15 parohii şi 4 filii), al Băii Mari (cu 12 parohii), al „Băii de Sus” (Baia Sprie n.n., cu 12
parohii şi o filie), al „Codrului” (cu 13 parohii şi o filie), al Crasnei (cu 18 parohii), al Oaşului (cu 11 parohii) şi al Careiului
(cu 17 parohii şi 2 filii).
26. Girodtotfalu, denumirea maghiară a localităţii Tăuţii de Sus (folosită în textul documentului). Biserica romanocatolică din localitate, ce poartă hramul Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul, a fost construită în secolul al
XV-lea. Biserica cu hramul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel (de rit grecesc) a fost edificată în anul 1773 după cum arată
şi pisania păstrată pe faţada de vest: „Această biserică, pe cheltuiala cu ajutorul şi puterea românilor din Tăuţii de
Sus s-au ridicat ca să le fie casă de rugăciune. Anul Domnului 1773”; conform Adriana Morar, Gheorghe Mândrescu,
Arhitectura de zid religioasă din secolele XVIII – XIX, în Monumente istorice şi de artă religioasă din Arhiepiscopia Vadului,
Feleacului şi Clujului, Cluj-Napoca, 1982, p. 254.
27. Poate fi un indiciu asupra faptului că Protopopiatul greco–catolic Baia Sprie îşi avea sediul la Şişeşti în vremea respectivă,
unul dintre preoţi îndeplinind şi calitatea de protopop. Acest lucru s-a întâmplat la mijlocul secolului al XIX-lea, Andrei
Demian, parohul Şişeştiului, îndeplinind şi calitatea de protopop al Vicearhidiaconatului Baia Sprie. Calitatea de protopop
este confirmată de dispensele (binecuvântările) datate 1861 şi 1863, eliberate unor candidaţi la căsătorie din Şurdeşti şi
Cetăţele, semnate de părintele Andrei Demian (păstrate în Fondul Oficiului Parohial Greco-catolic Şurdeşti. Dosar 18/1861
la D.J.A.N. Maramureş) şi de Registrele de stare civilă, ani extremi, 1831 – 1859 (păstrate în arhiva Parohiei Şişeşti).
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Un mare motiv de îngrijorare pentru conducătorii Bisericii Unite din nord-vestul Ungariei a apărut
la jumătatea secolului al XVIII-lea o dată cu tulburările confesionale provocate de călugărul Visarion Sarai,
asociat cu exilul lui Inochentie Micu. O altă ameninţare pentru vlădicii ruteni de la Muncaci a fost mişcarea
antiunire condusă de călugărul Sofronie de la Cioara. „Infecţia” venită dinspre Transilvania s-a propagat şi
în comitatul Sătmar28. Mănăstirea de la Santău29 a devenit centrul răzmeriţei şi „avanpostul” Ortodoxiei.
În toamna anului 1760, prin scrisori iscălite de călugărul Sofronie „care mergeau din sat în sat, în cea mai
mare taină, ziua şi noaptea, ca să nu afle de ele popii cei uniţi”30, poporul ce dorea să se lepede de unire era
chemat să participe la Santău la o importantă adunare31. Epistolele adresate „adevăraţilor creştini din comitatul Satu Mare” anunţau convocarea unor adunări (sobor sive congregatio) la Corni, Gârdani (aflate la
hotarul comitatelor Solnocului de Mijloc şi Satu Mare), „joi după Paşti”32 la Dorolţ şi la Budeşti în comitatul
Maramureşului33. O altă adunare era preconizată a se desfăşura la Săsar, în districtul Chioar, întrunire la care
urma să participe reprezentanţii satelor plasei Baia Mare şi din Ţara Oaşului.
Extinderea mişcării antiunire şi în părţile Sătmarului şi Chioarului a reaprins credinţa ortodoxă,
acest lucru materializându-se prin fenomenul „de revenire” temporară la Ortodoxie. Deşi nu avem
informaţii documentare precise, în tumultul creat, este posibil ca şi satele româneşti din Protopopiatele
Baia Mare şi Baia Sprie să fi revenit la Biserica strămoşească cel puţin pentru o perioadă scurtă de
timp. „Scânteia” putea fi aprinsă şi apoi inflamată în satele ce formează cele două protopopiate, având
în vedere apropierea de Săsar, Gârdani, Cavnic şi Budeşti, localităţi în care au fost semnalaţi emisarii
călugărului Sofronie34.
La aceste acţiuni grave pentru ordinea ţării, atât împărăteasa Maria Tereza cât şi arhiepiscopul de
Eger au dat deplină putere comitelui Karolyi să contracareze „rătăcirea” religioasă. Aceleaşi recomandări,
arhiereul „latin” le trasează şi vicarului său de la Muncaci, Mihail Olsavszky, acesta trebuind să colaboreze
cu autorităţile comitatense pentru eradicarea fenomenului. În acest sens, comitele Karolyi a organizat miliţiile comitatense, graniţa cu Transilvania nemaiputând fi trecută fără acte eliberate de organele competente.
Autorităţile din comitatele învecinate şi din districtul Chioar au fost rugate să nu permită trecerea popilor
şi a diecilor români spre Ungaria. Pentru blocarea frontierei au fost organizate trei linii de observaţie, control şi apărare, fiecare post purtînd denumirea plasei pe al cărui teritoriu a funcţionat: Baia Mare, Crasna şi
Nyir. De-a lungul frontierei cu Ardealul, în plasa Baia Mare, „staţiile” de strajă au fost organizate la Şurdeşti,
Şindreşti, Dumbrăviţa, Ocoliş, Recea şi Buşag. Alături de înăsprirea condiţiilor de trecere a graniţei35,
28. Acţiunile de revenire la biserica ortodoxă desfăşurate în comitatul Satu Mare sunt prezentate în documentele de arhivă
al familiei Karolyi (fond deţinut la Arhivele Naţionale Ungare din Budapesta), comiţi supremi ai comitatului. În parte,
documentele au fost publicate de A. Petrov, în Staraja veara I unija vî XVII – XVIII vv., Sankt Petersburg, 1905. Tema se
regăseşte la istoricii români Silviu Dragomir, Istoria dezrobirii religioase a românilor din Ardeal în secolul XVIII, Cluj-Napoca,
2002 (volumul II) şi la Ovidiu Ghitta, op. cit.
29. Localitate ardeleană situată la graniţa comitatelor Solnocului de Mijloc din Transilvania şi Sătmar.
30. �������������
S. Dragomir, op.cit., p. 194.
31. Despre Mănăstirea de la Santău aflăm şi din corespondenţa episcopului Dionisie Novacovici. Aici s-a desfăşurat o adunare
pe chestiuni religioase la care au participat 300 de delegaţi din 34 de comune. Conform Ştefan Meteş, Mănăstirile româneşti
din Transilvania şi Ungaria, Sibiu, 1936, p. 178 – 179.
32. �������������
S. Dragomir, op.cit., p. 196.
33. Localitatea Corni a devenit al patrulea „centru propagandistic schismatic” (după Santău, Cig şi Craidorolţ).
Adunarea de la Corni s-a desfăşurat la data de 15 martie 1761, la 5 aprilie 1761 cea de la Gârdani iar pe 10 mai 1761 s-a
desfăşurat adunarea de la Budeşti. În urma acestora, preoţii, curatorii, primarii şi delegaţii satelor sătmărene îşi exprimau
dorinţa de a reveni la Ortodoxie. Românii din Dindeleag şi-au exprimat adeziunea în felul următor: „Noi, dindeleghenii,
făgăduim prin această iscălitură a noastră să primim şi să rămânem până la moarte pe lângă adevărata credinţă greacă” (n.n.
ortodoxă), conform S. Dragomir, op.cit., p. 196.
34. Făcând o scurtă teleportare în deceniul 9 al veacului al XVIII-lea, Matricola parohială de la Şişeşti (în care sunt consemnate
botezurile, căsătoriile şi decesele oficiate între 1786 – 1831) aduce argumente pertinente în sprijinul ideii că această comunitate
sătească a rămas ortodoxă până prin anii 1792 – 1793. Asupra acestei teme voi reveni într-un studiu demografic al satului
Şişeşti (pe perioada anilor 1768 – 1831).
35. Soldaţilor de la frontieră li s-au dat instrucţiuni să spună că înăsprirea măsurilor de trecere spre Transilvania şi invers se face
din cauza ciumei care bântuie în Moldova.
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autorităţile trebuiau să neutralizeze „agitatorii zeloşi” care duceau circulare adresate satelor româneşti şi să
împiedice organizarea unor adunări „schismatice” pe teritoriul comitatului
Eforturile comitelui sătmărean au fost dublate de apariţia în comitat, la 14 mai 1761, a episcopului
rutean Manuel Olsavszky. Însoţit de însuşi comitele suprem, arhiereul a străbătut satele îndemnânându-i
pe români să îmbrăţişeze iarăşi unirea. Pe preoţii, curatorii şi juzii satelor i-a convocat la o mare congregaţie
fixată la Carei pe data de 21 mai 1761. Mulţi au refuzat să participe, dar renitenţii au fost aduşi cu forţa şi
înfrânţi unul câte unul. Întrunirea a fost un succes pentru susţinătorii unirii, celor prezenţi smulgându-lise declaraţia că vor rămâne fideli episcopului de Muncaci. „Tactul pastoral” cu care preoţii şi credincioşii
români din Sătmar au fost aduşi sub ascultare este redat într-o scrisoare expediată de episcopul Olsavszky
vicarului său din Maramureş: „am rugat pe comitele suprem din Maramureş că deoarece nu am alt mijloc
de a constrânge populaţia temerară din Maramureş să se îngrijească a aresta cu ajutorul forţei judecătoreşti
atât pe mirenii revoltaţi, cât şi pe preoţii sfinţiţi aiurea care seduc poporul, a-i lega şi întocmai aşa cum s-a
făcut în judeţul Satu Mare a-i înfunda în temniţe şi a-i chinui cu sete şi cu foame”36.
Episcopul Olsavszky va reveni în Sătmar în luna iunie a aceluiaşi an, pentru a organiza şi prezida un
nou conclav al „preoţimii şi plebei valahe”. Ţinut la Carei, la 7 iunie 1761, adunarea a reunit delegaţi din patru
protopopiate locale: Satu Mare, Borleşti, Baia Mare şi Oaş. Clericii prezenţi au semnat o nou angajament,
supunerea fiind „subscrisă” individual prin desenarea semnului crucii37. Vizitele episcopului Olsavszky şi
demersurile autorităţilor vor balansa situaţia religioasă din Sătmar în avantajul Episcopiei greco-catolice ucrainene de Muncaci. Prin coespondenţă oficială, atât Curtea imperială cu sediul la Bratislava, cât şi
Congregaţia De Propaganda Fide38 au fost înştinţate de instaurarea „normalităţii” în Sătmar.
Sub asistenţă pontificală, la 22 august 1761 începe vizitaţia canonică a episcopului Olsavszky în
Sătmar39. În vizitaţie, probabil, a pornit de la Baia Mare, întrucât la 23 august se afla la Mocira, prezenţa fiindu-i semnalată de o însemnare marginală scrisă de arhiereu pe filele unui Antologhion (Râmnic, 1755) cumpărat de către locuitorii satului40. Pe lângă, emoţiile şi sentimentele stârnite de prezenţa fizică a episcopului
în satele comitatului, discursul ortodox a fost contracarat şi prin elaborarea epistolei denumite „Sermo de
sacra occidentalem inter et orientalem Ecclesiam Unione”. Adresată sătmărenilor, pastorala este „o poveste
oficială despre unire”. Pentru a-i convinge pe destinatari, se folosesc versete scripturistice din Vechiul şi
Noul Testament, dar şi argumente de terminologie cu rolul de explicita sensul cuvântului de „uniţi”. Astfel,
se arată că: „toţi cei care profesează aceeaşi credinţă în Christos poartă numele de uniţi”41. Într-un sens mai
larg, unit înseamnă creştin, iar unirea este mărturisirea unei credinţe comune (credinţa în Hristos) şi respectarea tradiţiilor diverse (unitate în diversitate). Vizita în Sătmar a arhierului rutean s-a încheiat la 14 septembrie 1761. Timp de aproape două luni el a parcurs numeroase localităţi, printre care Mocira, Satu Nou
de Sus, Baia Mare, Seini, Cicârlău şi Apa42. Prin raportul înaintat la 30 septembrie 1761, Manuel Olsavszky
informează Cancelaria Aulică Maghiară despre cele văzute şi trăite în Sătmar.
Bilanţul vizitei este unul optimist, dar nu cunoaştem exact cum a fost restabilită starea de normalitate spirituală în satele româneşti din plasa Baia Mare. A fost constrângere sau act deliberat? Dacă este să ne
luăm după rândurile trimise de episcopul Olsavszky vicarului său din Maramureş, nu trebuie să ne gândim
prea mult... Oricum, aplicând un vechi principiu machiavelic43, criza religioasă a fost depăşită.
36. �������������
S. Dragomir, op. cit., p. 200
37. O. Ghitta, op. cit., p. 332.
38. Congregaţia romano-catolică responsabilă de activităţi misionare şi de răspândire a credinţei creştine de rit apusean. În
perioada respectivă prefectul Congregaţiei era cardinalul Giuseppe Spinelli (1756 – 1763).
39. Vizita canonică în Sătmar este prezentată de A. Petrov, Staraja veara i unija vî XVII – XVIII vv., Sankt Petersburg, 1905.
40. Dariu Pop, Mărturii strămoşeşti, Satu Mare, 1938, p. 62.
41. O. Ghitta, op. cit., p. 340.
42. Localităţile vizitate sunt redate în raportul oficial întocmit de episcop la sfîrşitul vizitaţiei în Sătmar, în A. Petrov, op. cit., apud
O. Ghitta, p. 346.
43. În anul 1520, celebrul Niccolo Machiavelli spunea „scopul scuză mijloacele”. Din perspectivă creştină, scopul este scuzabil
atunci când mijloacele sunt corecte în faţa lui Dumnezeu. Altfel, mijloacele nu înnobilează scopul, ci-l acuză.
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ASPECTE PRIVIND MENTALITATEA ROMÂNILOR
ARDELENI ÎN REVOLUŢIA DE LA 1848–1849
PETRE DIN

ASPECTS CONCERNING THE MENTALITY OF TRANSILVANIAN PEOPLE
IN THE REVOLUTION 1848–1849
Abstract: One of the components of the colective mentality in the years 1848–1849 is the feeling of insecurity.
This statement is valut for Transilvania and it manifests
itself through attaks upon the noble residences the division of land and material good or the spoil of the enemy.
Another important dimension of the loyalty tewards the ”good emperor”. The prevalent number of the
participant peascentry in the revolution determines the
evolution of a magic time ”A Golden Age” epoch which
identifies with Maria Tereza und Iosif II’s reformation.
The belief in the ”good emperor” for the Tran
silvanian people symbolized the hope for solirng their
social and national problems.

These conditions and afinities for myth are the
proper land for the figure of Avram Iancu to develop.
He is seen as a character with mythic attributes. The
Romanian leader has been seen as a messenger of the sovereign will of Francisc Iosif I, the one wha sends instruction in his name. The humiliating treatement endured by
the Romanian leaders during the years 1848–1849, the
hostility of the imperial army towards his ex allies, the
Romanians, diminished the image of the savieur and the
increase of Avram Iancu ’s legendary prestige.
Afterwards, the Romanian hero refused the decoration given the emperor for his praiserworthy acts during the fight against the Hungarian revolutionists.

Rezumat: O componentă a mentalităţii colective la
1848‑1849 este sentimentul de insecuritate. Afirmaţia
este valabilă în Transilvania şi se manifestă prin atacuri
asupra reşedinţelor nobiliare, împărţiri de pământuri şi
bunuri materiale şi masacrarea adversarului.
Altă dimensiune importantă a mentalităţii românilor este loialitatea faţă de „bunul împărat”. Numărul
preponderent al ţărănimii participante la revoluţie determină perpetuarea în mentalul său a unui timp fabulos, o
epocă a „Vârstei de Aur”, care se identifică cu reformismul terezian şi iosefin. În percepţia românilor ardeleni,
credinţa în „bunul împărat” simboliza speranţa satisfacerii doleanţelor sociale şi naţionale. Pe acest fond mitic

preexistent în sensibilitatea colectivă românescă are loc
receptarea figurii lui Avram Iancu, ca personaj înzestrat
cu atribute mitice. Liderul român a fost perceput drept
mandatar al voinţei suveranului, Francisc Iosif I, cel care
emite instrucţiuni în numele acestuia. Tratamentul umilitor pe care l‑au suportat liderii români la finalul ”evenimentelor din 1848‑1849, ostilitatea armatei imperiale faţă
de foştii săi aliaţi, românii, au contribuit la diminuarea
imaginii mitice a suveranului salvator şi creşterea prestigiului legendar al lui Avram Iancu. Ulterior, eroul român,
a refuzat să primească decoraţia acordată de împărat
pentru meritele sale în timpul luptelor împotriva revoluţionarilor maghiari.

Keywords: the ”good emperor”; magic time ”a golden age”; the figure of Avram Iancu; of insecurity; the
Hungarian revolutionists.

Cuvinte‑cheie: Francisc Iosif I; Avram Iancu;
Transilvania; Mitul „bunului împărat”; Marea Adunare
Naţională de la Blaj;

— 65 —
muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

PETRE DIN

N

O componentă importantă a mentalităţii colective la 1848–1849 este frica, insecuritatea. Frica a fost
multă vreme un subiect tabu pentru istoriografie, chiar dacă atât indivizi izolaţi cât şi colectivităţile şi civilizaţiile înseşi sunt confruntate într‑un dialog permanent cu ea. Studierea trecutului din această perspectivă
s‑a datorat în special istoricilor francezi Georges Lefebvre şi Lucien Febvre. Cronologic frica a intrat în sfera
de investigaţie a istoricilor începând cu 1932. În lucrarea consacrată Marii Frici din 1789, Georges Lefebvre
scria: „De‑a lungul istoriei noastre au existat şi alte spaime înainte şi după Revoluţie şi au existat şi în afara
Franţei. Oare nu li s‑ar putea descoperi o trăsătură comună care să arunce oarecare lumină asupra celei din
1789?”1. Important este că în pofida eforturilor de a ne debarasa de ea, frica rămâne un element constitutiv
al existenţei umane dar şi un reflex ce permite corpului reacţia de autoapărare împotriva eventualelor pericole. Ideea este valabilă pentru spaţiul românesc transilvănean la 1848 unde frica este pur şi simplu refulată
prin atacuri asupra reşedinţelor nobiliare, împărţiri de pământuri şi bunuri, masacrarea adversarului etc.
Jean Delumeau scoate în evidenţă raportul dintre revolte şi sentimentul insecurităţii, argumentând
că există o legătură frecventă între violenţele colective şi aprehensiunea rău definită pe care o provoacă o
vacanţă a puterii. Spaţiul lăsat în urma disoluţiei autorităţii politice va fi umplut de zvonuri privind duşmanii
reali sau imaginari2. Ideea este valabilă în Transilvania, unde în timpul revoluţiei s‑au făcut simţite efectele
unei disoluţii a autorităţilor oficiale. Absenţa unei acţiuni hotărâte favorizează evident violenţele colective.
Acum se înregistrează cele mai mari vandalisme, distrugeri şi crime. Conjunctura era de o asemenea manieră încât individul se putea manifesta fie ca un laş, fie ca un erou. Natura umană nu admite în cazuri extreme
un comportament echilibrat. Imagini ale unor realităţi umane, întâmplate la 1849, sunt inepuizabile şi ele
explică în primul rând proeminenţa instinctului de conservare asupra celorlalte atribute ale fiinţei umane.
Aceste stări de spirit cu latura comportamentală aferentă generează un sentiment de acută insecuritate în rândul păturii nobiliare, în ceea ce priveşte avutul şi viaţa membrilor săi, afirmând că ţăranii: „Trebuie
lăsaţi în voia lor. Altfel se răscoală, ne distrug şi ne ucid”3. Oricum, reacţia părţii vizate este clară, mai mult se
exagerează proporţiile posibilei catastrofe: „după acordarea unei concesii o să apară alta iar la urmă o să apară comunismul”4, spune groful Imre Teleki. Sentimentul de insecuritate este unul din factorii care explică,
printre altele, propagarea foarte rapidă a diferitelor zvonuri în circuitul ardent al sensibilităţii mulţimilor. În
acest sens unul din fruntaşii revoluţionari notează: „În noaptea de 10 iunie 1848 s‑a făcut o demonstraţiune
generală în munte. Începând din vârful muntelui numit Găina, prin Vidra şi Albac, Scărişoara şi în genere
prin toate comunele din munţii Apuseni s‑au tras toate clopotele în dungă cu‑n strigăt „la arme”. Ca un
fulger a trecut acest semnal peste Mureş la câmpie. Alergau oamenii dintr‑o comună într‑alta şi nu ştia cine
a dat semnalul. Această demonstraţiune a făcut‑o Avram Iancu, ca să se convingă dacă la timpul potrivit se
va scula poporul sau nu”5.
Am stabilit aşadar că o componentă a mentalităţii românilor la 1848 este teama, spaima, puternic
resimţite atât la nivelul sensibilităţii elitei cât şi a ţărănimii. În aceeaşi ordine de idei Georges Lefebvre
definea mentalitatea revoluţionară ca o partiţie între două sentimente contradictorii: speranţa şi teama,
melanjul care rezultă din amalgamarea acestora se manifestă cu putere la 1848. Un exemplu tip de mărturie
este relatat de Rubin Patiţia: „Se făcu mare spaimă, muierile şi copiii o luară la fugă către păduri cu merinde
şi cu haine încărcate. De la toate bisericile se trăgeau clopotele într‑o dungă şi glasuri de alarmă se auzeau
în toate părţile... Întorcându‑ne în comună am văzut mulţi bărbaţi înarmaţi cu topoare şi lănci, iar fauri de
ţigani în mai multe locuri obleau la coase care se legau cu verigi de o bâtă groasă”6.
O altă dimensiune importantă a sensibilităţii românilor este loialitatea şi respectul pentru „bunul împărat”. Este o trăsătură a imaginarului şi a psihologiei colective tradiţionale, această mitizare a figurilor cu rol de
1. Georges Lefebvre, La Grand Peur, 1957, p. 61.
2. Jean Delumeau, Frica în Occident (sec. XIV–XVIII). O cetate asediată, Bucureşti, Editura Meridiane, I, 1986, p. 7.
3. 
Documente privind revoluţia de la 1848 în Ţările Române, seria C. Transilvania, vol. II, sub redacţia Acad. Șt. Pascu, Victor Cheresteşiu,
Bucureşti, 1982, p. 101.
4. 
Revoluţia de la 1848 din Transilvania, vol. I, Cluj‑Napoca, 1996, p. 227.
5. Ion Ciurileanu, Fragmente istorice din anii din anii1848–1849, Bucureşti, 1887, p. 3.
6. Apud. N. Josan, Însemnările lui Rubin Patiţia despre anii 1848–1849 în Munţii Apuseni, în „Apulum”, nr. 11/1973, p. 492.
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excepţie pentru comunitate. Ancorate în structuri şi prototipuri mentale vechi, alcătuirile sensibilităţii colective i‑au rezervat „bunului împărat” rolul hiperbolizant al persoanelor cu trăsături pozitive, al eroilor salvatori
din basmele româneşti. Iniţiativele politice, sociale şi religioase ale împăraţilor, în special ale împărătesei Maria
Tereza şi ale fiului acesteia Iosif al II‑lea, au avut un puternic impact la nivelul sensibilităţii colective româneşti,
care a găsit noi canale spre a penetra şi mai profund în intimitatea sufletului românesc. Covârşitorul număr al
ţărănimii participante la revoluţia de la 1848–1849, determină perpetuarea în mentalul ei a două elemente politice: amintirea răscoalei lui Horea care, chiar dacă nu se extinsese asupra tuturor ţinuturilor ardelene, ecoul ei
se colportase pretutindeni, şi al doilea element, timpul fabulos, o epocă a „Vârstei de aur” care pentru românii
transilvăneni se identificase cu epoca reformismului terezian şi iosefin.
Izbucnirea revoluţiei în capitala Imperiului determină o schimbare de percepţie a intelighenţiei
române faţă de noul regim austriac, concretizată prin exprimarea adeziunii în raport cu principiile democratice formulate la Viena. „Iată şi Viena încă i se închină şi preabunul nostru împărat împlini dorinţa poporului, dându‑i o constituţiune în 25 de zile ale lui Prier; câtă schimbare, ce bucurie! Acum nu mai e cenzură,
a pierit amica întunericului dinaintea razelor libertăţii şi patroana despotismului s‑a stins cu ruşine din
împărăţie”7. Adunarea de la Blaj din 3‑15 mai 1848 a rămas întipărită în conştiinţa contemporanilor ca o continuitate istorică a legalismului şi reformismului – modalitate de acţiune românească de sorginte iluministă.
Sugestiv pentru ataşamentul faţă de tron şi promisiunea de a nu se abate de la cauza sfântă a monarhiei
vieneze este forma jurământului depus de Adunarea Generală a Naţiei Române în Câmpul Libertăţii la
Blaj în 3‑15 mai 1848: „Jur că voi fi pururea credincios împăratului Austriei şi noului principe al Ardealului
Ferdinand I şi augustei Casei austriece, amicilor Maiestăţii Sale şi ai patriei voi fi amic şi inamicilor inamic”8.
Prezent la Adunare, Timotei Cipariu surprinde în cuvinte calde şi emoţionante entuziasmul poporului faţă de autorităţile militare imperiale: „Încredinţarea, onoarea, entuziasmul, vivatele din partea acestui
popor către ostaşii împăratului, ar fi fost în stare a dezarma şi inimele cele mai de fiare”9. Dovezile abundă
în acest sens atât la nivelul maselor, cât şi la cel al minorităţii revoluţionare. Astfel, în „Memoriile” sale,
prefectul Vasile Moldovan afirmă: „Noi am pus jurământ de trei ori sfânt pe Câmpul Libertăţii că vom
rămâne credincioşi până la moarte tronului, patriei şi naţiunii”10. În acest context întâlnim o mărturie mai
aparte despre existenţa dinasticismului la nivelul mentalului colectiv: „Atât de mare era credinţa şi fidelitatea românului de tron încât un ţăran cu numele de Hulpuş, întrebat fiind în batjocură la Iernut, după ce i s‑a
tăiat nasul şi urechile, răspundea la toate întrebările: Să trăiască împăratul!”11.
La 1848 – 1849, în percepţia poporului libertatea se identifică cu afirmarea de sine stătătoare a naţiunii
române. Nu doar intelighenţia română, ci şi masele largi ale ţărănimii percep din primul moment pericolul
maghiarizării ce ameninţă, prin „uniunea” cu Ungaria, fiinţa românească a Transilvaniei, aşa cum reiese
din mărturia unui ţăran. „Ţi‑o luat împăratul un prunc şi‑o murit pe front la talieni, te‑o durut, da dacă tai
din pădure un pahui nu se cunoaşte. De‑o dat foc nemeşii la un sat românesc şi‑o murit 20, 30 de oameni
betegi a fost jale mare, oamenii s‑au întunecat şi s‑a cruntat ca piatra, da iară s‑a vindecat (...) ţara şi naţia
dacă le pierzi ălea nu se mai dobândesc pe veci. Ţi se şterge numele”12. În mentalitatea românilor libertatea
naţională se identifică cu fizionomia naţiunii, cu spiritul confesional şi identitatea etnică. Lipsiţi de drepturi
politice, accesul redus la educaţie, imposibilitatea utilizarii limbii române în administraţie, absenţa unor
poziţii economice şi sociale, fac ca românii să perceapă în persoana împăratului întruparea speranţelor şi
aşteptărilor cu privire la reforme salutare sau la o speranţă mai generală în bine.
Segmentul mitic care ţine atât de universul inepuizabil al mentalului colectiv, cât şi de nivelul imaginarului politic se verifică şi pe scena confruntărilor militare; în acest context este semnificativă secvenţa de
7. Cornelia Bodea, 1848 la români, vol. I, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1982, p. 446.
8. 
Ibidem, p. 484.
9. Timotei Cipariu, Adunarea Naţională, Blasiu, 15, 16, 17 Maiu, în Cornelia Bodea, op. cit., p. 487.
10. Vasile Moldovan, Memorii din 1848–1849, Braşov, 1895, p. 163.
11. 
Ibidem.
12. Florian Dudaş, Avram Iancu în tradiţia poporului român, Timişoara, Editura Facla, 1989, p. 46.
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mai jos, petrecută în bătălia de la Cerbu, în apropiere de Abrud: „După ce compania nemţească se apropie
cu tunurile de moţi, atunci aceştia îşi aruncară pălăriile şi sumanele, se îndreaptă din toate laturile asupra
companiei nemţeşti şi asupra tunurilor pe care le şi luară, iar pe compania nemţească după o luptă de cele
mai desperate, o măcelară; unii din nemţi se uciseră ei înşişi pentru ca să nu fie deculaţi de lăncieri. Unul
din acei oameni rătăciţi cuvânta către un moţ româneşte stricat: „nu mă omorî pentru că eu sunt neamţ din
Viena unde reşede împăratul.” „Dacă tu eşti neamţ din Viena, precum singur spui atunci mă mir pentru ce
totuşi te baţi asupra împăratului?”13.
Mitul „bunului împărat” la românii din Transilvania a avut o valoare terapeutică, semnificând o structură mentală cristalizată în jurul împăraţilor habsburgi, a căror politică reformistă răspundea aşteptărilor
aproape mesianice ale populaţiei româneşti. Persoana împăratului a devenit astfel instanţa de apel ultimă
pentru o „naţiune” cu statut marginal în regimul de stări şi care îşi va organiza în funcţie de aceasta propria
politică de emancipare.
Această atitudine de ataşament, încredere şi fidelitate faţă de suveranul lor a fost o constantă pe tot
parcursul evenimentelor desfăşurate în anii 1848 – 1849, dar tratamentul la care românii au fost supuşi după
victoria trupelor austriece aliate cu cele ţariste împotriva rebelilor unguri, asociat cu motivul ingratitudinii
monarhice, adică nerecunoaşterea şi nerecompensarea jertfelor şi meritelor românilor, care nu doreau privilegii, ci doar un tratament egal cu al celorlalte naţiuni au provocat începutul declinului mitului „bunului
împărat”. În aceste condiţii mitul lui Iancu va tinde să prevaleze asupra celui imperial, care nu va dispare, dar
va ocupa un loc secund în sensibilitatea colectivă a românilor ardeleni. Pe acest fond mitic preexistent în
sensibilitatea colectivă românească are loc în perioada revoluţiei receptarea figurii lui Avram Iancu în sensul
de mare forţă a dimensiunilor sale.
Adunării de la Blaj, din 30 aprilie 1848, duminica Tomii, prezenţa lui Iancu în fruntea unei cete de
moţi îi conferi „măreţie de sărbătoare şi de luptă”. După relatările lui Papiu Ilarian, Avram Iancu apare în
catedrala Blajului la orele 10 dimineaţa ca un personaj mitologic: „Purta un cojoc albastru, cu blană de miel
pe margini. O simplă pălărie neagră, cu pene de cocoş pe ea. Vivate prelungite răsunară în aer. Oamenii
îşi aruncau sumanele şi pălăria strigând şi cântând de bucurie la vederea lui Iancu. De acum Iancu nu era
numai al moţilor era al întregului popor din Transilvania”14.
Între figura împăratului de la Viena şi cea a lui Avram Iancu, există o relaţia bine definită, în sensul
că Iancu este perceput drept mandatar al acţiunilor Vienei, garant al ordinei legale, austriece. Documentele
dezvăluie această semnificaţie încă de timpuriu, astfel, la Târgul Floriilor din 1848, de la Câmpeni, Iancu
le spune moţilor prezenţi: „De azi înainte numai de mine şi de împăratul să ascultaţi”15. Nimbul de erou
popular îi îmbogăţeşte figura încă de pe acum. De o semnificaţie aparte este în contextul de faţă, consideraţia unui ofiţer din armata lui Kemény Farkaş: „Moţii considerau ordinele sale sfinte, inviolabile şi strâns
obligatorii. El ştia să provoace, să stimuleze şi să întreţină necontenit simţăminte, legături puternice şi ale
iubirii prin fapte pururea noi. Poporul său, pătruns de zel, îl socotea trimis de la Dumnezeu. De aceea se
temeau de el, îl respectau şi‑l iubeau”16.
Pe aceeaşi coordonată mentală, se înscrie şi precizarea prefectului Moldovan: „Iancu ne apare ca un
Jupiter, energic, autoritar, neobosit în acţiuni, tăios în replică, a adunat poporul şi i‑a cuvântat, cum numai
el ştie să cuvânteze, îndemnându‑l şi încurajându‑l pentru o încercare decisivă”17.
Mitul eroului Iancu se conturează în pas cu derularea existenţei sale terestre, şi se colportează printre
oameni aflaţi în subordinea lui. Este ilustrativă pentru acest aspect legenda care circulă în tabăra lui Iancu, în
legătură cu o întâlnire mai puţin obişnuită între acesta şi împărat.: „Când intra Iancu la împărat trei lumânări
erau în mâna sa şi în mâna împăratului ardeau trei lumânări. Lumânările dinaintea împăratului s‑au stins de
13. Ion Ranca, Valeriu Niţu, Avram Iancu – documente şi bibliografie, Bucureşti, 1974, p. 192.
14. 
Ibidem, p. 9.
15. Vasile Moldovan, op. cit., p. 130.
16. Silviu Dragomir, Avram Iancu, Bucureşti, 1965, p. 207.
17. Vasile Moldovan, op. cit., p. 120.
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la sine. Iancu a mers înainte, a aprins lumânările împăratului şi pe ale sale le‑a stins. Îndată ce s‑a retras mai
înapoi însă lumânările împăratului s‑au stins, iar cele ale sale s‑au aprins din nou. Fiule Iancu, a zis împăratul, nu mă împotrivesc mai departe lui Dumnezeu i‑am înţeles voinţa şi mă învoiesc ca de acum înainte tu
să fii împăratul Ardealului”18.
Dimensiunile mitice luate de imaginea lui Iancu în sensibilitatea moţilor, sunt reflectate şi în fragmentul următor: „Iancuţul nostru, ori te uiţi la ceriul cu stele, ori la pieptul lui. Îmblă tot în hinteu (caleaşcă) şi în hinteu o cruce de aur. Pe Iancu numai cu glonţ de argint îl poţi puşca. Plumbul nu‑l prinde: apucă
plumbul şi‑l aruncă îndărăt.” În mod similar, o relatare ulterioară revoluţiei conţine afirmaţia că: „ţărăncile
şi copiii de drag ce‑l aveau, îl numeau crăişorul nostru”19.
Derularea evenimentelor de la 1848‑1849 argumentează cele afirmate de Michel Vovelle, că violenţa revoluţionară înscrie în gama ei de manifestări comportamente vechi, tradiţionale şi altele noi20.
Panica îmbracă la nivelul mulţimii forme comportamentale ce oferă imagini de coşmar. Se poate constata, pe de o parte, continuitatea cu formele de violenţă binecunoscute în trecut, în răscoalele medievale,
iar pe de altă parte observăm cu ocazia vizitei pacificatoare a deputatului Ioan Dragoş în munţi, pentru a
cita doar un exemplu, cum violenţa debordează în forme ale justiţiei populare, eludând etapele şi formalităţile celei oficiale. Dragoş însuşi cade victima „sentinţei” mulţimilor, aşa cum reiese din relatarea unui
martor: „Deodată ne atrag atenţiunea nişte răcnete cumplite ce se auzeau în spatele noastre. Alergam cu
toţii într‑acolo. În curte la Şuluţ Simionuţ mai mult de 100 de lănci se vedeau ridicate... Tocmai atunci
omoriau pe Dragoş”21.
Un alt aspect important al mentalităţii românilor este sacralitatea, atribut major a numeroase acţiuni
revoluţionare. Pe lângă argumentele de ordin logic, istoric, juridic, cele cu conotaţie sacră conferă un plus
de importanţă şi semnificaţie acţiunilor româneşti. În acest sens, I. Axente Sever, prefectul revoluţionar
al Blajului, menţionează în Raportul său, în legătură cu luptele din zona Bărăbanţ – Sard – Bucerdea: „Cu
credinţa în Dumnezeu şi în cauza noastră cea dreaptă pentru care am luat armele, am adunat poporul
înarmat, am ţinut pe duşman în respect, încât el două zile întregi n‑a putut să se apropie de cetate”22. De
asemenea, o serie de acţiuni ale maselor se desfăşoară, la nivel local şi naţional, în formula numită de
Vovelle „sărbătoare revoluţionară”.
Naţiunea română, aşa cum menţiona Simona Nicoară, era înnobilată cu un imens prestigiu, asociindu‑i‑se atributele divine de „sacră”, adică inviolabilă, şi „sfântă”. Tocmai specularea acestui prestigiu, generat
de efectele misterioase ale mitului naţiunii, trebuia să suscite în popor sentimente de veneraţie, de fidelitate şi demnitate naţională. Era o strategie abilă şi eficientă pentru realizarea solidarităţii naţionale în jurul
cauzei Naţiunii, căci încurajarea orgoliului, a demnităţii naţionale, a atras după sine devotamentul public.
Naţiunea devenea un „spaţiu al sacrului” şi ca orice „spaţiu sacru”, naţiunea era o imagine fascinantă, dar şi
una înspăimântătoare.
Mesianismul revoluţiei paşoptiste ardelene este un complement eficace al ideologiei naţionale.
Cultul „Sfintei Naţiuni”, celebrat la adunarea din mai 1848, preia o serie de atribute specifice panteonului
creştin. Aşa cum menţionează Simona Nicoară, rememorarea „patimilor” din istoria Naţiunii, are o valoare
afectivă excepţională: asemenea Mântuitorului şi Sfinţilor, Naţiunea română este percepută drept victima
nedreptăţilor şi prigonirilor trecutului, fiind persecutată de un adversar „păgân”, cel maghiar. Tot asemenea lui Christos şi Sfinţilor ea este destinată martiriului pentru perseverenţa susţinerii cauzei sale drepte.
Viziunea martirajului, sugestionată puternic de limbajul liturgic, are o profundă consecinţă emoţională:
trăirea „dramei” poporului condamnat la pieire prin Uniune încurajează sentimentul devoţiunii publice.
„Mărturisitorii” martiriului sunt „apostolii naţionalităţii”, iar în atmosfera solemnă din Catedrala Blajului
18. Florian Dudaş, op.cit., p. 78.
19. 
Ibidem.
20. M. Vovelle, La Mentalité révolutionnaire: société et mentalités sous la Révolution française, Paris, Éd. sociales, 1986, p. 83.
21. V. Moldovan, op.cit., p. 138‑139.
22. Virgil Popescu – Râmniceanu, Istoria mişcării româneşti din Ardeal în anii 1848 şi 1849, Bucureşti, 1919, p. 149.
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Simion Bărnuţiu este cel care în discursul său rememorează patetic suferinţele îndurate de Naţiune de‑a
lungul istoriei sale.
După susţinerea liturghiei religioase urmează liturghia politică unde tribuna ia locul altarului:
astfel la 30 aprilie 1848, în Duminica Tomii, la Blaj, mulţimea adunată ascultă „după sfânta liturghie,...
oratori din junimea bisericească şi civilă care reîncepură a cuvânta, cu înflăcărarea tinerilor proprie, de
pe încinsătura estradei dinaintea Catedralei, către poporul însetat, cuvinte de pace, respectarea persoanelor şi contenirea de către excesuri, încredinţându‑i că a sosit şi pentru poporul român ziua şi ora răscumpărării, ce nu e departe”23.
O idee centrală se impune celor menţionate: mitul „bunului împărat” şi mitul lui Avram Iancu sunt
mituri politice. Personajele principale, împăratul Austriei, Francisc Iosif I şi liderul militar, Avram Iancu,
sunt principalii oameni în stat şi geneza celor două mituri arăta identificarea politică a acestora cu aspiraţiile
comunităţii româneşti.
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Mocan Personalities in Constanta
(19th Century – Beginning of the 20th Century)

Abstract: The role of people from Transylvania in the
development of Dobruja, reintegrated to the country, is
an important one. The present paper stresses the part of
12 Transylvanian families – real “dynasties” – settled in

Dobruja, in economic development of this province generally and agriculture development especially. Their properties evolution is mainly monitored, from the middle of
the 19th century to the beginning of the 20th century.

Rezumat: Rolul ardelenilor în dezvoltarea Dobrogei
revenită la Ţară este unul deosebit. Lucrarea de faţă subliniază rolul a 12 familii – adevărate „dinastii” – de ardeleni stabiliţi în Dobrogea, în dezvoltarea economică, în

general, şi agrară, în special, a acestei provincii, urmărind, mai ales, evoluţia proprietăţilor lor de la mijlocul
secolului XIX – începutul secolului XX.

Keywords: Dobruja, Transylvanians, agriculture property, family, economy.

Cuvinte‑cheie: Dobrogea, ardeleni, proprietate agrară, familii, economie.

Dobrogea este o „Dacie în miniatură”, sau, cum spune Giurescu, este teritoriul etnogenezei româneşti, deoarece aici s‑au întâlnit şi au trăit români din Basarabia, Bucovina, Banat, Peninsula Balcanică,
Muntenia, Moldova, Transilvania. Cei mai cunoscuţi şi mai dinamici dintre aceştia sunt mocanii, care se
remarcă în mod deosebit în domeniul în care lucrează.
Documentele îi atestă târziu, la începutul secolului XIX. Istoria orală îi păstrează ca venind în secolul
1
XVIII . Aceştia provin din toate părţile Ardealului, dar, mai ales, din zona Braşov – Făgăraş – Sibiu – Orăştie.
Sunt cunoscuţi, în Dobrogea, sub numele generic de mocani, deşi doar cei din Ţara Bârsei şi din Sibiu sunt
mocani cu adevărat2.
Cifrele care‑i privesc sunt, în general, nesigure. Totuşi, se vorbeşte de mii de mocani3. În 1856,
în Dobrogea se stabiliseră 30004. În raportul Prefecturii Constanţa către Ministerul de Interne din
1. Vezi: D. Şandru, Mocanii în Dobrogea, București, 1946; Tudor Mateescu, Păstoritul mocanilor în teritoriul dintre Dunăre şi Marea
Neagră, DGAS, București, 1986; C. Constantinescu‑Mirceşti, Păstoritul transhumant şi implicaţiile lui în Transilvania şi Ţara
Românească în secolele XVIII–XIX, Ed. Acad. RSR, București, 1976; Ioan Georgescu, Românii transilvăneni în Dobrogea, în
„Analele Dobrogei”, X, 1929; Const. C. Giurescu, Ştiri despre populaţia românească a Dobrogei în hărţi medievale şi moderne,
Muzeul Regional de Arheologie Dobrogea, Constanţa, f.a.
2. D. Şandru, op. cit., p. 13.
3. 
Cum spunea Ion Ionescu de la Brad, în 1850, în Dobrogea, după revoluţia de la 1848, erau aproximativ 3 000 de mocani, cei mai mulţi
avuţi. Pe aceştia se sprijinea, în primul rând, Ion Ghica, aflat la Constantinopol, în ideea creării unui stat românesc în Dobrogea.
4. S. Confort, Albumul Dobrogean pe anul 1911 – Constanţa şi Tulcea, f. ed., f.l., f.a., p. 127.
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17 decembrie 1879, se solicita aprobarea vânzării unor locuri de casă crescătorilor de vite şi agricultorilor
transilvăneni care doreau să se stabilească în Constanţa5. În 1881, prefectul Remus Opreanu scria ministrului Domeniilor: „Sate întregi au format numai cu românii din Transilvania”6. În 1881 – când, în Dobrogea, se
aflau mocani din Ardeal cu un milion de oi şi 300 000 de porci, Reşid Paşa le‑a cerut să aleagă între a pleca
în zona de origine sau a deveni supuşi turci. Ca urmare a acestei impuneri – dar şi datorită realităţilor din
Imperiu, mocanii ţuţuieni şi cei din jurul Făgăraşului se stabilesc în Dobrogea, mai ales în plasele Hârşova,
Medgidia şi Constanţa, unde înfiinţează sate7, se implică în viaţa comunităţii, cumpără pământuri, se ocupă
cu agricultura, creşterea animalelor şi comerţul.
Cea mai mare parte a mocanilor s‑au stabilit în Dobrogea după punerea în vigoare a Legii privind administrarea Dobrogei din 1882. În 1905, în Dobrogea trăiau aproximativ 25 000 de transilvăneni8.
Procesul continuă şi, într‑un fel, chiar şi după desţelenirea Bărăganului, unii dintre mocani stabilindu‑se
aici ca agricultori.
În traistele lor, românii transilvăneni aduc cărţi bisericeşti, iar, în inimi, sentimentul de români, reuşind să deştepte patriotismul în oamenii acestei provincii. În accest sens, îi găsim şi ca dascăli, sprijinind
ridicarea învăţământului dobrogean şi naţionalismul.
Oameni serioşi, dintr‑o bucată, s‑au integrat şi apoi impus destul de uşor în societatea dobrogeană
atât de amestecată etnic. Mai mult, rolul lor în dezvoltarea economică, socială, culturală şi naţionalistă a
Dobrogei este de netăgăduit9.

I. MOCANI – MARI MOȘIERI ÎN JUDEŢUL CONSTANŢA
Înainte de 1878, Filip Logofătu era privit ca „patron” al mocanilor din Dobrogea10. Alţi lideri mocani
ai românilor din Dobrogea înainte de 1878, implicaţi în mişcarea naţională: Constantin Boambă – în Tulcea,
cel puţin din 1866; Bucur (Ion Cojocaru) – mocan săcelean, care a luptat alături de Iancu la 1878, Iacob Saşa
Craiul – mocan, mare proprietar, face danii bisericii din Ostrov, la 1864, Găetan – luptase, la 1848, alături de
Iancu, Manea Giuglea – efor al şcolilor româneşti din Tulcea, la 1853, Nicolae Hagi Ghiţă Poenaru – mare
donator la Mănăstirea Cocoşu, la 1853, Hîră Dumitru – fruntaş al mocanilor din Dobrogea, trimis, în această
calitate, la Constantinopol, cel puţin în 1850, Petre Iosifesacu Droc – membru al Societăţii de Cultură din
Silistra, la 1870, Radu Jălea – la 1850, unul dintre fruntaşii mocanilor, Radu Norcianu – lider al mocanilor
din Dobrogea, membru al delegaţiei trimise de Marea Adunare Naţională de la Blaj, în timpul revoluţiei de
la 1848–1849, Nica – fruntaş ardelean al românilor din Cochirleni; în 1877–1878, ridică şi întreţine o şcoală
românească, Nedelcu Nicolae (zis Gâscă) – epitrop al bisericilor din Beştepe şi Mahmudia, şef al comunităţilor româneşti din aceste localităţi, după 1835. De asemenea, după 1864, epitrop al Bisericii „Sf. Nicolae” din
Tulcea, Vasile Nedelcu (Gâscă) – vine după 1830 de la Beştepe la Mahmudia. Efor al Bisericii „Sf. Nicolae”
5. 
Din tezaurul documentar dobrogean, DGAS, București, 1998, p. 73.
6. Gh. Dumitraşcu, Aspecte ale situaţiei Dobrogei în perioada noiembrie 1878 – mai 1883. Activitatea primului prefect de Constanţa,
Remus N. Opreanu, în „Anuarul institutului de Istorie «A.D. Xenopol»”, Iaşi, XVIII, 1981, p. 298.
7. Amintim, aleatoriu: Cârjelari – judeţul Tulcea – ce‑l are ca şi întemeietor pe Moş Cârje, Dulgheru – judeţul Constanţa –
înfiinţat pe la 1860; Mahmudia – judeţul Tulcea, Nalbant – judeţul Tulcea, Sf. Gheorghe – judeţul Tulcea, pe la 1810, Valea
Nucarilor, judeţul Tulcea – tradiţia afirmă că, pe la 1800, satul a fost locuit de câţiva mocani care şi‑au adus aici şi rude şi
cunoscuţi, Făgăraşu Nou (judeţul Constanţa) – întemeiat de fostul căpitan în armata austriacă Mihai Poparadu, Ţepeş‑Vodă
– întemeiat de mocani în frunte cu fraţii Voicu şi Niţă Moţoi etc., cf. Gheorghe Dumitraşcu, Localităţi, biserici şi mănăstiri
româneşti în Dobrogea până la 1878, Ed. Fundaţiei „Andrei Şaguna”, Constanţa, 1996, p. 59, 67, 100, 109, 150, 173; Ioan Georgescu,
op. cit., 1929, p. 166; Ioan M. Păunescu, Un colţ dobrogean, Constanţa, f.a., p. 142.
8. S. Confort, op. cit., p. 128.
9. Un articol deosebit de relevant privitor la rolul mocanilor în Dobrogea: C. Codru, Transilvănenii – mocanii, în „Dobrogea
nouă”, I, nr. 8, 15 oct. 1911, p. 1.
10. Gh. Dumitraşcu, Noi contribuţii la problema intelectualităţii româneşti din Dobrogea înainte de 1878, în „Pontica”, XX, 1987,
p. 356.
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din Tulcea, între 1864–1879, Oprea – mocan săcelean, fruntaş la Caramurat, până la 1877, C.Panţâu – mocan
ce a luptat alături de Iancu, la 1848, Popeea – a luptat alături de Iancu, la 1848, Rancea Raşid – mocan bogat,
trecut la musulmanism pentru o iubire. Personaj de legendă, având un fond real, Secăreanu – mocan săcelean,
a luptat alături de Iancu, la 1848, Sima Ştefan – mocan, întemeietor al bisericii din Calica, Ursuleţ – mocan ce
donează şi transportă până la Calica un clopot pentru biserică, Alexe Verzea – face parte din delegaţiile trimise
de Adunarea Naţională de la Blaj, în 184811.
Dintre marii proprietari de pământ şi crescători de animale transilvăneni implicaţi masiv în viaţa economică dobrogeană, după revenirea Dobrogei la Ţară, ne oprim doar asupra câtorva familii de mari moşieri mocani din judeţul Constanţa. Situaţia specială a românilor din Transilvania, de supuşi, toleraţi, fără
drepturi, se aseamănă cu cea a românilor din Penisnula Balcanică şi explică, într‑un fel, organizarea socială
pe familii, pe neamuri. Mocanii au adus şi în Dobrogea mentalitatea conform căreia trebuie să reziste prin
„familie”. Au apărut, astfel, câteva importante „dinastii” de români ardeleni, care, prin munca lor eficientă,
s‑au impus atât în viaţa politică, administrativă a Dobrogei, cât şi în cea economică. Mulţi dintre membrii
acestor familii au devenit fruntaşi politici, administrativi ai judeţelor Tulcea şi Constanţa. Ne vom referi
însă doar la aspectele economice ale acestor „dinastii”, care au contribuit masiv la ridicarea economică a
Dobrogei abia revenite la Ţară.
1. Familia Oancea. În 1850, Ion Ionescu de la Brad îi amintea, între cei mai de vază mocani cu care s‑a întâlnit în Dobrogea, şi pe feciorii lui Oancea, în cazaua Tulcea12. În 1856, este amintit, la Hârşova, Constandin
Oancea, care, în 1861, avea aici o târlă13. El se va stabili definitiv în Dobrogea, în 1857, la îndemnul ardeleanului Nicolae Ţârcă, locţiitorul viceconsulului Austriei la Hârşova14.
Luca şi Costache Oancea15 se stabilesc în Dobrogea în 187716. Luca Oancea avea, la Hârşova, 2620
ha17. În 1908, de pe moşia sa de 1374 ha de la Mamut Cuius, avea un venit anual de 17 810 lei, iar fratele său,
Costache, care avea o proprietate de aceleaşi dimensiuni, în aceeaşi localitate, câştiga aceeaşi sumă18. În 1911,
fraţii Oancea erau şi comercianţi de cereale – Luca în comuna Mamut Cuius, iar pe Costache Oancea îl
găsim ca proprietar în aceeaşi localitate19. În 1916, Luca Oancea, deţinea 5175 ha în comuna Peştera – unde
avea şi conac, pe care le lucra singur20. În acelaşi an, fraţii Oancea erau proprietarii a 220 ha în comuna
Cartalu – pe care le arendaseră fraţilor Corneanu – şi 220 ha în comuna Carol I – arendate lui D. Belciu. În
ultima comună amintită, fraţii Oancea deţineau, în 1922, 400 ha, arendate coloneilor Butunoiu şi Lupescu21.
C. Oancea este înregistrat cu o moşie de 350 ha – pe care o muncea cu 30 de muncitori – la Cartalu. 12 ha
din aceasta era folosită drept grădină de zarzavat. În 1922, au fost expropriate 392, 57 ha ale moşiei acestuia22.
11. Gheorghe Dumitraşcu, Unele aspecte ale problemei liderilor mişcării naţionale româneşti din Dobrogea până la 1878, în „Analele
Dobrogei”, serie nouă, I, nr. 1, 1995, p. 96–100.
12. Tudor Mateescu, op. cit., p. 59.
13. 
Documente privind istoria Dobrogei (1830 – 1877), DGAS, Buc., 1975, p. 219/ volum întocmit de Tudor Mateescu/; Tudor
Mateescu, op. cit., p. 68.
14. Tudor Mateescu, op. cit., p. 101.
15. Pe cei doi fraţi îi găsim, în 1862, în lista de subscripţii pentru Liga Culturală Secţiunea Constanţa. Luca Oancea era implicat,
în ianuarie 1902, în lupta pentru acordarea de drepturi politice dobrogenilor şi în viaţa administrativă a Dobrogei. Stoica
Lascu, Mărturii de epocă privind istoria Dobrogei (1878 – 1947), vol. I (1878 – 1916), Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie
Constanţa, 1999, p. 173, 284, 300, 332; În 1907, găsim şi un articol, semnat sub pseudonim, Iacaşa, împotriva lui Luca Oprea
(Stoica Lascu, op. cit., p. 394) Lider, din 1908 al Partidului Naţional Liberal al Constanţei, Luca Oancea se face remarcat
şi la Congresul Partidului ţinut la Bucureşti, în februarie 1909, pentru confirmarea lui Ionel Brătianu în funcţia de
ministru‑preşedinte şi şef al partidului. (Adrian Ilie, Liberalismul în centrul Dobrogei, Ed. Succeed Publishing. Medgidia,
2008, p. 62; Stoica Lascu, op. cit., p. 417).
16. Aurelia Lăpuşan, Ştefan Lăpuşan, Medgidia Carasu, Ed. Muntenia, Constanţa, 1996, p. 69; Ioan Georgescu, op. cit., p. 172.
17. Ioan Georgescu, op. cit., p. 173.
18. 
Tablou din legea învoielilor agricole”, în „Dobrogea jună”, IV, nr. 4, 10 feb. 1908, p. 3.
19. S. Confort, op. cit., p. 27; Anuarul Dobrogean, Constanţa, 1911, p. 173.
20. N.T. Negulescu, Expunere asupra situaţiei judeţului Constanţa în 1916 – 1923, Constanţa, 1924, p. 418.
21. 
Ibidem, 1924, p. 224, 373, 374.
22. Ibidem, p. 229.
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În 1924, Constantin Oancea, este înregistrat ca mare proprietar în comuna Ciobanu, comerciant de cereale,
de „coloniale, zarzavat şi fructe” în comuna Medgidia, Dumitru Oancea şi Costache Oancea aveau atelier şi
firme de încălţăminte, iar Aurel E. Oancea, firme de „brânzărie, cereale, lemne de foc şi coloniale”23. În 1940,
Luca Oancea de la Hârşova, unul dintre cei mai mari negustori ai oraşului, avea o moară mare de aburi şi
peste 2 500 ha, iar, la Peştera, 1 374 ha, care, în 1910, îi aduseseră un venit de 17 810 lei. Fratele său, Costache
Oancea, avea proprietăţi la Peştera, Vulturul, Ciobanu24.
Carol I. N. Oancea era stăpânul a aproape 1000 ha în jurul Hârşovei, la Sarai şi Stejarul 25.
Negustorul Nicolae Oancea din Hârşova a cumpărat, în 1897, în total, 740 ha.26. În 1908, de pe cele 504
ha ale moşiei sale de la Sarai, câştiga 6552 lei anual27. În 1908 şi 1911, era înregistrat ca proprietar în Sarai28. La
Dulgheru, în 1916, singura moşie – cu o suprafaţă de 250 ha – era cea a lui Nicolae Oancea. O cultiva cu 30
de muncitori. O altă moşie, de 161 ha – pe care o cultiva singur – o deţinea la Carapelit. În Sarai, era proprietarul unei moşii de 223 ha, pe care o muncea cu 60 lucrători, iar, în 1922, cultiva, singur, moşia de 294 ha.
În 1916, acesta deţinea în comuna Sarai o moară de 35 cai putere, ce folosea benzină, la care lucrau un morar
şi un mecanic. Producţia anuală era de 200 000 kg, iar capitalul de 40 000 lei. Această moară nu se bucura
de avantajele legii industriale29.
N. Oancea este înregistrat, în 1924, la Cartal ca proprietar şi, la Dorobanţu, ca mare proprietar.
Îl găsim şi ca membru al Consiliului de Administraţie al Sindicatului Agricol Constanţa, care‑l avea ca
director pe I. Oancea. Maria şi moştenitorii lui Luca Oancea erau mari proprietari în comuna Carol I, N.
Oancea la Carapelit – comuna Dulgheru, Maria L. Oancea, C. Oancea şi moştenitorii lui L. Oancea – la
Hârşova, C. Oancea, Maria C. Oancea şi moştenitorii lui D. Oancea – la Peştera; L. Oancea – la Balgiu,
comuna Sarai30.
2. Familia Moţoi. Fraţii Voicu şi Ion Moţoi31 sunt întemeietori ai satului Ţepeş Vodă32. Aveau, aici, în 1912,
peste 2 500 ha şi peste 5000 oi şi 400 vite, cai etc.
Voicu Moţoi33 s‑a născut în 1844, în Cernăut (Transilvania). Împreună cu fratele său Ion – născut
în 1848, în aceeaşi localitate şi decedat, în Constanţa, la 191634, se stabilesc, în 1878, în comuna Taşbunar
(Siliştea), unde veniseră cu 5700 oi şi 260 vite mari35. În 1885–1886, Voicu era înregistrat ca proprietar a 5 183
vite mari şi 115 vite mici, iar fratele său, Ion, avea 3330 vite mari şi 92 vite mici36.
În 1908, de pe cele 1386 ha ale moşiei lui Voicu din Taşbunar, acesta obţinea un venit anual de 19405
lei37. În 1911, era înregistrat ca proprietar la Taşbunar38, iar, în 1912, stăpânea 1 800 ha, 3500 oi şi 350 vite. În
23. 
Anuarul general al Dobrogei, Constanţa, 1925, p. 49, 220, 240.
24. D. Şandru, op. cit.; Pentru anul 1929, vezi Ioan Georgescu, op. cit., p. 173.
25. Ioan Georgescu, op. cit., p. 173.
26. 
Ibidem, p. 174.
27. 
Tablou din legea învoielilor agricole, în „Dobrogea jună”, IV, nr. 4, 10 feb. 1908, p. 3.
28. „Viitorul Dobrogei”, I, nr. 10, 27 apr. 1908, p. 1–2 cf. Stoica Lascu, op. cit., p. 403; S. Confort, op. cit., p. 21; Anuarul Dobrogean,
Constanţa, 1911.
29. N.T. Negulescu, op. cit., p. 235, 257, 259.
30. 
Anuarul general al Dobrogei, ..., p. 105, 240, 241, 243, 245.
31. Voicu este membru în Consiliul Judeţean (1894–1912) şi epitrop al Bisericii din Săcele (1870 – 1899), iar Ion a fost, între 1892–
1912, primar al Taşbunarului, calitate în care a ridicat 3 localuri noi de şcoală şi 4 biserici. Ion Moţoi a fost grav rănit în luptele
cu „banda de hoţi a lui Bălan”. cf. „Dobrogea ilustrată”, Buc., nr. 3–6, 1912, p. 10; S. Confort, op. cit., p. 27; Ioan Georgescu, op.
cit., p. 169 Foarte interesant este articolul semnat de Eufrosina Mironescu, Din memoriile lui Ion V. Moţoi. Unul dintre primii
descălecători în Dobrogea după 1878, în „Analele Dobrogei”, X, 1929, p. 290 – 302.
32. Ioan M. Păunescu, Un colţ dobrogean, Constanţa, f.a., p. 142.
33. Decedat în 1921, cf. Eufrosina Mironescu, op. cit., p. 300.
34. Eufrosina Mironescu, op. cit., p. 290.
35. „Dobrogea ilustrată”, Buc., nr. 3–6, 1912, p. 10.
36. „Constituţia Dobrogei”, Buc., 1908, p. 100.
37. 
Tablou din legea învoielilor agricole..., p. 3.
38. Anuarul Dobrogean, Constanţa, 1911.
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1916, avea, în comuna Saragea, 400 ha şi în comuna Chiorcişmea, pe care le cultiva singur. În 1922, este înregistrat, în această ultimă localitate, doar cu 150 de ha39. În 1922, apare şi un moştenitor al lui Voicu Moţoi, cu
o suprafaţă de 930 de ha în aceeaşi localitate – pe care le muncea singur-40.
Fratele său, Ion deţinea, în 1912, 700 ha teren arabil. Conform amintirilor sale, în 1915, împreună cu
fratele său, stăpâneau cca. 5000 ha41. În 1916, îl găsim ca proprietar a 410 ha, pe care le cultiva singur, în
comuna Chiorcişmea42.
În 1916, Niţă Moţoi este proprietari a 150 ha în comuna Caramurat, iar, la Saragea, avea 150 ha, pe care
le cultiva singur. În 1922, cele 400 de ha ale lui Voicu Moţoi au fost expropriate şi arendate locuitorilor43.
În Chiorcişmea, Aurel Moţoi era înregistrat, în 1916, cu 200 de ha – pe care le cultiva singur, suprafaţă
cu care apare şi în 192244. Aurel Moţoi, Valeria Moţoi, Voicu Moţoi sunt mari proprietari la Chiorcişmea, în
anul 1924. În acelaşi an, îl găsim pe Voicu Moţoi ca proprietar la Băltăgeşti – comuna Saragea-45.
În 1929, fraţii Moţoi deţineau, la Chiorcişmea, câte 50 ha46. Fraţii Moţoi din Ţepeş Vodă au avut peste
2 500 ha teren arabil şi păşune, 5 000 oi, 400 vite, cai etc.47.
În comuna Chiorcişmea, Valentin Moţoi era proprietarul a 200 ha – pe care le cultiva singur, în 1916,
iar, în 1922, în aceeaşi localitate, îl regăsim cu aceeaşi suprafaţă48.
Un alt Moţoi, Vlad, ţinea în arendă moşia lui Mihail Kogălniceanu de la Sărate49.
3. Familia Tomoşoiu50 Ion V. Tomoşoiu, născut în Transilvania şi stabilit, în 1870, în comuna Satischioi
(Crucea) deţinea, împreună cu fiul său, 1 500 ha, peste 2000 oi şi zeci de vite mari51. De asemenea, era proprietarul unei moşii de 247 ha la Stupina şi a alteia, de 235 ha, în Crişana. Pe Ion V. Tomoşoiu îl găsim, în
1904, în lista de subscripţii a cetăţenilor din Hârşova pentru ridicarea Catedralei Metropolitane a românilor
ortodocşi la Sibiu52. În 1908, veniturile sale de pe moşia de 1201 ha din Siriu era de 15 603 lei anual53. În acelaşi an, era mare proprietar în satul Erchesec, plasa Hârşova54. În 1911, era proprietarul a 1 200 ha la Siriu55. V.
Tomoşoiu este înregistrat ca mare proprietar în plasa Mangalia, în 190856. I. Tomoşoiu deţinea, în 1916, 104
ha în Tortoman – pe care le lucra singur – şi, în aceeaşi localitate, este înregistrat, în 1918, cu 1204 ha, iar, la
Bugeac, cu 104 ha, pe care le lucra singur57. În 1922, la Ercheşec, Ion Tomoşoiu stăpânea o moşie de 247 ha,
pe care o cultiva singur58. Ioniţă Tomoşoiu apare înregistrat, în 1916, ca fiind proprietarul a 1270 ha în comuna Saragea – pe care le lucra cu muncitori-59.
39. N.T. Negulescu, op. cit., p. 194, 262.
40. 
Ibidem, p. 194.
41. Eufrosina Mironescu, op. cit., p. 299.
42. N.T. Negulescu, op. cit., p. 194.
43. N.T. Negulescu, op. cit., p. 262, 263.
44. 
Ibidem, p. 194.
45. 
Anuarul general al Dobrogei, Constanţa, 1924, p. 240, 245.
46. Ioan Georgescu, op. cit., p. 174.
47. Aurelia Lăpuşan, Ştefan Lăpuşan, op. cit., Ed. Muntenia, Constanţa, 1996, p. 142.
48. N.T. Negulescu, op. cit., p. 194.
49. Amintiri despre conul M. Kogălniceanu şi Vlad Moşoi în Florea Alexandru, Povestesc bătrânii – culegere de proză populară din
Dobrogea, Casa Corpului Didactic, Constanţa, 1984, p. 30–36.
50. Ioan Georgescu, op. cit., p. 169; Eufrosina Mironescu, op. cit., p. 296.
51. „Dobrogea ilustrată”, Buc., nr. 3–4, 1912, p. 12.
52. Stoica Lascu, op. cit., p. 332.
53. 
Tablou din legea învoielilor agricole”, în „Dobrogea jună”, IV, nr. 4, 10 feb. 1908, p. 3.
54. „Viitorul Dobrogei”, I, nr. 10, 27 apr. 1908, p. 1–2 cf. Stoica Lascu, op. cit., p. 402.
55. 
Anuarul Dobrogean, Constanţa, 1911; S. Confort, op. cit., p. 22.
56. „Viitorul Dobrogei”, I, nr. 10, 27 apr. 1908, p. 1–2 cf. Stoica Lascu, op. cit., p. 403.
57. Adrian Ilie, Valea Kara‑su în perioada secolelor XIV–XIX. Monografie istorică, Ed. Succed Publishomg, Medgidia, 2008, p. 107;
N.T. Negulescu, op. cit., p. 425.
58. N.T. Negulescu, op. cit., p. 270.
59. 
Ibidem, p. 270.
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La Tatlageacul Mare, în 1916, Gh. Tomoşoiu era proprietarul a 400 ha – pe care le arendase obştei-60.
În 1922, în aceeaşi localitate, Gh. Tomoşoiu apare cu două suprafeţe, una de 121 ha şi o alta de 186 ha, pe care
le cultiva singur61.
Maria Tomoşoiu, deţinea, în 1922, 235 ha în comuna Capugiu – comuna Sarai, pe care le arendase lui
Ion Bratu62.
În 1924, I.I. Tomoşoiu era proprietar la Satişchioi, Gh. Tomoşoiu şi Gh. G. Tomoşoiu la
Tatlageacu‑Mare63.
4. Familia Roşculeţ, venită tot din Săcele64, în 187765, avea şi ea mari proprietăţi în Dobrogea66. Nicolae Al.
Roşculeţ, născut în Săcele, în 1878, se stabileşte, în 1881, în comuna Cartal (Vulturu). A venit aici cu 7000
oi şi 300 vite mari. Abandonează economatul de vite din cauza preţurilor mari pentru islaz. În 1910, era
proprietar a 600 ha pământ arabil şi a unul mare număr de oi şi vite67. În 1911, îl găsim înregistrat ca proprietar şi comerciant în Siriu68. În 1912, deţinea: 650 ha în satul Terichioi (Runcu), 230 ha în comuna Enghez
(General Scărişoreanu), 1000 oi şi 100 vite mari69. Acesta deţinea, în 1922, 139 ha – pe care le cultiva singur – în
Terzechioi70. În 1924, N. Roşculeţ era înregistrat cu o cârciumă la Cobadin71.
Alex. N. Roşculeţ, avea, prin 1912, pe mereaua comunelor Runcu şi Vulturul, peste 1000 ha, iar, în
1916, la Enghezu, 200 ha, arendate lui Constantin Rainu72.
Alex A. Roşculeţ, deţinea, în 1908, 385,2 ha, de pe urma cărora venitul anual era de 5 400 lei73. În
1910, era proprietar a 600 ha pământ în Siriu şi a unul mare număr de oi şi vite. În 1911, îl găsim, ca şi pe
Nicolae Roşculeţ, înregistrat ca proprietar şi comerciant74. Al. N. Roşculeţ deţinea, în 1916, 200 ha în
comuna Enghezu, pe care le arendase lui Raicu Constantin. În acelaşi an, Iuliu Roşculeţ este înregistrat
cu 100 ha în comuna Carabagî, pe care le cultiva singur – suprafaţă pe care o muncea în acelaşi mod şi în
1922-75. În 1916, Al. Roşculeţ – apare ca moştenitor – deţinea, în comuna Cartalu, 400 de ha, pe care şi le
cultiva singur. În aceeaşi localitate, tot cu titlu de moştenitor, este şi Nicolae Roşculeţ, cu 800 de ha, pe
care şi le munceşte singur. În acelaşi an, Maria N.O. Roşculeţ era proprietară a unei moşii de 100 ha, arendată lui C. Paraipan, în comuna Mustafacî. Voicu Al Roşculeţ deţinea, în 1916, o moară de 16 cai putere,
care folosea drept combustibil benzină, înfiinţată în 1902, în comuna Enge Mahale. Cu o producţie anuală de 200 000 kg şi cu un capital de 60 000 lei, moara – la care erau angajaţi 4 muncitori – nu beneficia
de avantajele legii industriale76.
În 1924, Al. M. Roşculeţ şi moştenitorii sunt înregistraţi ca mari proprietari la Cartal, Al. N. Roşculeţ,
la Enghez, Maria N. Roşculeţ şi N.O. Roşculeţ la Mustafacî77.
60. 
Ibidem, p. 353.
61. 
Ibidem, p. 353.
62. Ibidem, p. 250.
63. Anuarul general al Dobrogei, Constanţa, 1925, p. 244, 245.
64. Ion Roşculeţ din Săcele este înregistrat, în 1833, cu 2329 oi, aflat în carantină la Piua Pietrei, în cadru procesului tranhumanţei
cf. Tudor Mateescu, op. cit., p. 29.
65. Eufrosina Mironescu, op. cit., p. 292.
66. Ca element de toponimie dobrogeană, Câşla lui Roşculeţ cf. Tudor Mateescu, op. cit., p. 103.
67. „Dobrogea ilustrată”, Buc., nr. 3–6, 1912, p. 11.
68. 
Anuarul Dobrogean, Constanţa, 1911; S. Confort, op. cit., p. 22.
69. „Dobrogea ilustrată”, Buc., nr. 3–6, 1912, p. 11.
70. N.T. Negulescu, op. cit.
71. 
Anuarul general al Dobrogei, Constanţa, 1925, p. 210.
72. „Dobrogea ilustrată”, Buc., nr. 3–6, 1912, p. 11; N.T. Negulescu, op. cit., p. 313.
73. 
Tablou din legea învoielilor agricole”, în „Dobrogea jună”, IV, nr. 4, 10 feb. 1908, p. 3.
74. S. Confort, op. cit., p. 22; Anuarul Dobrogean, Constanţa, 1911.
75. N.T. Negulescu, op. cit., p. 313, 520.
76. 
Ibidem, p. 224, 334, 400.
77. 
Anuarul general al Dobrogei, Constanţa, 1924, p. 240, 242, 243.
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5. Familia Aldea78 În 1908, Gh. Aldea obţinea, de pe moşia sa de 1865,5 ha din Gherengic, un venit anual de
30 248 lei79. În Pecineaga avea, la peste doi ani, o moşie de 1965 ha. Fiul său, Ion Gh. Aldea, era stăpânul unei
moşii de 232 ha, la Cheringec80. În 1916, Ion Aldea deţinea 232 ha în comuna Gherengic, care erau date în
arendă obştei din localitatea Al. I. Cuza, iar Gh. Aldea, deţinea, în aceeaşi locaţie, 1240 ha, arendate aceleiaşi
obşti. În 1922, fraţii Gh. Aldea, deţineau, la Gherengic, 1508 ha, arendate locuitorilor81.
Aldea Nistor, consilier judeţean în 190382, născut la Satu Lung, comitatul Braşov, în 1854. În 1879, se
stabileşte în comuna Carol I, unde are 800 ha pământ arabil, pe care cultivă grâu, orz, ovăz, porumb, mei,
dughie şi vie, şi alte 600 de ha destinate păşunării vitelor sale – oi de rasă, cai, boi, vaci etc. Cu aceleaşi
suprafeţe, dar şi cu mai multe imobile în Constanţa, îl regăsim şi în 191083. În 1908, moşia sa de 1345 ha de la
Carol I, îi aducea un venit anual de 15 340 lei84. La 1911, îl găsim înregistrat în Albumul Dobrogean ca proprietar şi comerciant în comuna Carol I85. De asemenea, deţinea proprietăţi şi în Constanţa, fiind apreciat în
mod deosebit, ca bun român. A fost ales, de mai multe ori, membru al Consiliului comunal86. În 1915, era
proprietarul a 808 ha, în comuna Carol I, pe care le cultiva singur, iar, în 1922, avea, în aceeaşi localitate 140
ha fâneţe87. D. Şandru îl remarcă, în 1940, în Constanţa, „unde este şi comerciant”, cu 808 ha pământ arabil şi
600 ha teren de păşune pentru numeroasele sale oi şi vite de rasă.
Fraţii V. şi N. Aldea din Pecineaga stăpâneau, împreună, 1500 ha. În 1916, aceştia erau înregistraţi cu
720 ha în comuna Gherengic, pe care le cultivau singuri-88.
În 1922, Tr. Gh. Aldea, deţinea o proprietate de 1 508 h în comuna Gherengic, care era arendată locuitorilor89. În acelaşi an, Maria Aldea, avea, la Cobadin, 224 ha pârloage90.
Pe Nicolae Aldea îl găsim, în 1924, ca membru al Biroului Oborului de cereale din Mangalia,
iar pe Radu Gh. Aldea şi pe Ion Gh. Aldea, comercianţi de cereale în judeţul Constanţa – cu dreptul
de alegători şi eligibili la Camera de Comerţ şi Industrie Constanţa. În acelaşi an, mari proprietari
în Dorobanţi, comuna Carol I erau moştenitorii lui Nistor Aldea. Maria P. Aldea este înregistrată ca
mare moşiereasă şi la Cobadin, iar Maria D. Aldea, la Caraomer. În acelaşi an, la Haidarchioi – comuna Gherengic – proprietari sunt: I.Gh. Aldea, Maria Al. Aldea, Nicolae N. Aldea, Radu Gh. Aldea şi
Victor G. Aldea. Victoria Gh. Aldea era proprietară la Haidarchioi – comuna Gherengic, Victoria Gh.
Aldea la Haidarchioi – comuna Gherengic91.
6. Petre Grigorescu92, născut la Tilişca (Sibiu), absolvent al Liceului din Braşov şi al Şcolii Centrale de
Agricultură de la Bucureşti, inginer silvic, îşi cumpărase, încă din 1881, peste 500 ha la Tariverde. Este
primul cumpărător de pământ din judeţul Tulcea. Cultivă pământul pe sistemul de „meteingiu” (dijmă
pe jumătate). Îl găsim, la 1911, proprietar în comuna Cogealac93, iar, în 1916, proprietar în aceeaşi localitate
78. Ioan Georgescu, op. cit., p. 167.
79. 
Tablou din legea învoielilor agricole”, în „Dobrogea jună”, IV, nr. 4, 10 feb. 1908, p. 3.
80. S. Confort, op. cit., p. 17; Anuarul Dobrogean, Constanţa, 1911.
81. N.T. Negulescu, op. cit., p. 320, 321.
82. Stoica Lascu, op. cit., p. 300.
83. 
Anuarul dobrogean, Constanţa, 1910, p. 96.
84. 
Tablou din legea învoielilor agricole”, în „Dobrogea jună”, IV, nr. 4, 10 feb. 1908, p. 3; „Viitorul Dobrogei”, I, nr. 10, 27 apr. 1908,
p. 1–2 cf. Stoica Lascu, op. cit., p. 402.
85. S. Confort, op. cit., p. 13; Anuarul Dobrogean, Constanţa, 1911.
86. Petru Vulcan, Albumul Naţional al Dobrogei, 1866 – 1877 – 1906, Tipografia Regală, Bucureşti, 1906, p. 34.
87. N.T. Negulescu, op. cit., p. 373.
88. Ibidem, p. 320.
89. Ibidem.
90. 
Ibidem, p. 386.
91. 
Anuarul general al Dobrogei, Constanţa, 1925, p. 32, 38, 240, 241, 242.
92. Vicepreşedinte al Partidului Conservator Constanţa, autor al lucrărilor Pădurile Dobrogei şi Chestiuni dobrogene. cf. Anuarul
Dobrogean, Constanţa, 1910, p. 83; S. Confort, Albumul Dobrogean pe anul 1911 – Constanţa şi Tulcea, f. ed., f.l., f.a., p. 14.
93. S. Confort, op. cit., p. 14; Anuarul Dobrogean, Constanţa, 1910, p. 83.
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a peste 450 ha – pe care le cultiva în parte cu locuitorii. În 1922, deţinea, în Tariverde, 400 ha – arendate
locuitorilor în dijmă – şi la Dauluchioi, 248 ha, pe care le cultiva singur94.
7. Familia Popa95 Ion D.A. Popa, născut în 1850, în Satu Lung, se stabileşte în 1882 în comuna Gargalîc
(Corbu), unde s‑a ocupat, până în 1884, cu comerţul de vite. În 1885, cumpără 5400 ha pământ de la stat96.
Un Ioan A. Popa era moşier, în 1911, la Gargalîc97.
Gheorghe Gh, Popa, născut în 1851, la Satu Lung, trece, în 1867 în Basarabia, unde ia în primire
afacerile tatălui său. În 1879 cumpără o moşie la Peletlia, devenind, astfel, mare proprietar. S‑a ocupat
mai ales cu creşterea oilor de rasă, reuşind să amelioreze una dintre rasele de oi şi a obţinut medalia de
aur la Expoziţia regională din Constanţa, în 1899. „Din cele de mai sus reese clar că mulţumită românilor
noştri cari au descălecat de peste munţi, Dobrogea a progresat mult în ramura agriculturei cu ramificaţiunile
ei ca creşterea vitelor, îmbunătăţirea lor şi altele”.98 În 1905, Gheorghe Gh. Popa, era înregistrat de Petru
Vulcan ca proprietar rural. În 1906, făcea cultură raţională, obţinând, cu produsele sale, medalia de argint
la Expoziţia agrară din Bucureşti99.
Gh. Popa, născut, în 1865, în Satu Lung, s‑a stabilit, în 1880, în Caceamac (Viişoara), unde, în 1908,
era înregistrat ca mare proprietar100. În 1911, Anuarul Dobrogean îl înregistrează între moşierii din Dobrogea,
cu proprietăţi la Mamut Cuius101. În 1912, avea 250 ha (100 cultivate în arendă), 1000 de oi, 20 boi şi 12 cai102.
În 1916, îl găsim înregistrat cu 280 ha – pe care le cultiva singur, în comuna Cobadin şi cu 1187 ha în comuna Peletlia – în 1922, apare cu 419 ha-103. În 1929, deţinea, la Vadu, 1030 ha – şi‑l găsim înregistrat cu aceeaşi
suprafaţă şi în 1940-104. În 1924, îl găsim ca membru al Comisiei interimare a Primăriei Constanţa şi ofiţer al
stării civile105.
În 1908, S. Popa era înregistrat ca mare proprietar în plasa Mangalia, iar Irimia I. Popa, ca mare proprietar şi fost preşedinte al Consiliului General din Constanţa106.
Ştefan Popa se număra, în 1911, printre cei mai importanţi proprietari, cu moşie la Mamut Cuius107.
În 1916, acesta Popa deţinea 280 ha, la Cobadin, iar, în 1922, în aceeaşi localitate, este înregistrat cu 144 ha,
pe care le cultiva singur108. În 1921, Ştefan Popa cumpără materialul şi accesoriile morii din comuna Facria
pe care le transportă în noul său local de moară din satul Cobadin109.
Nicolae Popa, era, în 1911, proprietar la Caraharman. În 1916, deţinea, la Săcele, 500 ha şi 1224 ha în
comuna Peletlia – pe care le cultiva singur, iar, în 1929, 1030 ha la Caraharman (Peletlia)110.
În 1916, şi alţi membri ai familiei erau moşieri: Gh. Popa, la Peletlia, deţinea 1187 ha pe care le cultiva
singur; Ion Gh. Popa era, la Săcele, proprietarul a cca. 1000 ha; moştenitorii lui M. Popa Popa, avea, la Peştera,
o moşie de 1208 ha. – arendată lui I. Gheorghiu-; Ioan A. Popa, deţinea, în Cargalâc, cca. 400 ha – pe care o
cultivă singur-; Eremia Er. Popa – la Moşneni, 2735 ha; Dumitru Er. Popa şi Floru Er. Popa, la Moşneni, peste
94. N.T. Negulescu, op. cit., p. 135.
95. În cadrul procesului transhumanţei, în toamna anului 1854, îl găsim pe Nicolae Popa, cu o târlă bogată – 2585 oi, 51 capre, 72
cai şi 4 asini – în Dobrogea. În 1856, deţinea 3 165 oi, 55 capre, 34 cai şi 4 asini. cf. Tudor Mateescu, op. cit., p. 63, 66.
96. „Dobrogea ilustrată”, Buc., nr. 2, 1912, p. 11.
97. 
Anuarul dobrogean, Constanţa, 1911.
98. Anuarul dobrogean, Constanţa, 1910, p. 95; Petru Vulcan, op. cit., p. 88.
99. Petru Vulcan, op. cit., p. 88; Anuarul dobrogean, Constanţa, 1910, p. 95.
100. „Viitorul Dobrogei”, I, nr. 10, 27 apr. 1908, p. 1–2 cf. Stoica Lascu, op. cit., p. 403.
101. 
Anuarul Dobrogean, Constanţa, 1911.
102. „Dobrogea ilustrată”, Buc., nr. 2, 1912, p. 11.
103. N.T. Negulescu, op. cit., p. 170, 386.
104. Ioan Georgescu, op. cit., p. 174.
105. 
Anuarul general al Dobrogei, Constanţa, 1925, p. 78.
106. „Viitorul Dobrogei”, I, nr. 10, 27 apr. 1908, p. 1–2 cf. Stoica Lascu, op. cit., p. 403.
107. 
Anuarul Dobrogean, Constanţa, 1911.
108. N.T. Negulescu, op. cit., p. 174.
109. 
Ibidem, p. 212.
110. 
Anuarul Dobrogean, Constanţa, 1911; N.T. Negulescu, op. cit., p. 170.
— 78 —
muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

PERSONALITĂŢI MOCANE ÎN JUDEŢUL CONSTANŢA (secolul xix – începutul secolului xx)

N

600 ha. În 1922, Ion. A. Popa avea, la Gargalâcul Mare, 150 ha, pe care le cultiva singur, iar Nicolae Gh. Popa, la
Peletlia, 412 ha, pe care le lucra singur111.
În 1924, Gh. G. Popa avea moşie la Caceamac, comuna Cobadin, Ştefan Popa era mare proprietar la
Cobadin, Dumitru Popa la Medgidia, B. Popa şi N.G. Popa la Peletlia112. Un Nicolae G. Popa este înregistrat
cu cârciumă, în 1924, în comuna Cobadin şi, tot acolo, Ştefan Popa avea depozit de cereale113. În 1929, Ştefan
Gheorghe Popa deţinea, la Izvorul Mare, 180 ha114.
Poate din aceeaşi familie face parte şi Nicolae Gheorghe Nica Popa – proprietar rural – născut în 1859,
în comuna Satulung (Transilvania). După ce a absolvit şcoala reală la Braşov, a moştenit meseria tatălui,
arendăşeria. După revenirea Dobrogei la Ţară, a venit aici unde se ocupă cu agricultura şi creşterea animalelor. În 1906, era proprietar a 1200 ha, pe care le seamănă cu grâu, ovăz, orz, in, porumb, lucernă, folosind
instrumente agricole moderne şi în mod raţional115. În 1922, avea 412 ha la Peletlia – pe care le cultiva singur116.
În 1916, Ion A. Popa, era proprietar a 400 ha în Gargalîc – pe care le lucra singur, iar, în 1922, îl găsim
ca proprietar a 150 ha la Gargalîcul Mare117.
8. Familia Şteflea118 era considerată una dintre marii proprietari ai regiunii Medgidia. În 1832, între mocanii cei mai bogaţi care trec în Dobrogea în cadrul procesului transhumanţei, se numără şi Dumitru Şteflea
din Sălişte119, care avea 2 205 oi, 66 cai şi 1 asin120. Lui Dimitrie Şteflea i este aprobată stabilirea în cătunul
Cogealac în noiembrie 1881121. Acesta deţinea, la Peştera, 800 ha teren arabil122.
În 1885, Nicolae Şteflea avea, la Ende Carachioi, 90 ha, iar Ioan N. Şteflea, în aceeaşi localitate, tot 90
ha. Nicolae Şteflea este înregistrat cu 1000 ha şi la Valea Dacilor – Ende Carachioi123. O statistică oficială din
1885–1886, îl înregistrează pe „Ion Şteflea bătrânul” cu 4 203 vite mici şi 141 vite mari, iar pe N. şi A. Şteflea
cu 2 420 vite mici şi 76 vite mari124.
În 1911, între proprietarii de la Biul – Biul şi comercianţii de la Enişenlia, îl găsim pe Nicolae Şteflea,
iar pe Alex. I. Şteflea, proprietar în comuna Mamut Cuius. Ultimul era înregistrat, în 1908, ca mare proprietar în cătunul Peştera, plasa Medgidia125. În 1916, în comuna Alacap, N. Şteflea era proprietarul a 900 ha, pe
care le cultiva singur. În aceeaşi localitate, este înregistrat cu 714 ha şi D.M. Şteflea. În acelaşi an, Al Şteflea
deţinea o moară de 10 cai putere, ce folosea combustibil de paie, înfiinţată în 1914, la care avea 3 lucrători angajaţi. Aceasta nu se bucura de avantajele legii industriale, având o producţie anuală de 500 000 kg.
Durata orelor de lucru era de 6 ore pe zi, iar capitalul de 15 000 lei. În 1922, Dumitru Şteflea era proprietarul
unei moşii de 104 ha, pe care o cultiva singur, la Alacap126.
Alexandru Şteflea, născut în 1861, în Sălişte, se stabilea, în 1893, în comuna Peştera. Era proprietar a
500 ha pământ şi deţinea 500 ha pământ dat în arendă. Între 1886–1912, a fost consilier comunal şi, în perioada 1899 – 1912, primar al comunei Peştera, calitate în care a înfiinţat şi condus Banca Populară127. În 1916,
111. N.T. Negulescu, op. cit., p. 148, 170, 386, 418.
112. Anuarul general al Dobrogei, Constanţa, 1925, p. 240, 241, 242, 243, 244.
113. 
Ibidem, p. 51, 210.
114. Ioan Georgescu, op. cit., p. 174.
115. Petru Vulcan, op. cit., p. 93.
116. N.T. Negulescu, op. cit., p. 170.
117. 
Ibidem, p. 148.
118. Ioan Georgescu, op. cit., p. 170.
119. În cadrul procesului transhumanţei, în 1832, îl găsim pe Dumitru Şteflea, cu 2650 oi şi 13 cai, intrând în carantină în România,
în drumul său din Dobrogea spre transilvani. cf. Tudor Mateescu, op. cit., p. 24, 25.
120. 
Ibidem, p. 25.
121. Stoica Lascu, op. cit., p. 752.
122. Ion Neicu, Ţara dintre Dunăre şi Mare, f.ed. 1928, p. 12.
123. Adrian Ilie, Valea Kara‑su..., p. 122.
124. „Constituţia Dobrogei”, Buc., 1908, p. 100.
125. S. Confort, op. cit., p. 26, 27, 31.
126. N.T. Negulescu, op. cit., p. 359, 542 – 543.
127. „Viitorul Dobrogei”, I, nr. 10, 27 apr. 1908, p. 1–2 cf. Stoica Lascu, op. cit., p. 403; S. Confort, op. cit., p. 26, 27, 31.
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Al. Şteflea apare ca proprietar a 330 ha pământ în comuna Peştera, pe care‑l cultiva singur128. Mai apare şi ca
proprietar al unor terenuri de peste 800 ha în aceeaşi localitate129.
În 1911, Dumitru Şteflea era înregistrat între proprietarii din Biul – Biul, iar, în 1922, apare ca proprietarul a 104 ha – pe care le cultivă singur – în comuna Alacap130. Lângă Medgidia avea 160 ha, la Siminoc 170
ha, şi, împreună cu Valeria Şteflea, alte 300 ha131.
În 1924, între marii egricultori ai judeţului Constanţa îi regăsim pe: D.D. Şteflea la Endecarachioi, pe
Dumitru E. Şteflea şi pe N.D. Şteflea la Turc‑Mufat, pe Alex. Şteflea la Peştera132.
În 1940, N. Ştefelea avea, la Alacap, aproape 1000 ha; D. Şteflea, lângă Medgidia – 160 ha şi la Siminoc –
170 ha; Valeria Şteflea – la Siminoc – peste 300 ha; Alex. Şteflea – la Peştera – 800 ha133.
9. Tot în zona Medgidiei, mare proprietară este şi familia Golea134. Ion Ionescu de la Brad îi aminteşte,
între cei mai de seamă păstori transilvani pe care i‑a întâlnit în Dobrogea, şi pe feciorii lui Golea135. Familia
Golea a descins în Dobrogea, în 1877, venind din Satulung136. Gh. Golea, solicita, la Caratai, în 1882, un loc
pentru construirea unei case. Conform unei statistici oficiale din 1885 – 1886, acesta avea 2 664 vite mici şi
124 vite mari137. În 1889, acesta reuşeşte să devină stăpân la Caratai a 90 ha138 şi avea 735 ha şi la Agi Gabul139.
În 1911, era proprietar la Caratai140. În 1916, Gheorghe Golea avea o moşie de 600 de ha – pe care o cultiva
singur, în comuna Docuzol şi 135 ha – arendate lui D. Dumitriu şi A. Becmambet – în comuna Chiostel. În
1922, mai stăpânea, la Docuzol, 440 ha141. În 1924, Gheorghe Golea era înregistrat ca singurul mare proprietar din Caratai142. La un moment dat, la Caratai şi Cuza Vodă, acesta deţinea 735 ha143.
Gh. G. Golea a cumpărat, prin anul 1920, un imobil în Medgidia, compus din 4 camere144. În 1922,
acesta deţinea o proprietate de 240 ha în comuna Docuzol145. În 1923, acesta avea, în Medgidia, 800 ha – pe
care o deţinea şi în 1929 şi în 1940146. Pe Gh. Golea îl găsim înregistrat, în 1924, cu un birou de informaţiuni
în comuna Medgidia, pe Ion Gh. Golea, comerciant de băuturi, iar pe Constantin Golea, comerciant de
cereale. Gh. Golea şi Gh. G. Golea sunt înregistraţi, în acelaşi an, ca mari moşieri la Hagibabrel – comuna
Docuzol. Gh. G. Golea era proprietar şi la Amzacea şi Celibichioi – comuna Facria147.
Constantin Golea, născut în 1875, în comuna Satu‑Lung, comitatul Braşovului, a venit în Dobrogea
în 1895 şi s‑a stabilit în Medgidia, unde s‑a ocupat cu agricultura. Acesta a fost primar al Medgidiei între
1905 – 1911 şi 1914 – 1917. „Prin numirea acestui tânăr inteligent în demnitatea de primar al urbei Medgidia s‑a
făcut cea mai nimerită achiziţiune prin faptul că prosperitatea unui oraş e în raport cu priceperea şi patriotismul
primului dintre cetăţeni cari nu lipsesc primarului Medgidiei”. În această calitate, a înfiinţat un cimitir ortodox
şi un altul musulman în localitate148.
128. N.T. Negulescu, op. cit., p. 148.
129. Aurelia Lăpuşan, Ştefan Lăpuşan, op. cit., p. 94.
130. 
Anuarul Dobrogean, Constanţa, 1911; N.T. Negulescu, op. cit., p. 359.
131. Aurelia Lăpuşan, Ştefan Lăpuşan, op. cit., p. 94.
132. Anuarul general al Dobrogei, Constanţa, 1924, p. 239, 244.
133. Adrian Ilie, Valea Kara‑su..., p. 113.
134. Ioan Georgescu, op. cit., p. 179.
135. Tudor Mateescu, op. cit., p. 59.
136. Ioan Georgescu, op. cit., p. 172.
137. „Constituţia Dobrogei”, Buc., 1908, p. 100.
138. Adrian Ilie, Valea Kara‑su..., p. 109.
139. 
Ibidem, p. 110.
140. 
Anuarul Dobrogean, Constanţa, 1911.
141. N.T. Negulescu, op. cit., p. 380, 393.
142. 
Anuarul general al Dobrogei, Constanţa, 1924, p. 240.
143. Aurelia Lăpuşan, Ştefan Lăpuşan, op. cit., p. 94.
144. 
Ibidem, p. 168.
145. N.T. Negulescu, op. cit., p. 393.
146. Ioan Georgescu, op. cit., p. 173.
147. Anuarul general al Dobrogei, Constanţa, 1925, p. 48, 219, 241, 242.
148. 
Anuarul dobrogean, Constanţa, 1910, p. 116; Ioan Georgescu, op. cit., p. 173 – 174; Petru Vulcan, op. cit., p. 56.
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În 1903, N. Golea era consilier judeţean149. Era născut la Satu Lung, comitatul Braşov, în 1849. În 1865 a
venit în România, ca econom de vite, în 1872 a trecut în Basarabia, iar, în 1878, s‑a stabilit în Dobrogea, unde,
pe lângă creşterea vitelor, s‑a ocupat şi cu agricultura. Este unul dintre proprietarii fruntaşi ai judeţului
Constanţa, consilier în mai multe sesiuni. „Persoană distinsă pentru caracteru‑i integru, se bucură de simpatia
judeţeană a conjudeţenilor săi”150. În 1916, în Facria, Costică Golea deţinea 50 ha pe care le cultiva singur151. În
1920, era unul dintre cei mai înstăriţi oameni ai oraşului Medgidia – şi, deci, cu impozitele foarte mari-152.
Const. Gh. Golea avea peste 400 ha în satul Făcria (în 1929 avea 300 ha)153. În 1924, Constantin Golea era
preşedintele al Biroului Oborului de cereale din Medgidia şi mare proprietar la Celibichioi – comuna Facria –
şi la Celibichioi – comuna Tortomani154.
Victor Gh. Golea avea, în 1922, 70 ha în comuna Docuzol, pe care le lucra singur155.
10. Familia Blebea Ion Ionescu de la Brad îi scria în 1850 lui Ion Ghica: „Aici (în Constanţa – n.n.) am dat de fiul
celui mai bogat mocan din kazan, anume (Ion – n.n.) Zaharia Blebea” şi îi enumera pe cei mai însemnaţi mocani
din Dobrogea: Nicolae Hagi Ghiţă – din Poiana Sibiului, Ion Zaharia Blebea, Jalea Dutzul, Iacob Craiu156.
Tatăl său, moş Zaharia Blebea157 venise din Cernatu Braşovului la Caramurat, în 1857, la îndemnul lui Nicolae
Ţârcă, locţiitor al viceconsulului Austriei la Hârşova158, şi avea o avere de 5000 lei. Fiul său, cu acelaşi nume, pe
care Ion Ionescu de la Brad îl aminteşte la 1850, s‑a născut la Caramurat, şi era cel mai bogat mocan din haznaua Constanţei, unde era şi comerciant, calitate în care‑l întâlnim şi în perioada de după revenirea Dobrogei
la Ţară. Dr. Camile Allard îl aminteşte ca furnizor al armatei franceze la Constanţa şi Palazu Mare, în timpul
războiului Crimeii şi, după 1870, având o prăvălie. La 1861, Ion Blebea avea târlă mare în cazaua Hârşova159. Alte
ştiri despre descendenţii lui Zaharia Blebea: Ioniţă Blebea a fost primul primar al Caramuratului160.
Irimia Blebea s‑a născut în 1862, în Săcele, judeţul Braşov. Studiile şi le‑a făcut la gimnaziul român din
Braşov, unde urmează şi şcoala comercială superioară. În 1881 vine se stabileşte la Brăila, unde părinţii săi practicau, de 25 de ani agricultura şi creşterea vitelor. A făcut 5 ani practică în comerţul cu cereale în Brăila. Apoi
s‑a ocupat cu agricultura. Vine în Constanţa în 1899, când este numit preşedinte al Băncii de Scont, pe care
o înfiinţase – şi în 1908 deţinea aceeaşi funcţie161, iar, peste un an era şi preşedinte al Camerei de Comerţ şi
Industrie, membru în consiliul comunal, preşedinte al Clubului Comercial din Constanţa, vicepreşedinte al
secţiei Constanţa a Ligii Culturale, vicepreşedinte al Clubului Liberal – „dizident din 100” – vicepreşedinte al
Societăţii de Litere, Arte şi Sport; vicepreşedinte al Societăţii Absolvenţilor de Şcoli Comerciale din Constanţa
etc. În 1899, avea, în Hasduluc, cca. 100 ha, iar, în 1909, deţinea case în Constanţa, 100 ha cultură în comuna
Gherengic, un alt teren de 15 ha în aceeaşi localitate, 15 ha în Tatlageac162. În 1911, este înscris între proprietarii
din Hasancea163. În 1916, era proprietarul a 100 ha în comuna Hasiduluc, pe care le arendase lui Gh. Maregula164.
149. Stoica Lascu, op. cit., p. 300; Aurelia Lăpuşan, Ştefan Lăpuşan, op. cit., p. 139.
150. Petru Vulcan, op. cit., p. 39.
151. N.T. Negulescu, op. cit., p. 207.
152. Aurelia Lăpuşan, Ştefan Lăpuşan, op. cit., p. 173.
153. 
Ibidem, p. 74; Ioan Georgescu, op. cit., p. 173 – 174.
154. 
Anuarul general al Dobrogei, Constanţa, 1925, p. 32, 242, 245.
155. N.T. Negulescu, op. cit., p. 393.
156. D. Şandru, op. cit.
157. Arborele genealogic al familiei Blebea este prezentat de Petre Covacef, O familie de mocani la Constanţa, în „Analele
Dobrogei”, serie nouă, V, nr. 2, 1999, p. 110 – 117.
158. Tudor Mateescu, op. cit., p. 100.
159. Alexandru Stoian, Caramurat – Ferdinand I – monografie, Constanţa, 1935, p. 11; Tudor Mateescu, op. cit., p. 68.
160. Alexandru Stoian, op. cit., p. 27.
161. „Viitorul Dobrogei”, I, nr. 10, 27 apr. 1908, p. 1–2 cf. Stoica Lascu, op. cit., p. 403.
162. O Văleanu, op. cit., p. 670; Stoica Lascu, op. cit., p. 146, 765; „Farul Constanţei”, I, nr. 16, 24 aug. 1880, p. 2–3; nr. 17, 31 aug.
1889, p. 2–3. Ziarul „Dobrogea jună”, nr. 8, 15 mar. 1909, p. 1–2 aminteşte despre „fraudele – pe care le‑a comis şi care – i‑au
atras demiterea şi fuga peste hotare”.
163. Anuarul Dobrogean, Constanţa, 1911.
164. N.T. Negulescu, op. cit., p. 77.
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Cel mai înstărit din familie era Ştefan I Blebea. Fost primar la Caramurat şi secretar al Consiliului
Judeţean Constanţa în 1880 şi 1883, era proprietarul la Corbul de Sus şi la Techirghiol – unde avea 2 moşii
de cca. 700 ha şi un hotel165. În 1911, era proprietar a peste 1000 ha la Alibichioi şi Ghiuvenlia. În 1916, acesta
deţinea în Gargalîc, 360 ha – arendate locuitorilor, 1000 ha în Alibechioi – date în arendă lui Ion Solomia,
470 ha la Hasiduluc – arendate lui T. Bîrău. În 1922, acesta dăduse în arendă locuitorilor din Gargalîcul Mic,
217 ha şi lui Dumitru Olaru, alte 1 000 ha, în comuna Ghiuvenlia, iar cele 203 ha de la Hasiduluc, le arendase
lui Frangopol166. În 1924, era proprietar la Lahman – Comuna Cargalâc, la Alibichioi – comuna Ghivenlia, la
Mangalia şi la Techirghiol. Împreună cu I. Blebea erau proprietarii moşiilor de la Hasancea167.
Vespasian Blebea era, în 1911, primar al comunei Cicrâcci168. Pe Iancu Blebea îl regăsim, în 1938, între
cei mai buni gospodari şi mari proprietari în Valul lui Traian. Acesta deţinea 200 ha169.
11. În 1905, Petru Vulcan îl prezintă pe Ion Tiţoiu, ca primar al comunei rurale Taşpunar, şi proprietar rural.
Născut în 1847, satul Cernatu, comitatul Braşov, în „anul 1859 al descălecărei” s‑a oprit la Andraşeşti unde
a stat până la 1862, iar, de aici, a trecut în Basarabia. Din 1878, s‑a stabilit în comuna Taşpunar. Este unul
dintre fruntaşii proprietari din judeţul Constanţa. Se ocupă cu agricultura şi creşterea vitelor. La expoziţia
regională din 1897 a ocupat locul I. Într‑o luptă cu „bandiţii, care prădau şi jefuiau satele Dobrogei”, a fost rănit
la picior. Din 1878 a fost ales consecutiv consilier comunal şi, în câteva rânduri, primar. A fost decorat cu
„Coroana României” în gradul de cavaler170.
12. Ion I. Mandai, născut în 1860 în Satu Lung (Braşov), trece, în 1886, cu vitele pentru păşunat în comuna
Caraharman. În 1893, se stabileşte definitiv în comuna Şiriu, unde arendează 700 ha teren arabil. În 1894
cumpără moşia respectivă. Din anul 1898, este ales primar al comunei Şiriu, între 1907 – 1908, este membru
al Consiliului Judeţean şi, apoi, membru al PNL171. În 1908, moşia sa de 494, 5 ha de la Siriu îi aducea un
venit anual de 4628, 5 lei anual172. Între proprietarii din Şiriu, în 1911, este aminti şi I. Mandai173. În 1916, era
proprietarul a 500 ha în comuna Serai – pe care le cultiva singur174.

II. MOCANI – CRESCĂTORI DE VITE, COMERCIANŢI, PROPRIETARI, „INDUSTRIAȘI”
În 1850, Ion Ionescu dela Brad a întâlnit în Dobrogea mocani care aveau „mari bogăţii în numeroasele
lor herghelii, turme de oi şi tamaslâcuri”. Îi aminteşte pe Radu Jălea, care avea, în jurul Seimenilor, o herghelie
de 200–300 de cai, „din soiul ce l‑a apucat dela Pruncu din Moldova”175. Era un „mocan din cei mai umblaţi,
bătrân respectabil, cu copii ca nişte brazi şi cu o casă ca a lui Avram; a fost slugă şi a ajuns acum stăpân a peste
5000 de oi, 300 cai etc.”176. Herghelia fraţilor Moţoi era o pepinieră de unde satele dobrogene cumpărau cai
pentru montă şi pentru armată177. Între marii crescători de animale, şi Dumitru şi Niculae Şteflea178.
165. Stoica Lascu, op. cit., p. 146, 765; „Farul Constanţei”, I, nr. 16, 24 aug. 1880, p. 2–3; nr. 17, 31 aug. 1889, p. 2–3.
166. N.T. Negulescu, op. cit., p. 148, 326.
167. 
Anuarul general al Dobrogei, Constanţa, 1924, p. 242, 243, 245.
168. S. Confort, op. cit., p. 13, 15.
169. Ştefan Păunescu, Valu lui Traian, Oriento Publishing, Constanţa, 2008, p. 51.
170. Petru Vulcan, op. cit., p. 91.
171. 
Anuarul Dobrogean”, Constanţa, 1910, p. 100.
172. Tablou din legea învoielilor agricole”, în „Dobrogea jună”, IV, nr. 4, 10 feb. 1908, p. 3.
173. 
Anuarul Dobrogean, Constanţa, 1911.
174. N.T. Negulescu, op. cit., p. 250.
175. Victor Slăvescu, Corespondenţa dintre I. Ionescu dela Brad şi I. Ghica 1846 – 1974, Buc., 1943, p. 63, 67; Un alt Jălea, Gheorghe,
avea, la 1861, târlă în cazaua Hârşova cf. Tudor Mateescu, op. cit., p. 68.
176. Apud Lavinia – Dacia Gheorghe, Învăţători şi preoţi transilvăneni în Dobrogea secolului XIX până la revenirea Dobrogei la
Ţară, în „Sargeţia”, Deva, XXXIV, 2006, p. 198.
177. D. Şandru, op. cit., p. 61.
178. Adrian Ilie, Valea Kara‑su..., p. 143.
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Excelenţi oameni de afaceri, românii ardeleni coordonează aproape întregul comerţ rural şi o parte bună din cel urban. Având un pronunţat spirit negustoresc, buni întreprinzători, aveau în multe dintre
comunele şi oraşele dobrogene nu doar simple prăvălii, ci adevărate case de desfacere, fiind lideri pe piaţa
comerţului cu cereale. Această realitate se vede şi în faptul că românii ardeleni se impun şi la nivelul conducerii comerţului în Dobrogea. De exemplu, în 1893, din cei 8 membri ai Camerei de Comerţ ai judeţului
Constanţa, 5 erau veniţi din Transilvania179.
Pe negustorii transilvani, Ion Ionescu de la Brad îi înregistra cu o bogată activitate în Dobrogea la
1850. Îi aminteşte, printre alţii, pe Enachi Bomba, pe Dumitru Gheorghe Ciurdu – făcea comerţ dinainte
de 1877 la Silistra, fiind atestat documentar din 1851180 şi pe Radu Jălea. Târgul de la Medgidia era renumit
în acest sens. Acesta era sprijinit de administraţie şi de mari moşieri, între care şi ardelenii Aurel Oancea şi
Costică Golea181.
După revenirea Dobrogei la Ţară, numărul românilor ardeleni stabiliţi în acest colţ de Românie a
crescut considerabil. După cum vom vedea, mulţi dintre ei aveau afaceri de familie, astfel încât îi găsim şi
în 1911, şi în 1940. În 1911, Gh. Şteflea era comerciant în Enişelia, Nicolae Popa şi C Şteflea, la Murfatlar, pe
I.Al Şteflea la Mamut Cuius, pe Gh. G. şi N. Moşoiu la Sarai, pe Voicu Roşculaţ la Edichioi, pe Vasile A.
Popa la Cicrîci, I. Popa şi N. Bundă la Caramurat182. În 1929, Ioan Georgescu183, îi enumeră pe cei mai importanţi comercianţi ardeleni din Dobrogea: Gh. Mănucu – din Casil Murat, originar din zona Braşovului, I.D.
Dragomir – din Galeş, cârciumar în Biul‑Biul. Îl găsim şi în 1911184, D. Lupea – din Galeş, băcan în Alacap.
Îl găsim şi în 1911185, N. Stioca – din Sălişte, avea prăvălie în Musurat, Duţu R. Pascu – Izvoru Mare, Ion.
G. Bundă – pe Nicolae Bundă îl găsim, la 1911, comerciant al Constanţei186. N. Nistor şi măcelarul Sava
Pamfi – Palaz‑Anadalchioi, I.S. Pană – Ţepeş Vodă, hotelierii S. Sorescu – Medgidia şi Nic. Vidrighin aveau
hotel cu 327 camere la Techirghiol, cafegiii Const. Brătianu din Săliştea Sibiului, la Cavaclar şi Nic. Mareş
– în Eiogea. Luca Oancea era unul dintre cei mai mari comercianţi din Hârşova. I.Golea era proprietar al
Sucursalei Medgidia a Podgoriei Buzău187.
În 1940, D. Şandru188 aminteşte firmele românilor ardeleni care s‑au impus în Constanţa : Bârsan,
Văleanu, Macrea, Dragomir, Ion V. Luban, Petru Stoiţă, Oct. Iorgu, Nic. I. Popa, Gh. I. Marcu, Nic. D.
Ardeleanu, Dumitru Beloiu, Ştefan Căciulă, Niţă Popa, Niţă Filip, Ion Şt. Şerban, Ion I. Ionescu, Ion
Morărescu (librărie), Vasile R. Moroianu (fierărie), I. Oprean, Ion N. Sasu, Gh. Tatu, Tudor Tatu (fabrică
de gheaţă), Gh. Popa (depozit de cherestea), Şt. Duşa, Ion Stoica, Babuş – ultimii doi hotelieri, Bucur
Adam (depozit de cereale, unul şi la Negru Vodă) etc. Viaţa comercială a Hârşovei era dominată tot de
români ardeleni: fraţii Oancea (importante depozite de cereale), I. Blebea, Alex. Verzea – pe care îl găseam
ca mare proprietar şi comerciant în 1908189 şi ca proprietar de cârciumă şi brutărie în 1911-190, I. Răsoi, Alex. N.
Ionescu, Ion Şandru, D. şi I. Puşchilă etc. Aproape în întregime pe mâna românilor ardeleni este şi comerţul
din Medgidia. Aici avea prăvălii şi depozite: Ion Bârsan, Nic. Bratu, Stan Roşca, Ion I. Bârsan, Drăgan Şeitan –
înregistrat şi în 1911 a „lipscan”191. Lui Octavian D. Şeitan i se acordase stabilirea în Hârşova, în 1881192, Oprea
179. D. Şandru, op. cit., p. 62.
180. Adrian Ilie, Valea Kara‑su...., p. 136.
181. Despre acest subiect, vezi Adrian Ilie, Panairul de la Medgidia, în „Analele Dobrogei”, serie nouă, IX, 2006 – 2008, p. 77–86;
Adrian Ilie, Valea Kara‑su..., p. 130 – 141.
182. Anuarul Dobrogean, 1911.
183. Ioan Georgescu, op. cit., p. 174 – 175.
184. S. Confort, op. cit., p. 26.
185. 
Ibidem, p. 25; Anuarul Dobrogean, 1911.
186. S. Confort, op. cit., p. 12.
187. Aurelia Lăpuşan, Ştefan Lăpuşan, op. cit., p. 186.
188. D. Şandru, op. cit., p. 64–67.
189. „Viitorul Dobrogei”, I, nr. 10, 27 apr. 1908, p. 1–2 cf. Stoica Lascu, op. cit., p. 402.
190. S. Confort, op. cit., p. 20.
191. 
Ibidem, p. 24.
192. Stoica Lascu, op. cit., p. 751.
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Voicu, Nic. Ghibu, Victor Nistor, Nic. Şteflea (hotelier şi proprietar al unei fabrici de apă gazoasă şi în 1911,
când este înregistrat şi cu o carieră de piatră193), I. Popa, Stan Sorescu (înainte de Primul Război Mondial
era unul dintre cei mai importanţi comercianţi dobrogeni) etc.
De altfel, aceştia se implică şi în domeniul industrial. În acest sens, la 1909, activau în Dobrogea:
cismarul Ştefan Ungureanu – Enişenlia, tâmplarii Const. Viorel (născut lângă Orăştie) şi Muşa Pamfil (din
Câmpeni) – la Constanţa, croitorii Niţă Voiculescu – din Budila Trei – Scaunelor, la Medgidia – şi Filip
I. Conduleţ – din Făgăraş, în Constanţa, cojocarul Marcu Fusaru – din Cernatul Braşovului, la Medgidia,
brutarul I.D. Dăularu – din Săliştea Sibiului, la Izvoru Mare, vopsitorul Popa Gheorghe – din Sătmar,
la Cernavodă, fierarul Miloş Bobescu – la Musuratul Mangaliei, căruţaşii Nic. Tănase Burghişan şi Nic.
Staicu – Anadalchioi. Românii ardeleni s‑au specializat şi în meserii noi, cerute de dezvoltarea economică
a Dobrogei: mecanicul CFR Dumitru Cârpovăţi – din Sălişte, la Constanţa, electricienii Ion I. Dan – din
Zărneşti, la Constanţa – şi D. Ilianţ – din Petroşani, la Cernavodă-194.
În 1940, în rândul industriaşilor dobrogeni, dintre românii ardeleni se remarcă fraţii Oancea din
Hârşova, Nic. Dragoş din Basarabi, Petrache şi Petre P.Ionescu din Topalu, Gh. Stănilă din Medgidia, Gh.
N. Vlad din Târguşor, Gh. Verzeanu din Cogealac etc.195. Mare parte a industriei morăritului este deţinută
de românii ardeleni. Luca Oancea avea o moară cu aburi, pentru care, la un venit de 37 583 lei, plătea un
impozit de 2 171 lei, iar fratele său, Costache, era proprietarul a două mori la Cuius Mamut, cu acelaşi venit
şi impozit ca şi fratele său196.
Aportul transilvănenilor este apreciabil şi în ceea ce priveşte instituţiile comerciale şi bancare din
Dobrogea. La iniţiativa şi sub conducerea fraţilor Oancea, în 1893, s‑a înfiinţat Aurora. Societate de economie
a comercianţilor şi industriaşilor români. În 1899, se înfiinţează Banca de Scont din Constanţa, cunoscută şi sub
numele de Banca Mocanilor, care a început cu un capital de 400 000 lei şi care, din 1921, se va numi Banca
Creditul Dobrogei. Aceasta este opera lui Irimia I. Blebea, care „aici a putut întrebuinţa cu mult succes cunoş
tinţele sale teoretice şi practice cu o voinţă de fer şi muncă fără preget, dând probe de mult tact şi cinste, a înaintat
repede şi la 18 Septembrie 1905 a fost numit director al acestei instituţii financiare”197.
La iniţiativa bănăţeanului Emil Mihail Brancovici, în 1903, s‑au pus bazele Asociaţiei comercianţilor de
cereale din Constanţa.
Transilvănenii sunt şi la baza înfiinţării cooperativelor şi băncilor săteşti198. La Caramurat, în 1907, a
luat fiinţă Banca populată „Mircea cel Bătrân”, având 170 membri şi un capital de 114 415 lei. Primul preşedinte a fost Ştefan Blebea. Consiliul de administraţie era format din: Traian Bellu – unul dintre iniţiatori,
Costache Şeitan, Preot Aiteanu, Octavian Moroianu, Radu Tocitu, Andrei Mocanu, Cadâr Bektimir şi Matei
Rujanski. În 1935, din Consiliul de administraţie, făceau parte: părintele D. Vâlcu, Gheorghe Teşeleanu, Ion
D. Creţu, Dumitru Bundă, Gheorghe Munteanu, Vasile Popa, Gh. Puşcaşu, Niţă Blebea199.
N
Aceştia sunt doar câţiva dintre românii ardeleni stabiliţi în Dobrogea. Urmărind statisticile, observăm că prezenţa lor în Dobrogea nu este doar una fizică. Rolul lor la dezvoltarea economică – doar la aceasta ne‑am oprit – a provinciei revenite la Ţară este una deosebită.

193. S. Confort, op. cit., p. 23, 24; Aurelia Lăpuşan, Ştefan Lăpuşan, op. cit., p. 189.
194. Ioan Georgescu, op. cit., p. 175.
195. D. Şandru, op. cit., Buc., 1946, p. 68.
196. Ioan Georgescu, op. cit., p. 173.
197. O Văleanu, op. cit., p. 670; Petru Vulcan, op. cit., p. 61.
198. D. Şandru, op. cit., Buc., 1946, p. 67.
199. Alexandru Stoian, op. cit., p. 32.
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ASPECTE CANTITATIVE PRIVIND EPIDEMIA DE
HOLERĂ DIN 1873, ÎN ŢINUTURILE SĂLĂJENE
FLORIN‑IOAN CHIȘ

LES ASPECTS QUANTITATIFS DE L’EPIDEMIE DE CHOLERA DE 1873,
LES TERRES SALAJ
Résumé: L’épidémie de choléra de 1872–1873 a atteint
et les comtés de Sălaj, la contagion s’étendant de Bihor
et comtés de Satu Mare. L’impact démographique est
importante, l’épidémie tuant dans quelques mois, près

de 2% de la population. L’épidémie se manifeste principalement dans les mois d’été et le premier mois de
l’automne, le segment le plus affectées de la population
étant celui de l’âge adulte que 50 ans.

Rezumat: Epidemia de holeră din 1872–1873 atinge şi
ţinuturile Sălajului, contagiunea răspândindu‑se dinspre
Comitatele Bihor şi Satu‑Mare. Impactul demografic
este semnificativ, molima ucigând în câteva luni aproape

2 % din totalul populaţiei. Epidemia se manifestă cu precădere în lunile verii şi în prima lună a toamnei, cel mai
afectat segment de populaţie fiind cel al vârstei adulte de
până în 50 de ani.

Mots‑clés: épidémie, le choléra, la mortalité excessive,
les terres de Sălaj.

Cuvinte‑cheie: Epidemie, holeră, mortalitate excesivă, ţinuturile sălăjene.

Scăpată de spectrul ciumei ce a bântuit în secolele precedente, societetea transilvană se confruntă
începând cu deceniul patru al secolului XIX cu un nou flagel, acela al holerei. Deşi boala este cunoscută
încă din Antichitate, denumirea ei desemnând manifestări diareice şi probleme legate de bilă şi intestine,
varianta modernă de colera morbus (colera asiatica), prin manifestările ei explozive şi dramatice marchează
definitiv demografia şi mentalitatea societăţii transilvane1.
Apărută în zona Gangelui în 1817, epidemia se răspândeşte rapid atingând Europa în 1830, iar din 1832
se manifestă pe continentul american2. O caracteristică importantă a acestui val epidemic, dar şi a celor ce
vor urma este propagarea explozivă a bolii, diferită decât cea a ciumii ce se manifesta în durată mai lungă.
Modul de transmitere este asemănat cu un incendiu: „Un caz abia se declară într‑o ţară cruţată până atunci
şi, chiar a doua zi, ici şi colo, de jur împrejur, apar alte cazuri, după care, printr‑o neîncetată creştere, bolnavii se înmulţesc; noi focare se ivesc atunci, uneori la depărtări de sute de kilometri şi fiecare dintre ele se
transformă în pată de ulei, roind mai departe”3.
În Transilvania, holera loveşte în cinci valuri epidemice, provocând mari pierderi de vieţi omeneşti,
ultimul dintre acestea, cel din 1872–1873, făcând obiectul cercetării noastre. Epidemia se răspândeşte dinspre
Galiţia şi Ungaria, unde primele cazuri apar încă din octombrie 1872, Satu Mare fiind atins la 18 noiembrie,
1. Gheorghe Brătescu, Paul Cernovodeanu, Biciul holerei pe pământ românesc. O calamitate a vremurilor moderne, Editura
Academiei Române, Bucureşti, 2002, p. 6–7.
2. F. Cartwright, M. Biddiss, Bolile şi istoria, Editura All, Bucureşti, 2005, p. 162.
3. F. d’Hérelle, L’etude d’une maladie‑La choléra, Lausanne, 1946, p. 7.
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iar Baia Mare, patru zile mai târziu. În Sălaj, deşi cazuri izolate există încă de acum, epidemia va bântui mai
ales în vara anului următor, fapt dovedit şi de o însemnare pe un Antologhion, care arată că din cauza ei
„familii multe au muritu, de au rămas casele pustii”4.
Una dintre primele localităţi atinse a fost Crasna, cel dintâi caz înregistrându‑se în ziua de 26 iunie.
Registrul morţilor Parohiei reformate numără pentru anul 1783, 255 de decese, 101 dintre acestea datorându‑se holerei (39,40%)5. Dacă în prima parte a anului valorile mortalităţii au o medie mai scăzută, de 12
decese/lună, începând cu luna iulie numărul morţilor creşte brusc, de şase ori mai mult decât media şi de
doisprezece ori mai mult ca în luna precedentă.
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Evoluţia numărului deceselor în Parohia Reformată Crasna, în 1783

Analizând graficul de mai sus, se poate lesne observa numărul mare de decese datorat manifestării
epidemiei. Astfel după ce iunie consemnează doar un mort de holeră, molima atinge apogeul în luna următoare, când face 67 de victime, adică 83,75% din totalul lunii. Valori ridicate faţă de medie au şi lunile august
şi septembrie, cu 30, respectiv 2 morţi de holeră, epidemia stingându‑se treptat la începutul toamnei.
Epidemia debutează cu valori scăzute ale mortalităţii, lucru caracteristic primei decade a lunii iulie.
Ulterior, numărul deceselor creşte treptat, ajungându‑se la un maxim de şase decese pe zi, în 19 şi 20 iulie.
Spre sfârşitul lunii, molima se mai domoleşte pentru a atinge din nou un vârf de patru decese pe zi la începutul lui august.
Poate la prima vedere un număr de 101 victime nu pare impresionant, dar luând în considerare că prin
1783 comunitatea reformată a Crasnei număra undeva în jurul a 2000 de suflete (1.854 în anul 1857, 2.085 în
1880)6 şi făcând un scurt calcul, se poate observa că în numai două luni piere 5% din populaţie.
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Evoluţia deceselor de holera în lunile iulie/august, în Parohia Reformată Crasna
4. 
Antologhion, Râmnic, 1745, ex. de la Gostila (Sălaj), f. 69–77, păstrat în F.C.V.R. Sălaj, Zalău (Florian Dudaş, Catastrofe naturale
în Transilvania, Editura Lumina, Oradea, 1999, p. 74).
5. Arhivele Naţional‑Direcţia Judeţeană Sălaj, Fond Registre de Stare Civilă,(în continuare: A.N.-D.J.SJ., Fond Registre…,), inv. 81,
dos. nr. 333 (1866–1876), f. 125–171.
6. Gheorghe Şişeştean, Etnie, confesiune şi căsătorie în nord‑vestul Transilvaniei, Editura Caiete Silvane, Zalău, 2002, p. 25–29.
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Repartizarea victimelor pe grupe de vârstă relevă faptul că impactul cel mai mare îl are boala, cum e
şi firesc, asupra populaţiei active. Astfel dacă numărul mare de victime de până în 20 de ani poate fi pus pe
seama unei slabe imunizări la vibrionul holeric, decesele din grupa de vârstă 20–50 ani sunt rezultatul relaţionării sociale intense. Procentul mai redus de morţi din grupa de vârstă de peste 50 de ani se explică prin
interacţiunea socială mai redusă a persoanelor în vârstă, existând şi posibilitatea unei imunizări cu prilejul
valurilor epidemice anterioare.
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Repartiţia victimelor holerei din Parohia Reformată Crasna, pe grupe de vârstă

Holera face victime şi în rândul Parohiei greco‑catolice din aceeaşi localitate, prima victimă înregistrându‑se aici începând cu 10 iulie. Numărul total a morţilor datoraţi epidemiei este de 10, adică 27% din
totalul anului. Nouă din cele zece decese se produc în luna iulie, victimele fiind înmormântate în cimitirele
Mocsar şi Egyharfele7.
În Parohia Reformată din Cehu Silvaniei primul caz de holeră se înregistrează încă din 22 noiembrie
1872, victimă fiind Vincze Istvan, de 46 de ani. După acest prim deces nu se vor mai înregistra altele până
în 19 iulie, anul următor. Compararea numărului deceselor înregistrate la nivelul lui 1873 cu anii anteriori şi
ulteriori, indică clar prezenţa molimei8.

250
200
150
100
50
0

1871

1872

1873

1874

1875

Evoluţia mortalităţii în Parohia Reformată din Cehu Silvaniei

Numărul de morţi, pentru anul aflat în discuţie, se ridică la 244, 138 dintre ei fiind rezultatul acestui
episod epidemic. Molima începe să se manifeste la sfârşitul lui iulie, când se produc două decese, apogeul
fiind atins luna următoare cu 85 de victime, reprezentând 35% din totalul anului. În septembrie numărul
deceselor datorate bolii, scade la 47, adică aproape la jumătate din cuantumul lui august, pentru ca epidemia
să se stingă în octombrie.
7. A.N.-D.J.SJ., Fond Registre…, dosar nr. 341 (1869–1913), f. 75–76.
8. A.N.-D.J.SJ., Fond Registre…dosar nr. 217 (1867–1879), f. 70–86.
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În ceea ce priveşte repartiţia celor răpuşi de holeră, pe grupe de vârstă, se înregistrează aceeaşi situaţie precum la Crasna, adică o mortalitate mare în rândul celor de până în 20 de ani şi celor din ecartul 20–50
de ani, pe când peste acestă vârstă numărul victimelor este mai redus:
0–20 ani — 43 decese
20–50 ani — 57 decese
>50 ani — 31 decese9
Impactul epidemiei în rândul celor două sexe este inegal, bărbaţii fiind afectaţi într‑o măsură mai
mare decât femeile, 93 fiind bărbaţi şi 43 femei. Acest fenomen se explică prin viaţa casnică pe care o duc
acestea, pericolul de a contacta boala fiind mai redus. Totuşi acest lucru nu este o regulă întâlnindu‑se multe
comunităţi unde numărul este sensibil egal sau cel al femeilor îl depăşeşte pe cel al bărbaţilor. În acest din
urmă caz s‑a observat că factor determinant în creşterea numărului deceselor în rândul femeilor sunt ocupaţiile lor în legătură cu apa (spălarea hainelor, de exemplu), mijloc de transmitere a vibrionului holeric.
43
Bărbaţi
Femei
93

Repartizarea pe sexe a victimelor din Parohia Reformată Cehu Silvaniei

Spre deosebire de Crasna, unde molima se manifestă în lunile verii, în Cehu Silvaniei ea loveşte în
august şi prima lună a toamnei, fapt ce sugerează o contagiere mai târzie. După un debut cu un deces pe
zi, mortalitatea înregistrează parcă o explozie în 12 august cânt se ajunge la 6 decese/zi. Evoluţia epidemiei
cunoaşte două puncte de apogeu, în 27 august şi 5 septembrie, cu 12, respectiv 10 victime/zi, pentru ca să se
stingă apoi în primele zile ale lui octombrie.
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Evoluţia deceselor de holeră în august\septembrie

Holera face victime, deşi într‑un număr incomparabil mai redus, şi în comunitatăţile romano‑catolică şi izraelită. Astfel registrul morţilor din Parohia romano‑catolică consemnează două decese de acest
gen10, iar cel izraelit trei11, neexistând niciun fel de date referitoare la greco‑catolici. Acest lucru nu înseamnă
că parohia amintită a fost scutită de manifestările epidemiologice, ci este posibil ca preotul să nu fi consemnat aceste morţi neobişnuite sau consemnarea să se fi făcut direct către autorităţi, fără alte referiri în registru
de stare civilă.
La Zalău, epidemia de holeră din 1873 îşi face apariţia abia la începutul lui august, manifestându‑se cu
virulenţă până la sfârşitul lui octombrie. Această infestare mai târzie poate sugera două direcţii de contagiere a ţinuturilor sălăjene, dinspre nord, din Comitatul Satu Mare şi din sud‑vest, dinspre Bihor.
9. Menţionăm faptul că pentru 5 morţi nu este înregistrată vârsta.
10. �������������
A.N.-D.J.SJ., Fond Registre…dosar nr. 223 (1845–1928), f. 2–33.
11. 
Idem, dosar. nr. 225 (1869 – 1881), f. 32.
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Primele decese se produc în Parohia reformată, începând cu 2 august, numărul total al victimelor
fiind de 59, adică 21,22 % din totalul de 278 de morţi ai anului12. Marea majoritate a victimelor se înregistrează
în această primă lună (40 de morţi), maximul fiind atins încă din ziua de 9 august, cu 5 decese.
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Repartizare pe sexe a decedaţilor arată că diferenţa este aproape inexistentă, 30 de victime fiind bărbaţi, iar 29 femei. În ceea ce priveşte apartenenţa la grupele de vârstă amintite şi în cazul celorlalte localităţi,
situaţia se prezintă în felul următor:
0–20 de ani — 12 victime
20–50 de ani — 30 de victime
> 50 de ani — 17 victime
Victime ale holerei se întâlnesc şi în celelalte comunităţi ale Zalăului, dar în număr mai redus. Astfel,
în Parohia greco‑catolică, începând cu jumătatea lui august mor 7 persoane13, iar în cea romano‑catolică 614.
Punând la socoteală şi decesele din comunitatea izraelită, în număr de trei, putem concluziona că numărul
deceselor datorate epidemiei din 1873, consemnate în registrele de stare civilă, se ridică pentru oraşul Zalău
la 75 (vezi Anexa 1). Statisticile oficiale maghiare arată că din totalul de 5.787 de oameni, câţi avea oraşul la
vremea respectivă, au fost infectate 239 de persoane, dintre acestea 169 s‑au vindecat, iar 70 au decedat15.
Diferenţa dintre cifrele oficiale şi cele consemnate de parohii poate fi explicată fie prin o anumită doză de
inexactitate a datelor oferite de preoţi oficialilor, fie prin existenţa unui anumit număr de bolnavi la data
întocmirii raportului, dintre care ulterior au mai decedat 5.
La nivelul întregului Comitat Solnocul de Mijloc, la care era încadrat şi Zalăul, din cele 3162 de
persoane infectate, 2340 s‑au vindecat, iar 822 au decedat, gradul de mortalitate fiind de 29, 29%. Pentru
Comitatul Crasna, statistica indică 1.931 de bolnavi, ceea ce reprezintă 3,07 % din totalul de 62.714, cât
număra populaţia. Din numărul total al infectaţilor, 1.217 s‑au însănătoşit, iar 714 au murit, letalitatea
fiind aşadar de 37,65 %16.
Am încercat prin rândurile de mai sus să aruncăm o lumină asupra episodului epidemic sălăjean,
din deceniul opt al secolului XIX, luând ca studii de caz trei dintre cele mai afectate localităţi. Luând în
considerare aceste date, dar şi cele oferită de Anexa 1 pentru alte zece localităţi, putem trage o serie de
concluzii. Astfel, dacă epidemiile de ciumă frapează prin numărul de victime şi durata lor lungă în timp,
holera surprinde prin bruscheţe şi rapiditate, manifestând o invazie de tip „exploziv”. Infecţia se propagă
în special de‑a lungul văilor, având un dublu sens: în aval, prin intermediul apei infectate şi în amonte, prin
oamenii infectaţi.
12. Idem, dosar. nr. 1292 (1871–1874), f. 121–128.
13. 
Idem, dosar. nr. 1307 (1858 – 1895), f. 50.
14. 
Idem, dosar. nr. 1303 (1849 – 1889), f. 68–69.
15. 
Magyar Statsztikai Évköny, másadik évfolyam, 1873, Budapest, 1984, p. 84 – 95.
16. 
Ibidem.
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Analizând, de asemenea, graficele evoluţiei mortalităţii se poate observa că epidemia are întodeauna
două vârfuri de letalitate. Primul este atins în scurt timp după începerea manifestării epidemice, având
valoarea cea mai mare, apoi după o perioadă de recrudescenţă, când molima pare a se stinge, urmează un al
doilea vârf, cu valori foarte apropiate de primul.
Se poate stabili o legătură clară între numărul victimelor şi durata epidemiei în zile, lucru favorizat mai ales de mediul urban, unde condiţiile igienice precare şi densitatea populaţiei favorizează
răspândirea bolii.
Epidemiile au însoţit societatea umană de‑a lungul timpului, au constituit cauza unor destructurări
şi restructurări sociale care au lăsat vizibile articulaţiile esenţiale ale grupurilor, liniile de forţă şi tensiunile
pe care le traversează, au facilitat observarea reală a mecanismului administrativ, a raportului dintre puteri
şi reacţia lor, de aceea, credem noi, orice demers istoriografic, fără o aplecare şi asupra acestor aspecte, este
incomplet.

ANEXA 1
TABEL CUPRINZÂND NUMĂRUL VICTIMELOR EPIDEMIEI DE HOLERĂ ŞI DURATA EI ÎN ZILE
PAROHIA

Nr.
crt.

LOCALITATEA

1.

Şimleu‑Silvaniei

15

14

7

-*

2.

Zalău

7

6

59

3.

Cehu‑Silvaniei

-

2

4.

Crasna

10

5.

Zimbor

6.

DURATA /
LOCALITATE

DURATA
ÎN ZILE

TOTAL
MORŢI

-

11 iul – 20 oct

101

36

-

3

2 aug – 29 oct

88

75

136

-

3

19 iul – 8 oct

81

141

7

101

-

-

16 iun – 9 oct

115

118

16

-

5

-

-

25 iul – 8 sept

45

21

Zăuan (Ip)

-

-

34

-

-

14 iul – 20 aug

37

34

7.

Rus

24

-

-

-

-

19 iul – 16 sept

59

24

8.

Cizer

27

-

-

-

-

18 iul – 12 sept

56

27

9.

Marca

11

-

-

-

-

26 iul – 21 aug

26

11

10.

Nuşfălău

-

-

24

-

-

11 iul – 20 aug

40

24

11.

Sărmăşag

-

-

10

-

-

14 iul – 1 sep

49

10

12.

Jibou

-

-

9

-

-

9 iul – 26 iul

17

9

13.

Chieşd

7

-

-

-

-

27 iul – 5 sept

40

7

117

29

385

-

6

16 iun‑29 oct

135

537

TOTAL

GREC- ROMCAT
CAT

REFOR
MATĂ

ORTO IZRAE
DOXĂ
LITĂ

* Spaţiile necompletate se datorează faptului că pentru parohiile în cauză nu există date, fie pentru că holera
nu a afectat comunităţile respective, fie pentru că ele nu au fost consemnate.
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ÎNCERCĂRI DE FEDERALIZARE
A ÎNVĂȚĂTORILOR ROMÂNI (1879–1913)
IULIA‑MARIA POP

FEDERALIZATION ATTEMPTS OF THE ROMANIAN SCHOOLMASTERS (1879–1913)
Abstract: The article analyses three events from the
scholastic area that took place in Cluj between 1879
and 1913 which illustrate the desire of association of the
Romanian Schoolmasters from Transylvania at the end
of the XIXth and the beginning of the XXth centuries.
The constitution of the Schoolmasters Reunion
who gathered in Cluj on the 9th July 1879, the forming of the Alliance of the Romanian Greek‑Catholic
Schoolmasters, Reunion from the country which was
founded on the 17th April 1904 end the significance of
the conference of the delegations of all the reunions of
the Romanian Schoolmasters from Transylvania which
was convoked for the 15th February 1913 shows the fact
that, regardless the ethnic on confessional belonging,
the school representatives and the schoolmasters militated in favor of the formation of some associations

constituted under the patronage of the confessional
Greek–Catholic or of some common Greek–Catholic on
Greek–Oriental alliances, constituted on legal basis. All
these things aimed at besides the professional improvement of the schoolmasters, which was a condition that
facilitated the success of the instructive‑educational act
and the standardizing of the education, the promotion
of the solution of the different official or social problems.
All these steps contributed to the development
of the professional solidarity and to the progress of the
Romanian educational system1.

Rezumat: Articolul analizează trei evenimente din aria
școlară, desfășurate în Cluj între anii 1879–1913 care ilustrează, dorința de asociere a învățătorimii române din
Transilvania, la sfârșitul secolului al XIX‑lea și începutul
secolului XX. Constituirea Reuniunii Învățătorilor adunați
la Cluj la 9 iulie 1879, formarea Alianței Reuniunilor
învățătorești greco‑catolice românești din Țară fondată la 17
aprilie 1904 și însemnătatea pe care a avut‑o Conferința
delegaților tuturor reuniunilor învățătorilor români din
Transilvania, convocată pentru data de 15 februarie 1913,
demonstrează că indiferent de apartenența etnică sau
confesională, reprezentanții școlii, învățătorii, au militat
pentru formarea unor asociații constituite sub patronaj
confesional greco‑catolic, sau a unor alianțe comune

greco‑catolice și greco‑orientale, constituite pe baze
legale, care vizau pe lângă perfecționarea profesională a
dascălilor, condiție care facilita reușita actului instructive‑educativ și uniformizarea învățământului, promovarea intereselor materiale sau morale și nu în ultimul rând,
rezolvarea diverselor probleme oficiale sau sociale.
Toate aceste demersuri au contribuit la dezvoltarea solidarității profesionale și la dezvoltarea sistemului
românesc de învățământ2.

Keywords: schoolmasters, professional improvement,
conference, meetings, alliances.

Cuvinte‑cheie: învățători, perfecționare profesională,
conferințe, reuniuni, alianțe.

1. The author wishes to thank for the financial support
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OPERATIONAL PROGRAMME HUMAN RESOUR
CES DEVELOPMENT, Contract POSDRU 6/1.5/S/3 –
„Doctoral studies, a major factor in the development of
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2. 
„Investeşte în oameni!” doctorand bursier în „Proiect
cofinanţat din Fondul Social European prin Programul
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
2007–2013”.
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O analiză succesivă bazată pe expunerea a trei evenimente de mare însemnătate din aria școlară, care
în mod întâmplător se desfășoară la Cluj, cu începere din a doua jumătate a secolului al XIX‑lea., ne oferă
informații deosebit de valoroase pentru înțelegerea modului în care, reprezentanții școlii, învățătorii, au
contribuit în mod decisiv la dezvoltarea și materializarea conceptului de solidaritate profesională, interconfesională și națională, în vederea definirii unui sistem instructiv‑educativ care să corespundă unei societăți
aflată într‑o profundă transformare.
Prin apel la sursele edite și în special la cele inedite, documentele de arhivă, ne propunem să reliefăm
în studiul de față, capacitatea mobilizatoare pe care dascălii români au avut‑o de‑a lungul timpului, atunci
când evenimentele au cerut‑o. Exemplificăm în acest sens, trei acțiuni mai puțin cunoscute sau chiar inedite
și anume: constituirea Reuniunii Învățătorilor adunați la Cluj la 9 iulie 1879, formarea Alianței Reuniunilor
învățătorești greco‑catolice românești din Țară fondată la 17 aprilie 1904 și nu în ultimul rând, însemnătatea pe
care a avut‑o Conferința delegaților tuturor reuniunilor învățătorilor români din Transilvania convocată pentru
data de 15 februarie 1913 la Cluj.
Pe parcursul derulării evenimentelor putem observa cum, de‑a lungul timpului, această categorie
profesională a încercat să valorifice potențialul formator al fiecărui moment. Un bun exemplu în vederea
susținerii acestei afirmații, a fost atitudinea pe care învățătorii români au avut‑o la cursul de perfecționare
și învățare a limbii maghiare, organizat de către autoritățile statului, în decursul lunii iulie 1879, la Cluj. Cu
această ocazie s‑au reunit 350 de învățători din toate zonele țării, dintre care 268 au fost români, restul fiind
sași. Alături de învățătorii din Hațeg, Brașov sau Năsăud și învățătorii sălăjeni au fost „bine reprezentați”3.
Sfidând parcă intenția autorităților de a instruii învățătorii în limba maghiară, reprezentanții celor
două confesiuni, au constituit la 9 iulie 1879 sub președenția învățătorului greco‑catolic din Cluj, Ioan
Mureșan, Reuniunea Învățătorilor adunați la Cluj.
După cum reiese și din titulatură, această asociație nu s‑a instituit sub patronaj confesional greco‑catolic sau greco‑oriental și nu este o reuniune destinată exclusiv românilor, ci se adresează tuturor
învățătorilor doritori să dobândească cunoștințe noi, sau să‑și perfecționeze metodele și strategiile didactice dobândite anterior.
Prima ședință a fost cea de constituire, ocazie cu care s‑a reunit și „întreaga inteligență română din
Cluj”4. Spre deosebire de alte asociații profesionale de acest fel, membrii acestei reuniuni nu au redactat statute de funcționare și nici nu au cerut acordul autorităților pentru întrunirea lor, ci și‑au urmărit obiectivele
profesionale dinainte stabilite.
Ce‑a de‑a doua adunare s‑a ținut în ziua de 15 iulie, în sala de gimnastică, o locație nu tocmai potrivită
pentru dascălii români și sași care, din lipsa mobilierului auxiliar, au fost nevoiți să stea „turcește”. Trecând
peste impedimentele momentului, învățătorul Ioan Germanu din Sebeș a ținut o prelegere practică „despre
substantiv”, urmată de discuții metodologice deosebit de antrenante pentru învățătorii prezenți. La această
ședință au participat și câțiva tineri de la universitate, dornici probabil să‑și lărgească universul cultural.
După trei zile s‑a ținut și ultima consfătuire, ce‑a de‑a treia în ordine cronologică, ocazie cu care s‑a disertat
„Despre constituirea comunelor – explicarea legilor XVIII ex. 1871 și V ex. 1876”. Sfera juridică a fost reprezentată de avocații: Alexi Pop, Vasile Almașianu, Aurel Isac și Iuliu Coroianu, iar din filosofie, Gregoriu Silași a
ținut o prelegere „Despre însemnătatea poeziei populare în genere, a poeziilor și a baladelor populare în specie”,
reliefând în acest fel importanța promovării și a păstrării tradiției populare, privită ca element definitoriu al
identității naționale. În vederea educării medicale, Dr. Filipanu a invitat la reflecții „Despre morburile veneri
ce” și „Despre anghina difterică”.
Prin tematică abordată în cadrul acestor ședințe, s‑a urmărit dezvoltarea și perfecționarea metodelor
și a strategiilor didactice, dar și dobândirea de noi cunoștințe din sfera juridica, medicală, sau filozofică,
toate acestea contribuind la formarea unei personalități multilateral dezvoltate a dascălilor autohtoni.
3. 
Foaia Scolastică, Anul VII, Nr.13, Blaj 1/13 Iulie 1879, p. 103.
4. Ibidem.
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Deși a avut o durată de viață relativ scurtă, constituirea acestei asociații reprezintă o etapă deosebit de
importantă deoarece, Reuniunea Învățătorilor adunați la Cluj fondată mai mult la nivel simbolic, a fost prima
asociație profesională care a ignorat apartenența etnică sau confesională și care a militat pentru perfecționarea
membrilor săi, întărind în același timp sentimentul de solidaritate interconfesională și națională.
„Oare ar fi imposibil să vedem o reuniune învățătorească greco‑catolică generală? Asemenea una greco‑ori
entală? Oare ar fi imposibil a vedea cât mai curând o reuniune a tuturor învățătorilor români din Ardeal?“5.
Dorința mărturisită a unuia dintre membri, a cunoscut o dimensiune oarecum profetică deoarece, la
17 aprilie 1904 s‑au întrunit la Cluj delegații tuturor asociațiilor învățătorești greco‑catolice din țară.
Desfășurarea acestui eveniment s‑a datorat în cea mai mare parte, acțiunilor întreprinse de Gavril
Trifu, președintele Reuniunii Învățătorilor Români Sălăjeni care cu un an înainte, la 11 septembrie 1903 a prezentat în ședința Comitetului Central al reuniunii, un document pe baza căruia urmau să fie înștiințate toate
reuniunile greco‑catolice și greco‑orientale din Transilvania, despre ținerea unui congres învățătoresc general, prevăzut pentru data de 10 octombrie 1903. Deși la acea dată locația nu era stabilită, învățătorii având
posibilitatea de a alege între Oradea, Cluj sau Pesta, fiecare reuniune a fost îndemnată să‑și desemneze doi
delegați la acest congres6. Totodată, s‑a hotărât tipărirea comunicatului în 50 de exemplare, pentru suma de
șapte coroane, achitate din banii reuniunii, domnului Ioan P. Lazăr, proprietarul tipografiei „Victoria”7. În
ședința Comitetului Central, ținută în data de 26 februarie 1904, învățătorii români sălăjeni și‑au desemnat
reprezentanții, la adunarea de constituire pentru congresul general al Alianței tuturor învățătorilor români gre
co‑catolici din țară, eveniment care urma să aibă loc la Cluj, în Duminica Tomii, la 17 aprilie 1904. Au fost aleși
cu unanimitate de voturi: Gavril Trifu (președintele R.Î.R.S), Vasile Oltean (vicepreședintele Comitetului
Central al R.Î.R.S), Ioan Hendea (secretar I.), Nicolae Pop (casier), Daniel Graur și Traian Husti. Valoarea
diurnei pentru delegați a fost stabilită la 30 coroane de persoană, bani decontați din casieria reuniunii8.
Gherasim Domide, protopopul Bistriței și Emil Seni, directorul școlilor normale din Năsăud, au
reprezentat interesele reuniunii „Mariana”.
Reuniunea arhidiecezană din Blaj a fost reprezentată de președintele ei, Ioachim Pop și de doi delegați
ai despărțămintelor Sas‑Sebeș. Dieceza Oradiei Mari și a Lugojului nu au avut delegați, iar președintele reuniunii din ținutul Hațegului, Iacob Radu a trimis Comitetului Central o scrisoare, prin care își scuza absența.
Pe lângă cei menționați, la această consfătuire au participat o mulțime de învățători din jurul Clujului, din
Cojocna, Morlaca, Sebeș, Indol și câțiva din jurul Gherlei9. În conformitate cu prevederile legii, trei dintre
participanți s‑au deplasat la Poliție și au făcut cunoscut programul întrunirii.
Președintele Reuniunii Învățătorilor Români Sălăjeni, Gavril Trifu „sufletul mișcării pentru alianță“ a
ținut discursul inaugural, prin care a mulțumit colegilor pentru participare și a arătat necesitatea formării unei alianțe10. S‑a trecut apoi la alegerea unui comitet central, format din: Gavril Trifu în calitate de
președinte și din notarii Ioachim Pop, Clement Grivase și Vasile Olteanu11. În conformitate cu programa
stabilită, au fost dezbătute Statutele Alianței învățătorilor greco‑catolici din Transilvania 12, care fusese întocmite în prealabil de președintele reuniunii sălăjene.
Potrivit § 1 din Statute, Comitetul Alianței Reuniunilor Învățătorești greco‑catolice Române din Țară,
referindu‑se la Transilvania, s‑a constituit din dorința de a reprezenta reuniunile și corporațiunile cu profil
didactic și în genere învățătorimea greco‑catolică română.
5. 
Ibidem.
6. Direcția Județeană Sălaj a Arhivelor Naționale,(D.J.A.N Sălaj), Fond: Reuniunea Învățătorilor Români Sălăjeni, Pachet 1, Nr.5,
An 1882–1914, f. 41.
7. 
Ibidem.
8. 
Ibidem, f. 44.
9. 
Foaia Scolastică, An VI, Nr.9, Blaj 1 Mai 1904, p. 150.
10. Vezi, Vorbirea președintelui Gavril Trif în adunarea delegaților reuniunilor învățătorești greco‑catolice române, pentru înființarea
Alianței, în: Foaia Scolastică, An VI, Nr.9, Blaj 1 Mai 1904, p. 147.
11. 
Unirea, Anul XIV, Nr.18, Blaj 30 Aprilie 1904, p. 170.
12. Răvașul, Anul III, Nr.31, Cluj, 5 August 1905, p. 127.
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Scopul alianței era axat pe soluționarea unor obiective de interes general, cum ar fi: întărirea
solidarității profesionale, promovarea intereselor materiale și morale sau rezolvarea diverselor probleme
oficiale sau sociale. Totodată, Alianța ți‑a propus să sprijine colegialitatea și buna înțelegere între toate
asociațiile învățătorești, dar mai ales reuniunile și corporațiunile aliate13.
În vederea păstrării unui dialog deschis, menit să contribuie la o uniformizare a acțiunilor, problemele de interes general care erau dezbătute în cadrul Comitetului Central, urmau a fi trimise și altor reuniuni, care la rândul lor erau datoare să înștiințeze Alianța în legătură cu deciziile luate, prin această strategie
urmărindu‑se buna conlucrare între toate reuniunile.
În conformitate cu prevederile § 2 alin. h), Comitetul Alianței analiza toate proiectele și formula
răspunsuri la toate propunerile venite din partea guvernului țării sau a autorităților superioare bisericești. Se
urmărea în același timp implicarea activă în acțiuni care vizau ridicarea nivelului cultural deoarece „numai
luminarea care constă în cultură și civilizație poate ridica poporul românesc la locul pe care îl merită între popoa
rele culte și civilizare ale lumii, și în scumpa‑i patrie” 14.
Consemnându‑se de‑a lungul timpului aspectele benefice ale asocierii învățătorilor în reuniuni, Comitetul Alianței Reuniunilor Învățătorilor greco‑catolici din Țară, susținea înființarea unor astfel de
organizații cu profil pedagogic, acolo unde acestea nu existau.
Un alt obiectiv prioritar, de interes general, a fost reprezentat de „stabilirea legăturilor cu toate reu
niunile învățătorești greco‑catolice și cu reuniunile învățătorilor greco‑ortodocși, iar în cazul în care acestea și‑ar
înființa alianțe, se urmărea stabilirea legăturilor cu comitetele lor”15.
La fel ca și în cazul Reuniunii învățătorilor adunați la Cluj, se constată și de această dată o depășire a
barierelor confesionale în vederea întregirii „marii familii” a învățătorilor români, pentru promovarea intereselor profesionale, sociale și naționale și nu în ultimul rând, pentru perfecționarea profesională a cadrelor
didactice prin acces direct la studiile de specialitate sau prin discuțiile interactive purtate cu ocazia diverselor consfătuiri.
Odată elaborate și votate, Statutele Alianței învățătorilor greco‑catolici din Țară, au fost trimise spre
aprobare Ministerului de Culte și Instrucțiune Publică. În mod deloc surprinzător, răspunsul acestui for
superior, nu a fost cel așteptat deoarece, între 1904 și 1910 s‑a refuzat de cinci ori aprobarea lor, decizie care
a nemulțumit profund opinia publică. Putem exemplifica în acest sens, reacția vehementă apărută în presă,
a unuia dintre învățători: „Cică legea nu ar cunoaște o confesiune greco‑catolică română și apoi Excelența Sa
Domnul Ministru nu află de bine a admite ca învățătorii din țară să se grupeze după naționalitate! Dar câte reu
niuni învățătorești avem în toate diecezele Mitropoliei noastre române greco‑catolică, nu sunt ele toate române‑gre
co‑catolice? Dacă acestea pot exista, separat oare, o legătură organică între ele pe temeiul intereselor comune tutu
ror, de ce nu se poate face?”16. Remarcabilă este în acest context, insistența de care a dat dovadă Gavril Trifu,
pentru aprobarea statutelor. În decursul anului 1910 acesta i‑a adresat deputatului parlamentar Ioan Ciocan,
cinci scrisori prin intermediul cărora îl ruga insistent să susțină cauza învățătorilor români greco‑catolici17.
Deși organizarea învățătorilor pe confesiuni era menită să contracareze dorința de concentrare a
tuturor dascălilor din Transilvania și Banat care urmăreau aceleași scopuri, aceasta nu i‑a împiedicat să
colaboreze și să conlucreze împreună. Un exemplu elocvent în acest sens este Conferința delegaților tuturor
reuniunilor învățătorilor români din Transilvania, convocată pentru data de 15 februarie 1913 la Cluj18.
Cu această ocazie s‑au adunat, reprezentanții învățătorilor români de ambele confesiuni, printre
care îl putem aminti pe Clement Grivase, directorul școlilor normale din Năsăud, pe Constantin Limba,
învățător greco‑oriental din Lugoj care va ajunge să dețină funcția de președinte al acestei conferințe, în
13. D.J.A.N Sălaj, Fond: Reuniunea Învățătorilor Români Sălăjeni, Pachet 3, Nr.38, An 1904, f. 1.
14. 
Foaia Scolastică, An V, Nr.4, Blaj 15/27 Februarie 1877, p. 31.
15. D.J.A.N Sălaj, Fond: Reuniunea Învățătorilor Români Sălăjeni, Pachet 3, Nr.38, An 1904, f. 2.
16. 
Răvașul, Anul III, Nr.31, Cluj 5 August 1905, p. 127.
17. Stelian Mândruț, Gavril Trifu și „Alianța învățătorilor români uniți din Transilvania” (1910), în: AMP, XVII, Zalău, 1992, p. 549–557.
18. Onița Gligor, Organizațiile profesionale ale cadrelor didactice din România între anii 1865–1944, Editura Didactică și Pedagogică,
București, 1969, p. 105.
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timp ce Mihai G. Crăciun, învățător greco‑oriental și Tudor Mureșan, învățător greco‑catolic în Blaj au
fost desemnați secretari19. După cum se poate remarca, forul de conducere al acestui comitet cuprindea în
proporții egale reprezentanții celor două confesiuni, greco‑orientală și greco‑catolică.
Dezbaterile acestei conferințe s‑au axat pe soluționarea unor probleme de interes general, cum ar
fi: analizarea noului proiect de lege, îndeosebi a paragrafelor vătămătoare pentru învățători și întocmirea
a două memorii, unul adresat arhiereilor bisericești, prin care mai marii bisericii sunt rugați să susțină
noile probleme apărute în sfera scolastică, iar celălalt memoriu urma a se adresa Ministrului de Culte și
Instrucțiune Publică20.
Pentru antrenarea tuturor dascălilor în această acțiune, s‑a hotărât ținerea unui congres general,
desemnându‑se în același timp și un consiliu de organizare.
Programa Primului Congres Învățătoresc urmărea discutarea unor aspecte comune. Exemplificăm
în acest sens câteva dintre temele propuse spre dezbatere: „învățătorul confesional în administrația
învățământului, clasificarea învățătorilor confesionali, reforma planului de învățământ, chestiunea repartiției
școlare; dificultăți pedagogice în instrucție, catehizarea, chestiunea cantorului; substituirea învățătorului în
cazuri de morb, activitatea extrașcolară, învățătorimea și organizația ei economică sau calificarea continuă
a învățătorilor”21.
Fiind un eveniment de interes general se dorea reprezentarea tuturor asociațiilor învățătorești la acest
eveniment. Majoritatea învățătorilor au răspuns favorabil, dovadă fiind cele peste 300 de semnături adunate22, însă au existat și reuniuni care nu au aderat la acest congres. Putem exemplifica în acest sens atitudinea
pe care au avut‑o reprezentanții „Reuniunii învățătorilor greco‑catolici din jurul Gherlei”, care fac precizarea că:
„la ținerea unui congres care s‑ar convoca sau ar fi convocat fără știrea și concesia superiorității noastre bisericești,
acest comitet sau reuniune ca atare, nu‑l poate aproba și nu va lua parte”23. Cu toate demersurile făcute de către
comitetul instituit în acest scop, Congresul programat pentru data de 24 respectiv 25 august 1913 nu s‑a
putut ține, deoarece, guvernul maghiar nu a aprobat convocarea lui.
Lovindu‑se din nou de refuzul autorităților, reprezentanții învățătorilor au trecut la întocmirea
unor proteste scrise. Astfel, la 16 octombrie 1913 Reuniunea Învățătorilor Români Sălăjeni redactează un
amplu memoriu Către Alianța Învățătorilor Maghiari.
În cuprinsul acestui document se fac cunoscute nemulțumirile „corpului român învățătoresc, care
a fost adânc vătămat în cele mai sfinte sentimente ale sale, când a trebuit să îndure și această mare lovitură”.
În același timp se menționează și scopul care se dorea urmărit prin organizarea „unei simple adunări, un
sfat social‑pedagogic unde să se decidă asupra mijloacelor de educație ale poporului, sub controlul și în prezența
reprezentantului trimis din partea statului”. Supărarea a fost cu atât mai mare cu cât, prin raportare la statutul
învățătorilor „celorlalte confesiuni, cum sunt: romano‑catolicii, reformații, evreii și cei de stat, care erau grupați în
alianțe, având fiecare confesiune dreptul de a‑și apăra interesele în cadrele legii și a constituțiunii confesiunii lor,
învățătorilor români de ambele confesiuni, nu li se recunoștea exercitarea acestor drepturi” garantate prin legea,
care în mod normal ar fi trebuit să se aplice la fel pentru toate naționalitățile, fără deosebire de confesiune
sau neam24.
Deoarece s‑a presupus că Alianța Învățătorilor Maghiari a cerut Ministrului de Culte să oprească
organizarea congresului românesc, sub pretextul că „acea procedură ar fi fost un atentat nelegitim și ilegal”,
prin hotărârea luată în ședința plenară din 16 octombrie 1913, Reuniunea Învățătorilor Români Sălăjeni, în
calitate de membru al Alianței Învățătorilor Maghiari, și‑a prezentat în semn de protest pentru atitudinea ne
colegială a dascălilor maghiari, decizia de retragere din cadrul acestei Alianțe25.
19. D.J.A.N. Sălaj, Fond: Reuniunea Învățătorilor Români Sălăjeni, Pachet 4, Nr.84, An 1912–1913, f. 6.
20. Ibidem, f. 2.
21. Direcția Județeană Alba a Arhivelor Naționale, Fond: Mitropolia Română Unită Blaj, Pachet 2443/1913, Nr. act 5748/1913.
22. D.J.A.N Sălaj, Fond: Reuniunea Învățătorilor Români Sălăjeni, Pachet 4, Nr.86, An 1913, f. 1
23. Idem, Nr.84, An 1912–1913 f. 8
24. Idem, Nr.86, An 1913, f. 2.
25. 
Ibidem, f. 3.
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Pentru o analiză globală a evenimentelor menționate anterior, se impune să precizăm că reuniunile învățătorești au apărut în Transilvania și Banat în a doua jumătate a secolului al XIX‑lea, ca o prelungire a conferințelor didactice, unde regăsim pentru prima dată generalizată ideea de solidaritate profesională. Deoarece după anul 1888 s‑a constatat o participare tot mai redusă a învățătorilor la aceste întruniri, conferințele ajung să fie considerate acțiuni premergătoare pentru organizarea cadrelor didactice în
reuniuni.
Prin tematica și activitățile abordate, în cadrul reuniunilor s‑a urmărit: uniformizarea învățământului,
dezvoltarea și promovarea noilor metode și strategii didactice, perfecționarea profesională a dascălilor prin
susținerea prelegerilor practice, a lecțiilor model, a disertațiilor din vasta tematică școlară dar și prin antrenarea în activități economice, cum ar fi întreținerea grădinii de pomi.
Chiar dacă reuniunile învățătorești s‑au format sub patronaj confesional, element de particularitate
pe care îl surprindem cu ușurință și în titulatura diverselor asociații: Reuniunea învățătorilor greco‑catolici
„Mariana”, Reuniunea generală a învățătorilor greco‑ortodocși din dieceza Aradului, Reuniunea învățătorilor
greco‑catolici din arhidieceza de Alba‑Iulia și Făgăraș, etc., au existat și situații în care, trecând peste impedimentele timpului sau peste considerente etnice și confesionale, învățătorii au încercat să‑și fondeze alianțe
comune, constituite în mod legal, prin care să‑și promoveze interesele și să‑și susțină revendicările profesionale, sociale sau morale. Totodată s‑a urmărit și concentrarea lor, în marile alianțe constituite de către alte
categorii profesionale. Deși această dorință nu s‑a putut materializa, prin totalitatea activităților desfășurate,
reprezentanții școlii de ambele confesiuni, au contribuit la întărirea sentimentului de solidaritate profesională, interconfesională și națională dar și la dezvoltarea sistemului românesc de învățământ.
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FRECVENŢA ȘCOLARĂ ÎN ORAȘUL ARAD
LA SFÂRȘITUL SECOLULUI AL XIX‑LEA ȘI
ÎNCEPUTUL SECOLULUI XX
FELICIA ANETA OARCEA

LA FRÉQUENCE SCOLAIRE DANS LA VILLE D’ARAD À LA FIN DU XIX‑ÈME
ET AU DEBUT DU XX‑ÈME SIÈCLES
Résumé: Les politiques scolaires ont visées, encore du
deuxième partie du XIX‑ème siècle, l`augmentation
constante de la fréquence scolaire. Au niveau global
toute la communauté était responsable par la fonctionalité des questions scolaires. Mais, elle avait quelques
membres influents: le prêtre, l`instituteur, le professeur.
À l`atitude, le comportament, la moralité desquelles,
puis l`interes pour la modernisation d`enseinement ont
dependu le développement du système instructif‑éducatif. La concequence a été l`augmentation de la fréquence
scolaire et, ausi, la diminution d`analphabétisme.

Á la fin du XIX‑ème siècle et au debut du suivant,
statistiquement, dans la ville d`Arad en toutes les institutions d`enseignement, en grande lignes, la fréquence
scolaire a élevée.
L`extension de réseau scolaire, l`évolution de
l`économie, les changemnent produites au niveau du mental colectif ont determiné l`adaptation du système éducatif
aux necesitées de la societé. Lentement, l`enseignement
d`Arad s`est aligné aux standards europeéns, grâce au perfectionnement des instituteurs et des professeurs et à la
pénétration de nouvelles méthode d`enseignement.

Rezumat: Politicile şcolare au vizat, încă din a doua jumătate a secolului al XIX‑lea, creşterea constantă a frecvenţialităţii şcolare. La nivel global întreaga comunitate era
responsabilă de funcţionarea şi desfăşurarea procesului de
instrire. Însă, ea avea câţiva membrii cheie: preotul, învăţătorul, profesorul. De atitudinea acestora, comportamentul, moralitatea, interesul pentru modernizarea metodelor
didactice, depindea bunul mers al procesului de învăţământ. Rezultanta imediat următoare a fost augmentarea
frecvenţei şcolare şi, implicit, diminuarea analfabetismului.

La finele secolului al XIX‑lea şi debutul veacului
următor, statistic, în oraşul Arad, în toate instituţiile de
învăţământ, cu mici fluctuaţii, frecvenţa şcolară a înregistrat creşteri apreciabile.
Extinderea reţelei şcolare, dezvoltarea economiei, schimbările produse la nivelul mentalului colectiv
au impus adaptarea sistemului de învăţământ la nevoile
societăţii. Treptat, învăţământul arădean s‑a aliniat standardelor europene, graţie perfecţionării cadrelor didactice şi a pătrunderii unor noi metode de predare‑învăţare.

Mots‑clés: l`école, la frequénce, l`élève, le professeur,
l`instituteur.

Cuvinte‑cheie: şcoală, frecvenţă, elev, profesor,
învăţător.

O preocupare constantă a cercurilor politice, laice şi ecleziastice a fost găsirea unor modalităţi de
creştere a frecvenţialităţii şcolare. Cele 148 de articole ale Legii 38/1868, grupate în nouă capitole, făceau
referire la obligativitatea învăţământului. S‑a stipulat liberatea părinţilor de a alege instituţia şcolară1. Copii
1. Ioan Munteanu, Banatul istoric 1867–1918. Şcoala. Educaţia, vol. 3, Ed. Excelsior Art, Timişoara, 2008, p. 382; Daniel Sularea,
Şcoală şi societate. Învăţământul elementar confessional în Episcopia Greco‑catolică de Gherla (1867–1918), Presa universitară
clujană, Cluj Napoca, 2008, p. 69. (Ministrul învăţământului Eötvös a propus la 23 iunie 1868 Dietei proiectul de lege şcolară,
care, după îndelungi dezbateri, a fost sancţionată la 1 decembrie 1868.)
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cu vârste cuprinse între 6–12 ani şi 13–15 ani au fost obligaţi să parcurgă cursurile zilnice ale şcolilor elementare şi a celor de repetiţiune. Din ultima categorie erau exceptaţi elevii care învăţau în instituţiile cetăţeneşti,
reale sau gimnaziale.
Conscrierea populaţiei de vârstă şcolară s‑a făcut cu cel puţin o lună înainte de începerea anului
şcolar şi a fost elaborată în două exemplare. Ele erau subscrise de preşedinte şi notar. Părinţii urmau a
fi înştiinţaţi de către organele de conducere. La şcolile confesionale ortodoxe româneşti, anunţul era
făcut prin intermediul oficiului parohial şi publicat în biserică înainte cu două săptămâni de debutul
cursurilor. Înmatricularea s‑a finalizat în cele trei zile anterioare deschiderii cursurilor şcolare de către
învăţătorul sau directorul şcolar2. Elevii au fost consemnaţi într‑un catalog de clasificare3. (Anexa I
Catalogu de clasificare)
Responsabili pentru nefrecventarea cursurilor şcolare au fost consideraţi părinţii, tutorii şi patronii
în cazul servitorilor. Refuzul s‑a soldat cu amenzi, care creşteau de la 0,5 fl., 1, 2 şi 4 fl. Sumele strânse au fost
depuse în fondul scolastic, din care erau cumparate cărţi şi rechizite pentru copii săraci. Dacă atitudinea
părintelui persista, Consiliul Şcolar comitatens putea înainta o cerere Senatului Şcolar, prin care solicita un
tutore „curator”, care să susţină şcolarizarea copiilor vizaţi4. Măsurile punitive au fost stabilite de Ministerul
de Culte şi Învăţământ în 10 iunie 1869 şi apoi, prin circulare la 10 decembrie 1872, numărul 32, 488 şi prin
articolele de lege 5 şi 28 din 18765, distribuite de către Consistoriul Ortodox arădean. Ne referim, în cazul de
faţă, la şcolile confesionale româneşti.
De cele mai multe ori, autorităţile locale nu aplicau amenzile pecuniare, ci preferau să le impună a lucra în folosul comunităţii, al instituţiei şcolare – curăţenia curţii, a instituţie, activităţi în grădină.
Sancţiunile, prevăzute de lege, nu reprezentau o soluţie viabilă în dorinţa autorităţilor statale şi a celor locale de a creşte frecvenţialitatea şcolară şi a reduce analfabetismul.
Fiecare cadru didactic a conceput un „diariu de frecuentatiune” după formularul de tip C, în care a
consemnat numele elevilor şi zilele absentate atât de la şcoala zilnică, cât şi de la cea de repetiţiune. La sfârşitul fiecărei săptămâni, în general sâmbăta, va aduce în atenţia comisiei şcolare situaţia statistică. Raportul,
conceput după formularul de tip D, va cuprinde numele elevului, al părinţilor şi zilele în care a absentat6.
(Anexa II Conspectu Despre pruncii ne umblători la scola de tote zilele şi la cea de repetiţie din Micălaca de 1–15
sept. c.n. 1887)
Şcolarii care, în decurs de 8 zile de la absentare, nu aduceau motivare intrau în atenţia
învăţătorului. S‑a considerat absenţă atât nefrecventarea cursurilor de dimineaţă cât şi a celor de
după amiază. Dacă acest lucru se întâmpla din pricina elevului, el urma a fi supus disciplinei şcolare, iar dacă din vina părinţilor, ei au fost sancţionaţi. Lunar, situaţia frecvenţei şcolare, sumar, a
parvenit inspectorului 7.
Scutiţi erau doar cei care aduceau dovadă că urmează altă şcoală, primeau o educaţie aleasă în regim
privat şi „debili de minte sau morbosi de corp”. Ultimele două categorii aduceau un certificat medical
2. 
B iserica şi Şcoala, Arad, an XXXI, 1907, nr. 3 din 14/27 ianuarie, p. 14–15; Protocolu pentru şedinţele sinodului
eparchialu din Diecesa Română Greco‑Orientală a Aradului ţinute în anul 1873, Tipografia lui Ştefan Gyulai,
Arad, 1873, p. 29.
3. 
Planulu de învetiamentu pentru scolele poporali in Districtulu consistoriului romanu ort. din Arad, 1877, p. 1–4; D.J.A.N.A., Fond
Şcoala din Micălaca de pe lângă Biserica Ortodoxă, nr. inv. 211, dos. 5/1877–1884, f. 38–41.
4. Daniel Sularea, op. cit., p. 70; Ioan Munteanu, op. cit., p. 382–383; Organizarea provisorie a inveţiamentului naţional confesional
în Metropolia gr. or. a Românilor din Ungaria şi din Transilvania, 1870, p. 6–7; Regulament pentru organizarea învăţământului în
şcoalele poporale, 1906, p. 46–47.
5. 
Norme pentru administrarea invetiamentului naţionalu confesionalu în Districtulu Consistoriului Românu Ort. din Aradu,
Tipografia lui Ştefan Gyulai, Arad, 1876, p. 4–8.
6. Daniel Sularea, op. cit., p. 70; Ioan Munteanu, op. cit., p. 382–383; Organizarea provisorie a inveţiamentului naţional confesional
în Metropolia gr. or. a Românilor din Ungaria şi din Transilvania, 1870, p. 6–7; Regulament pentru organizarea învăţământului în
şcoalele poporale, 1906, p. 46–47.
7. 
Biserica şi Şcoala, Arad, an XXXI, 1907, nr. 3, 14/27 ianuarie, p. 14–15; Protocolu pentru şedinţele sinodului eparchialu din Diecesa
Română Greco‑Orientală a Aradului ţinute în anul 1873, p. 29.
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„testimoniu” medical8. De asemenea, pe copii „cari‑s năuci şi pe cei cu morburi lipicioase”, învăţătorul avea
datoria să‑l trimită acasă şi să înştiinţeze organele de conducere9.
Precizări legate de frecvenţa şcolară au fost aduse în anul 1878. Ministerul de Culte şi Instrucţiune
Publică a stabilit motivele pentru care un elev putea absenta de la activităţile educative: caz de boală a elevului sau a unui membru al familiei sale, cazuri de deces, sărbătoare specială în familie, lipsa de îmbrăcăminte10.
Un rol important în viaţa comunităţii şcolare şi locale l‑a jucat învăţătorul. Impactul comportamentului său, în relaţiile cu membrii ei, cu elevii, implicarea în nevoile acestora şi a lor în programele cultural‑educative, înclinau balanţa în favoarea ştiutorilor de carte. Implicit, atitudinea părinţilor faţă de şcoală, nevoile
acesteia şi sprijinirea cadrului didactic s‑au făcut simţite. Căci acolo unde implicarea dascălului era vizibilă,
relaţiile erau armonioase, chestiunile şcolare apreciate ca fiind într‑o linie ascendentă11. Popularitatea de
care s‑ar putea bucura în sânul comunităţii, nu trebuie accentuată prin participarea la excese de băutură,
pentru că „asemine popularitate eftină l‑ar face vinovat în faţa superiorităţii şcolare”. El nu trebuie să fie
„linguşitoriu sau măgulitoriu” faţă de elevi şi părinţi, ci să fie în conformitate cu demnitatea şi chemarea sa,
să se poarte cuviincios, pentru a reprezenta un model de urmat12.
Şi în statutele pentru organizarea învăţământului elementar în şcolile diecezane greco‑catolice, adoptate în cadrul şedinţei consistoriale plenare extraordinare din 24 noiembrie 1879, în partea legată de Disciplina
scolastică, responsabilitatea pentru prezenţa la cursuri a elevilor revenea factorii amintiţi anterior13.
Frecvenţa şcolară nu a reprezentat numai o chestiune a sistemul educativ, ci a avut profunde implicaţii în realităţile economico‑sociale ale lumii moderne arădene. Perioadele de regres economic şi demografic
au afectat‑o direct. Potrivit analizei statistice propusă de prof. univ. dr. Corneliu Pădurean, în cadrul structurii pe vârstă a mortalităţii în rândul confesiunilor, numeric şi procentual la grupa de populaţie 1–14 ani,
în anul 1885, situaţia era următoarea: ortodocşi români – 81, respectiv 22,5%; romano‑catolici 171–21,42%;
greco‑catolici 13–30,23%14. Până la primul război mondial, însă, sporul demografic s‑a redresat. Populaţia
şcolară a deţinut o pondere însemnată. Au fost recenzaţi, în anul 1910, conform statisticilor maghiare 10.863
populaţie de vârstă şcolară, ceea ce reprezintă 17,81% din totalul populaţiei civile de 60.969 a oraşului Arad15.
Formarea unor cadre didactice calificate în Institutul Pegagogic arădean, perfecţionarea lor continuă, aplicarea principiilor moderne în procesul instructiv‑educativ, implicarea învăţătorilor prin activitatea
desfăşurată în cadrul Reuniunilor învăţătoreşti – conferinţe, articole despre metode de învăţare, elaborarea
unor manuale şcolare şi cărţi pentru copii – au contribuit la modernizarea, dinamizarea predării şi învăţării
în şcoli. Fiind abonaţi la revistele de specialitate sau interesaţi în a consulta presa vremii, învăţătorii intrau
în contact cu noi informaţii despre metodele de învăţare aplicate în ţările civilizate. Treptat, s‑a renunţat la
anacronismele, bazate pe memoria mecanică, elevul fiind direct solicitat prin mijloace intuitive.
La sfârşitul secolului al XIX‑lea şi începutul veacului următor, statisticile oficiale maghiare prin
centralizarea datelor şi detalierea lor, contribuie la depistarea numărului elevilor şi studenţilor. Oglinda o
reprezintă augmentarea constantă a numărului şcolarilor care frecventau cursurile elementare, cetăţeneşti,
medii. Aşa cum susţine prof. univ. dr. Ioan Munteanu, cifrele „au un anumit grad de relativitate”16, însă, sunt
esenţiale pentru a oferi o imagine despre dinamica frecvenţei şcolare.
8. 
Biserica şi Şcoala, Arad, an XXXI, 1907, nr. 3 din 14/27 ianuarie, p. 14–15; Educatorul, Oraviţa, an V, 1913, nr. 9/10,
octombrie‑noiembrie p. 171.
9. 
Organizarea provisorie a inveţiamentului naţional confesional în Metropolia gr. or. a Românilor din Ungaria şi din Transilvania, 1870,
p. 6–7; Biserica şi Şcoala, Arad, an XXXI, 1907, nr. 3 din 14/27 ianuarie, p. 14–15; Regulament pentru organizarea învăţământului
în şcolile poporale, 1906, p. 25–27.
10. Ioan Munteanu, op. cit., p. 383–384.
11. 
Ibidem, p. 386–387.
12. Planulu de învetiamentu pentru scolele poporali in Districtulu consistoriului romanu ort. din Arad... 1877, p. 9.
13. Luminiţa Wallner Bărbulescu, Zorile modernităţii. Episcopia Greco‑catolică de Lugoj în perioada ierarhului Victor Mihályi de
Apşa, Presa universitară clujană, Cluj‑Napoca, 2007, p. 241.
14. Corneliu Pădurean, Populaţia comitatului Arad în secolul al XIX‑lea, Ed. Universităţii „Aurel Vlaicu” Arad, Arad, 2003, p. 193–194.
15. 
Magyar Sztatisztikáyi Közlemények. A Magyar korona országainak 1910, vol. 42, Budapesta, 1912, p. 340.
16. ���������������
Ioan Munteanu, op. cit., p. 396.
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Situaţia statistică generală despre frecvenţialitatea şcolară în oraşul Arad prezentată în Anexa III.
Tabelul 1, am completat‑o cu una concretă. La şcoala confesională românească din Micălaca17 parohul Ioan
Cioara18 a primit din partea celor doi învăţători, Savu Mihuţa şi Savu Bugaru19, datele statistice pentru anul
şcolar 1892/189320. (Tabelul 1)
TABELUL 1. Frecvenţa elevilor în şcoala confesională ortodoxă română din Micălaca (Arad). 1892/1893.
Şcoala învăţătorului Savu Bugariu
Vârsta şcolară

Şcoala învăţătorului Savu Mihuţa

Sexul
Băieţi

6–12 ani

Sexul

Total

Fete

Băieţi

Total

Fete

Nr.

%

Nr.

%

Nr.

%

Nr.

%

Nr.

%

Nr.

%

78

50,98

75

49,01

153

73,55

101

52,33

92

47,66

193

79,42

Frecventează

67

51,53

63

48,46

130

83,33

92

55,75

73

44,24

165

81,68

13–15 ani

16

29,09

39

70,9

55

26,44

31

65,86

19

38

50

20,57

Frecventează

2

7,69

24

92,3

26

16,66

21

56,75

16

43,24

37

18,31

Total general

208
156

Frecventează

243
202

Sursa: vezi nota 20.

Potrivit cifrelor, am putea aprecia o mentalitatea uşor modificată despre rolul femeii în societate şi
necesitatea instruirii ei. Procentele inserate în Tabelul 1 susţin că, pentru anul şcolar 1892/1893, elevele şcolarizate s‑au apropiat sau chiar au depăşit pe cel al băieţilor, mai ales la cursurile de repetiţii21.
În intervalele cronologice 1898/1899–1911/1912, ponderea celor care au frecventat şcolile elemen‑
tare de stat a scăzut de la 100% la 98,37% în 1911/1912. După naţionalitate, elevii maghiari erau majoritari,
urmaţi, la începutul veacului XX de cei români, sârbi şi germani22. (Tabelul 2)
TABELUL 2. Evoluţia numerică a elevilor înscrişi la şcolile elementare de stat. 1898/1899–1911/1912
Elevi
An/
Unit. Adm.
Terit.

Şcoli
Total

zilnice

Repetiţie
Gen.

Agric.

Magh.

Germ.

Sl.

Rom.

Rut.

Cr.

Sârbi

Alţii

1898/1899

45

45

-

-

43

-

-

-

-

-

2

-

1899/1900

51

51

-

-

51

-

-

-

-

-

-

-

1900/1901

50

50

-

-

45

1

-

3

-

-

1

-

1901/1902

52

52

-

-

43

1

-

7

-

-

1

-

17. Localitatea Micălaca, după Unirea din 1918, a fost înglobată ca şi cartier al oraşului Arad. (vezi Arad. Monografia oraşului, Ed.
Nigredo, Arad, 1999, p. 99)
18. Învăţător şi preot ortodox în Micălaca. S‑a calificat, în 1872, la Arad. A fost remunerat, la sfârşitul deceniului opt al
sec. XIX, ca învăţător, cu 500 frt. şi în natură cu 300 frt. (vezi Szöllössy Károly, Aradmegye népoktátási intézeteinek
névtára, Arad, 1879, p. 31)
19. Preot şi învăţător ortodox în Micălaca. Ca învăţător a beneficiat, la sfârşitul deceniului opt al sec. XIX, de o remuneraţie de
250 frt. (vezi Szöllössy Károly, Aradmegye népoktátási intézeteinek névtára, Arad, 1879, p. 30)
20. D.J.A.N.A., Fond Şcoala din Micălaca de pe lângă Biseroca Ortodoxă Română, nr. inv. 211, dos. 7/1891–1893, f. 22, 24.
21. 
Ibidem, dos. 7/1891–1893, f. 22, 24.
22. Magyar statisztikai évkönyv. Uj. Folyam, VII, Budapesta, 1900, p. 324; VIII, p. 336; IX, p. 324; X, p. 348; XI, p. 352; XII, p. 368;
XIII, p. 358; XIV, p. 355; XV, p. 333; XVI, p. 351; XVII, p. 353; XVIII, p. 339; XIX, p. 355; XX, p. 377.
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Elevi
An/
Unit. Adm.
Terit.

Şcoli
Total

zilnice

Repetiţie
Gen.

Agric.

Magh.

Germ.

Sl.

Rom.

Rut.

Cr.

Sârbi

Alţii

1902/1903

113

82

-

31

100

3

1

8

-

-

-

-

1903/1904

60

60

-

-

52

1

-

7

-

-

-

-

1904/1905

66

66

-

-

60

1

-

5

-

-

-

-

1905/1906

60

60

-

-

54

3

-

3

-

-

-

-

1906/1907

91

61

30

-

83

5

-

3

-

-

-

-

1907/1908

384

54

30

-

75

4

-

-5

-

-

-

-

1908/1909

1.245

1.217

28

-

956

60

-

167

-

-

62

-

1909/1910

1.496

1.473

23

-

1.172

49

4

196

-

-

71

4

1910/1911

1.463

1.438

25

-

1.113

43

4

210

-

-

90

3

1911/1912

1.543

1.518

25

-

1.199

30

-

223

-

-

89

2

Sursa: vezi nota 22.

Aici, cursurile de repetiţie au debutat în anul şcolar 1904/1905, având un profil general (Tabelul 3)23.
Fluctuaţiile numerice s‑au datorat diminuării interesului pentru un asemenea tip de învăţământ şi dorinţa
de a urma cursuri, care răspundeau necesităţilor economiei urbane.
TABELUL 3. Dinamica elevilor înscrişi la şcolile de stat. Cursuri de repetiţie
Şcoli elementare de repetiţie
An şcolar

Generale

Dinamica elevilor

Agricole
Fără specialitate

Cu specialitate

Generale

Agricole
Fără specialitate

Cu specialitate

1904/1905

1

-

-

7

-

-

1905/1906

1

-

-

11

-

-

1906/1907

3

-

-

69

-

-

1907/1908

3

-

-

51

-

-

1908/1909

2

-

-

38

-

-

1909/1910

2

-

-

45

-

-

1910/1911

3

-

-

60

-

-

1911/1912

3

-

-

49

-

-

1912/1913

3

-

-

*

*

*

1913/1914

3

-

-

*

*

*

1914/1915

1

-

-

*

*

*

Sursa: vezi nota 23.
*Nu deţinem date.
23. 
Ibidem, XIII, p. 328–329; XIV, p. 322–323; XV, p. 310–311; XVI, p. 326–327; XVII, p. 330–331; VIII, p. 316–317; XIX, p. 332–333;
XX, p. 354–355; XXI, p. 244; XXII, p. 244; XXIII, p. 237.
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Pregătirea unor tineri specializaţi în ramurile industriale, comerciale, agrare, dar şi meşteşugăreşti –
Tabelul 424, corespundea mobilităţi profesionale şi ofertei pieţei de muncă a lumii arădene moderne. Elevii
erau instruiţi de profesori şi tehnicieni calificaţi. Pe o scară valorică, economia agrară s‑a limitat la marile domenii nobiliare. Progresează activităţile industriale şi comerciale şi pe un palier mai restrâns cele de
meserii. De menţionat este faptul că, statisticile maghiare, cuprind in rubrica „şcoli profesionale” pe cele cu
profil agricol, minier, industrial şi comercial, arte şi meserii, militar, de moaşe şi altele.
TABELUL 4. Evoluţia numerică şi % a elevilor înscrişi la şcoli profesionale
An/
unit. adm.

Agric.

Minerit

Nr.

%

1892/1893

-

-

1893/1894

-

1894/1895

-

1895/1896

Industrie
/comerţ

Arte/ Meserii

Şc. corecţie

Total

Nr.

%

Nr.

%

-

1.145

93,69

77

6,3

-

1222

-

1278

93,69

86

6,3

-

1364

-

-

1359

92,7

107

7,29

-

1466

-

-

-

1343

80,70

321

19,29

-

1664

1896/1897

-

-

-

1547

79,08

409

20,91

-

1956

1897/1898

-

-

-

1592

77,77

455

22,22

-

2047

1898/1899

-

-

-

1779

79,91

447

20,08

-

2226

1899/1900

-

-

-

1789

80,08

445

19,91

-

2234

1900/1901

-

-

-

1693

79,14

446

20,33

-

2139

1901/1902

-

-

-

1648

83,40

328

16,59

-

1976

1902/1903

-

-

-

1469

79,19

386

20,80

-

1855

1903/1904

-

-

-

1553

82,87

321

17,12

-

1874

1904/1905

-

-

274

47,81

299

52,18

-

573

1905/1906

-

-

-

312

53,33

273

46,66

-

585

1906/1907

-

-

-

361

55,19

293

44,80

-

654

1907/1908

-

-

-

369

55,82

292

44,17

-

661

1908/1909

-

-

-

391

56,50

301

43,49

-

692

1909/1910

-

-

-

486

65,32

258

34,67

-

744

Nr.

%

1910/1911

-

-

-

242

34,42

227

32,29

234

33,28

703

1911/1912

-

-

-

560

51,28

298

27,28

234

21,42

1092

Sursa: Vezi nota 24.

Activitatea şcolilor profesionale a început să se restrângă, timid, în favoarea şcolilor de ucenici. Spre
exemplu în anul şcolar 1904–1905, funcţionau 3 şcoli de ucenici, dintre care două industriale şi una comercială şi 5 şcoli profesionale – 3 cu specializări în activităţi industriale şi comerciale şi 2 de arte şi meserii
(meşteşuguri)25. Chiar dacă din punct de vedere al numărului instituţiilor de învăţământ afirmaţia anterioară nu poate fi susţinută, urmărind dinamica elevilor din cele două tipuri de învăţământ, balanţa înclină în
favoarea celor de ucenici, cu orientare spre specializări în domeniul industrial şi comercial – Tabelul 4 şi 5.
În aceste domenii de activitate, a investit, cu precădere, burghezia arădeană.
24. 
Ibidem, II, p. 293; III, p. 363, 392; IV, p. 393; V, p. 325; VI, p. 273; VII, p. 305; VIII, p. 317; IX, p. 305; X, p. 329; XI, p. 333; XII,
p. 339; XIII, p. 331; XIV, p. 352; XV, p. 313; XVI, p. 329; XVII, p. 333; XVIII, p. 319; XIX, p. 335; XX, p. 357.
25. 
Ibidem, XIII, p. 327–328.
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Pregătirea în şcolile elementare şi speTABELUL 5. Dinamica elevilor din şcolile de ucenici26
cializările în cele de ucenici şi profesionale
Industrie
Comerţ
trebuia completată, la nivel socio‑profesioAn şcolar
Total
Nr.
%
Nr.
%
nal, cu instruirea unui alt segment de populaţie în şcolile cetăţeneşti. Extinderea reţe1904/1905
843
85,67
141
14,32
984
lei de transporturi, comunicaţii, sistemului
1905/1906
901
87,64
127
12,35
1028
bancar, impunea deschiderea mai largă spre
1906/1907
1014
88,4
133
11,59
1147
profesiuni în care intrau funcţionarii din
conducerea comitatului, oraşului, comune1907/1908
1046
89,63
121
10,36
1167
lor, din instituţii precum tribunale, telefonie,
1908/1909
1164
89,4
138
10,59
1302
telegrafie, bănci, transporturi. Ei trebuiau să
1909/1910
1306
91,45
122
8,54
1428
fie beneficiarii unei pregătiri alese27.
1910/1911
1367
92,17
116
7,82
1483
Dacă în anul şcolar 1891/1892 au funcţionat doar 2 şcoli cetăţeneşti, din 1909/1910
1911/1912
1524
92,75
119
7,24
1643
numărul lor a crescut la 428. Anexa III Tabelul 1
Sursa: vezi nota 26.
cuprinde dinamica elevilor înscrişi la şcolile
cetăţeneşti, şi/sau numărul celor care le frecventează sau nu.
Populaţia şcolară, în intervalul cronologic 1903–1904 şi 1914–1915, care a participat la cursurile şcolilor cetăţeneşti de băieţi29 a fost consemnată în Tabelul 6.
TABELUL 6. Evoluţia numerică a elevilor din şcolile cetăţeneşti comunale de băieţi
An şcolar

Nr. Prof.

1903/1904
1904/1905

Nr elevilor

Cheltuieli

La înc.

La sf.

M

11

497

518

425

58.231

11

481

507

436

58.859

Nr. elevi publici şi particulari
înscrişi

Frecv.

11

501

1906/1907

14

1907/1908
1908/1909

Total

Part.

lb. magh.

472

-

102

494

611

563

-

130

571

17

645

612

-

145

653

17

753

720

-

95

680

str. Ferencz

10

462

442

-

45

434

Str. Kazinczy

10

350

328

-

46

293

str. Ferencz

11

485

448

-

50

435

Str. Kazinczy

10

384

344

-

33

308

str. Ferencz

14

476

446

-

78

478

Str. Kazinczy

9

365

337

-

72

324

1905/1906

1909/1910
1910/1911
1911/1912

Examinaţi

26. 
Ibidem, XIII, p. 329; XIV, p. 323; XV, p. 311; XVI, p. 327; XVII, p. 331; XVIII, p. 317; XIX, p. 333; XX, p. 355.
27. Ioan Munteanu, op. cit., p. 429.
28. Magyar statisztikai évkönyv. I, p. 288; II, p. 292–293; III, p. 362–363, 366–367; V, p. 324–325; VI, p. 272–273; VII, p. 304–305;
VIII, p. 316–317; IX, p. 304–305; X, p. 328–329; XI, p. 332–333; XII, p. 338–339; XIII, p. 327–328; XIV, p. 321–322; XV, p. 310–311;
XVI, p. 326–327; XVII, p. 330–331; XVIII, p. 316–317; XIX, p. 332–333; XX, p. 354–355; XXI, p. 244; XXII, p. 244; XXIII, p. 237.
29. 
Ibidem, XII, p. 380–381; XIII, p. 364; XIV, p. 360–361; XV, p. 338; XVI, p. 356; XVII, p. 357; XVIII, p. 343; XIX, p. 359; XX, p. 381;
XXI, p. 258; XXII, p. 258; XXIII, p. 253.
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An şcolar
1912/1913
1913/1914
1914/1915

Nr elevilor

Nr. Prof.

La înc.

La sf.

M

Cheltuieli

str. Ferencz

10

-

-

548

-

-

Str. Kazinczy

11

-

-

427

-

-

str. Ferencz

11

-

-

579

-

511

Str. Kazinczy

11

-

454

-

348

str. Ferencz

9

-

456

-

395

Str. Kazinczy

7

-

388

-

318

Sursa: Vezi nota 29.

Alături de acestea au fost deschise încă două şcoli cetăţeneşti de fete30, una cu caracter comunal, iar
cealaltă confesional. Atât la şcolile cetăţeneşti comunale de băieţi, cât şi de fete din oraşul Arad, numărul
dascălilor a crescut proporţional cu cel al elevilor. Spre exemplu, la şcoala cetăţenească comunală de fete
din Arad au funcţionat, în anul şcolar 1903–1904, 12 cadre didactice, iar, în 1913–1914, 1631. Procentual, la
ultima instituţie de învăţământ amintită, în 1905–1906, au parcurs cursurile 96,08%, iar, în 1911–1912, ponderea a scăzut la 93,5%. Cea confesională de fete, în 1905–1906, a fost frecventată în proporţie de 95%, iar, în
1911–1912, de 96,36%. (Tabelul 7)
TABELUL 7. Evoluţia numărului elevelor din şcoli cetăţeneşti de fete32
Şcoala cetăţenească comunală de fete

Şcoala cetăţenească confesională de fete

Nr elevelor

An şc.

Nr.
înv.

La înc.

La sf.

Maghiari

1903/1904

12

471

464

414

32.813

1904/1905

12

462

442

390

41.297

Cheltuieli

Nr.
înv.

Examinaţi

Nr. elevi publici
Înscr.

Frecv.

434

Nr elevelor publici şi particulari

Înscr.

Frecv.

Examinaţi

Total

lb.
magh.

Total

Part.

lb. magh.

417

-

50

432

5

40

38

3

-

507

485

-

57

494

6

29

27

-

-

12

508

487

-

77

513

6

17

17

-

-

1908/1909

12

513

499

-

71

518

5

21

19

-

-

1909/1910

13

516

490

-

92

531

4

29

26

-

-

1910/1911

12

500

480

-

86

498

4

39

36

1

-

1911/1912

14

554

518

-

82

523

5

55

53

3

-

1912/1913

15

-

-

638

-

-

6

-

-

50

-

1913/1914

16

-

-

742

-

639

7

-

-

71

-

1914/1915

13

-

-

691

-

606

7

-

-

54

-

1905/1906

12

1906/1907

12

1907/1908

Sursa: vezi nota 31.
30. Kehrer Károly, Aradvármegye és Arad sz. Kir. Város népoktatásügye 1885–1910, Arad, 1910, p. 241–244.
31. 
Magyar statisztikai évkönyv, XII, p. 382; XIII, p. 365; XIV, p. 362–363; XV, p. 340; XVI, p. 357–358; XVII, p. 358, 360; XVIII,
p. 344, 346; XIX, p. 360, 362; XX, p. 382, 384; XXI, p. 259, 261; XXII, p. 259–260; XXIII, p. 254, 256.
32. ***, Monografia oraşului Arad, Arad, 1999, p. 265. (Potrivit prof. V. Popeangă, cu sacrificii enorme, „Reuniunua femeilor
române” din Arad a înfiinţat, în 1890, şcoala civilă/cetăţenească de fete.)
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Şcolile medii. Gimnaziştilor li s‑a asigurat o pregătire teoretică‑Gimnaziul Regal de Stat din Arad
sau practică‑Şcoală Reală Superioară de Stat. Numărul instituţiilor şi al elevilor, în intervalul cronologic
1891–1915, poate fi desprins din Tabelul 833.
TABELUL 8. Evoluţia numerică a elevilor înscrişi la şcolile medii din oraşul Arad
Nr. total
Anul/unit. Adm.

Şcoli medii
Gimnaziu

Şcoala reală

Şc.

Elevi

1891/1892

2

433

1

1892/1893

2

549

1

341

1

208

1893/1894

2

1

364

1

203

1894/1895

2

567

1

359

1

1895/1896

2

575

1

359

1896/1897

2

608

1

1897/1898

2

575

1898/1899

2

1899/1900

Şc.

Nr. Elevi

Şc.

Nr. Elevi

Şc. Sup. Fete
Şc.

Nr. Elevi

-

-

-

-

204

-

-

1

216

-

-

402

1

206

-

-

1

380

1

195

-

-

597

1

387

1

210

-

-

2

580

1

367

1

213

-

-

1900/1901

2

622

1

392

1

230

-

-

1901/1902

2

681

1

443

1

238

-

-

1902/1903

3

737

1

459

1

233

1

45

1903/1904

3

761

1

465

1

231

1

65

1904/1905

3

796

1

461

1

255

1

80

1905/1906

3

853

1

460

1

260

1

133

1906/1907

3

890

1

462

1

295

1

133

1907/1908

3

903

1

451

1

288

1

164

1908/1909

3

953

1

489

1

285

1

179

1909/1910

3

990

1

508

1

299

1

183

1910/1911

3

1043

1

538

1

323

1

182

1911/1912

3

1017

1

536

1

315

1

166

1912/1913

3

1055

1

553

1

330

1

172

1913/1914

3

1081

1

578

1

320

1

183

1914/1915

3

932

1

552

1

230

1

150

1

Sursa: Vezi nota 33.

Învăţământul mediu arădean şi‑a deschis porţile pentru un număr relativ restrâns de elevi. Dacă ne
referim la confesiunea celor care au urmat cursurile Gimnaziului superior regal romano‑catolic, constatăm
că romano‑catolicii s‑au situau în fruntea piramidei, fiind urmaţi de izraeliţi, ortodocşi, evanghelici, calvini
şi greco‑catolici. Între anii şcolari 1890/1891–1894/1895 situaţia şcolară a fost următoarea34:
33. 
Magyar statisztikai évkönyv, I, p. 288; II, p. 292–293; III, p. 362–363, 366–367; V, p. 324–325; VI, p. 272–273; VII, p. 304–305;
VIII, p. 316–317; IX, p. 304–305; X, p. 328–329; XI, p. 332–333; XII, p. 338–339; XIII, p. 327–328; XIV, p. 321–322; XV, p. 310–311;
XVI, p. 326–327; XVII, p. 330–331; XVIII, p. 316–317; XIX, p. 332–333; XX, p. 354–355; XXI, p. 244; XXII, p. 244; XXIII, p. 237.
34. Himpfner Béla, Az Aradi királyi főgymnasium története, Arad, 1896, p. 160.
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An şcolar

Însrişi

1890/1891

Religie

Absolvenţi

R.K.

Gr.K.

O

Rf.

E

Iz.

405

189

8

47

20

15

77

356

1891/1892

397

168

7

50

25

12

98

360

1892/1893

384

155

5

32

27

18

103

341

1893/1894

398

158

5

42

28

20

110

364

1894/1895

403

150

5

41

24

22

117

359

Sursa: Vezi nota 33.

În preajma primului război mondial, aici învăţau 81 de elevi români, ceea ce reprezenta din totalul populaţiei şcolare de 576, un procent de 14,06%. Repartizaţi, după locul naşterii, 14 elevi erau din
oraşul Arad, 41 din comitatul Arad, 2 din Bichiş, 4 din Caraş‑Severin, 1 din Cenad, 2 din Sibiu, 16 din
Timiş şi 1 din Torontal. Din punct de vedere al statutului socio‑economic al părinţilor ei erau copii de
agricultori (14), mici proprietari (5), grădinari (1), brigadier silvic (1), meşteşugar (1), agent comer
cial (1), funcţionari (14), preoţi (16), învăţători (17), subofiţer (1), profesor (1), avocaţi (2), medici
(2), inginer silvic (2), văduve (3)35.
Între 1903–1904 şi 1914–1915, statisticile furnizează date despre numărul profesorilor, al elevilor, precum şi cheltuielile şcolare ale Gimnaziu superior regal romano‑catolic36. Cel mai mare număr de gimnazişti
s‑a semnalat în anul şcolar 1913/1914 – 578. (Tabelul 9).
TABELUL 9. Situaţia şcolară în Gimnaziu superior regal romano‑catolic
An şc./ Arad

Nr. Prof.

1903/1904

Nr elevilor

Cheltuieli

La înc.

La sf.

M

29

502

465

365

153.013

1904/1905

29

516

461

376

158.895

1905/1906

29

497

460

378

156.638

Nr. elevilor publici şi particulari
Înscrişi

1906/1907

Examinaţi
Total

Elevi m.

512

462

394

22

-

489

413

151.182

1909/1910

20

-

508

413

153.572

1910/1911

22

-

538

453

162.467

1911/1912

22

-

536

428

164.975

1912/1913

21

-

553

-

-

1913/1914

22

-

578

477

-

1914/1915

14

-

552

453

-

29
1908/1909

158.303

Sursa: Vezi nota 36.
35. ***, Monografia Liceului „Ioan Slavici” fost „Moise Nicoară” din Arad, 1745–1919–1971, Arad, 1971, p. 158–159.
36. 
Magyar statisztikai évkönyv. XII, p. 390; XIII, p. 380; XIV, p. 377; XV, p. 355; XVII, p. 373; XVIII, p. 359; XIX, p. 375; XX, p. 397;
XXI, p. 269; XXII, p. 269; XXIII, p. 265.
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La Şcoala Reală Superioară de Stat37, între 1900/1901 şi 1914/1915, au fost menţionate aceleiaşi
rubrici ca şi la Gimnaziul de Stat, fapt care ne dă posibilitatea de a emite câteva concluzii. (Tabelul 10)38.
Sub aspect numeric, elevii care urmau cursurile acestei instituţii erau mai puţini decât cei de la Gimnaziul
superior regal romano‑catolic, ceea ce face ca şi cadrele didactice să fie mai puţine. (vezi şi Tabelul 9)
TABELUL 10. Şcoala reală superioare de stat din oraşul Arad (1900–1915)
Nr elevilor
An şc.

Nr. Prof.

La înc.

La sf.

Elevi m.

An şcolar

Cheltuieli
Cor.

1900/1901

18

235

230

216

91.992

1902/1903

26

252

233

216

100.103

1903/1904

25

249

231

218

101.117

1904/1905

24

270

255

233

104.346

1905/1906

24

278

260

233

115.160

Publici şi particulari
Înscrişi

315

Examinaţi
Total

Elevi m.

288

248

127.057

1907/1908

17

1908/1909

16

-

285

258

121.335

1909/1910

16

-

299

268

121.850

1910/1911

15

-

323

282

131.339

1911/1912

17

-

315

275

126.955

1912/1913

16

-

330

-

-

1913/1914

17

-

320

278

-

1914/1915

12

-

323

289

-

Sursa: vezi nota 38.

De asemenea, au funcţionat şcolile medii pentru fete: una cu caracter de stat în oraşul Arad, iar alta
particular. Datele statistice permit o reconstituirea a dinamicii frecvenţialităţii în rândul populaţiei feminine gimnaziste39. (Tabelul 11)
37. Înainte de înfiinţarea acesteia, a funcţionat la Arad aşa‑numita şcoală privată a lui Rotter, între anii 1865–1877. Şcoala reală
superioară de stat şi‑a deschis cursurile în patru clase încă din anul 1874. La scurt timp, Rotter a sistat activitatea şcolii
sale. În anul 1881, noua instituţie cu profil real avea 8 clase, unde s‑au desfăşurat cursurile şcoalii elementare şi gimnaziale.
(Lakatos Ottó, Arad története, vol. II, Arad, 1881, p. 102); Ministrul învăţământului a pus problema organizării învăţământului
industrial din anul şcolar 1880, subliniind necesitatea unui asemenea tip de învăţământ. (Némethy Károly, Aradváros tanügyi
története, Arad, 1890, p. 50).
38. Magyar statisztikai évkönyv, IX, p. 238; XI, p. 368; XII, p. 392; XIII, p. 382; XIV, p. 379; XVI, p. 375; XVII, p. 375; XVIII, p. 361;
XIX, p. 377; XX, p. 399; XXI, p. 270; XXII, p. 270; XXIII, p. 266.
39. 
Ibidem, XII, p. 392; XIV, p. 375; XV, p. 353; XVI, p. 371; XVII, p. 376; XVIII, p. 362; XIX, p. 378; XXI, p. 270; XXII, p. 270; XXIII,
p. 266.
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TABELUL 11. Şcoală superioare de stat pentru fete (1907–1915).
Şcoală superioară particulară de fete (1903–1907)
Nr. elevilor
publici şi particulari

Localitate
An şc.

Nr. Prof.
Înscrişi

Cheltuieli
Cor.

Examinaţi
Total

Elevi m.

1907/1908

22

173

164

151

47.654

1908/1909

10

-

179

164

49.412

10

-

183

170

50.421

1910/1911

10

-

182

165

54.787

1912/1913

10

-

172

-

-

1913/1914

10

-

183

164

-

1914/1915

10

-

150

137

-

1909/1910

Arad

Nr elevilor
1903/1904

1905/1906

20

Arad,
Somogyi‑féle

23

La înc.

La sf.

An şcolar
-

65

65

135

133

131

6.400
15.000

Nr. elevilor publici şi particulari
înscrişi

1906/1907

M.

Frecv.

23
149

*

Examinaţi
Total

Elevi m.

133

131

24.720

Sursa: vezi nota 39.
* Nu deţinem date

Două şcoli pedagogice, una de stat şi alta confesională ortodoxă, au asigurat pregătirea dascălilor. În
anul şcolar 1892/1893, numărul total al elevilor înscrişi şi care au frecventat cursurile s‑a ridicat la 213, în anul
şcolar 1902/1903 la 330, iar în 1911/1912 a scăzut la 17740. (Grafic 1)
GRAFICUL 1. Structura şi dinamica şcolilor pedagogice
400
300

1892

200

1902

100

1912

0

Sursa: vezi nota 40.

Dinamica elevilor, numărul cadrelor didactice, în intervalul cronologic 1903/1904 până în 1911/1912,
de la şcoala pedagogică elementară confesională ortodoxă reiese din Tabelul 1241.
40. 
Ibidem, I, p. 288; II, p. 292–293; III, p. 362–363, 366–367; V, p. 324–325; VI, p. 272–273; VII, p. 304–305; VIII, p. 316–317; IX,
p. 304–305; X, p. 328–329; XI, p. 332–333; XII, p. 338–339; XIII, p. 327–328; XIV, p. 321–322; XV, p. 310–311; XVI, p. 326–327;
XVII, p. 330–331; XVIII, p. 316–317; XIX, p. 332–333; XX, p. 354–355; XXI, p. 244; XXII, p. 244; XXIII, p. 237.
41. 
Ibidem, XII, p. 384; XIII, p. 374; XIV, p. 348; XVI, p. 366; XVII, p. 368; XVIII, p. 354; XIX, p. 370; XX, p. 392.
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TABELUL 12. Şcoala pedagogică elementară confesională ortodoxă românească 1903/1904–1914/1915
Confesionale ortodoxe româneşti
An şc./
Arad

Nr elevilor
Nr. Prof.

La înc.

La sf.

Cheltuieli cor.

M.

An şcolar
1903/1904

10

133

126

-

24.870

1904/1905

10

136

132

-

19.362

1905/1906

9

132

124

-

15.817

Nr. elevi publici şi particulari
publici înscrişi

Frecv.

Examinaţi
Total

Particulari

lb. magh.

1906/1907

11

88

82

-

8

-

1907/1908

10

72

-

64

-

-

1908/1909

11

63

-

59

-

-

1909/1910

10

57

-

51

1

-

1910/1911

8

64

-

59

-

-

1911/1912

10

68

-

64

2

-

Sursa: vezi nota 41.

Preparanzii care învăţau la stat, conform cifrele din Tabelul 13, au frecventat cursurile într‑un număr
semnificativ42. Spre exemplu, în anul şcolar 1903/1904, din cei 130 elevi înscrişi, au terminat 125, deci un
procent de 96,15%.
TABELUL 13. Şcoala pedagogică elementară de stat (1903–1915)
Elementare de stat
Nr elevilor

An şc./
Arad

Nr. Prof.

Maghiari

Cheltuieli
Cor.

1903/1904

18

130

125

71

73.560

1904/1905

16

123

120

72

78.190

1905/1906

17

125

123

78

78.190

La înc.

La sf.

An şcolar

Nr. elevi. publici şi particulari
1906/1907
15

publici
înscrişi

Frecv.

115

Examinaţi
Total

particulari

lb. magh

115

-

4

72

1907/1908

16

119

-

116

2

100

1908/1909

14

117

-

115

3

87

1909/1910

17

116

-

107

4

81

1910/1911

17

116

-

111

3

90

1911/1912

17

114

-

110

1

99

Sursa: vezi nota 42.
42. 
Ibidem, XII, p. 384; XIII, p. 374; XIV, p. 348; XVI, p. 366; XVII, p. 368; XVIII, p. 354; XIX, p. 370; XX, p. 392.
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Situaţia statistică, prezentată în Tabelele 12 şi 13, reliefează o frecvenţă crescută a preparanzilor şcolii
elementare pedagogice de stat în comparaţie cu cei de la preparandia confesională ortodoxă română.
Conceput pe baza statisticile maghiare de la sfârşitul veacului al XIX‑lea şi primele două decenii ale
secolului XX, Graficul 2 cuprinde dinamica studenţilor teologi arădeni. Era singura instituţie de învăţământ superior din oraşul şi comitatul Arad. Dacă în anul şcolar 1892/1893 au fost înscrişi un număr de 47
studenţi teologi, în 1902/1903, 52, iar în 1910/1911, 6443.
GRAFIC 2. Dinamica studenţilor teologi din Arad
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Sursa: Vezi nota 43.

Conservator şi Societatea de muzică
Arădenii melomani au susţinut şcolile de muzică de pe lângă Conservator şi Societatea de muzică.
Fondat în 1833, Conservatorul avea deja tradiţie în rândul iubitorilor de muzică. Membrii Asociaţiei iubitorilor de muzică /Gesellschaft der Musikfreunde/ au convenit ca la 15 februarie 1833 să pună bazele acestei
instituţii de cultură. La scurt timp, ei au angajat un profesor, care a selectat un număr de 20 de elevi44.
Societatea Filarmonică din Arad a fost constituită la data de 23 noiembrie 1891. Preşedintele desemnat a fost Institutoris Kálmán45.
La sfârşitul secolului al XIX‑lea, situaţia materială precară a Conservatorului a făcut ca o parte din
acţiuni să treacă în proprietatea Primăriei, care în data de 31 decembrie 1912 a emis un act prin care a schimbat titulatura Conservatorului în „Şcoala Orăşenească de Muzică”, cu precizarea anului fondării46.
Dinamica elevilor care s‑au înscris la cele două şcoli ce funcţionau pe lângă instituţiile amintite a fost
fluctuantă. Piramida etnică îi plasează ca majoritari pe maghiari, urmaţi de români şi sârbi, în timp ce din
43. 
Ibidem, I, p. 288; II, p. 292–293; III, p. 362–363, 366–367; V, p. 324–325; VI, p. 272–273; VII, p. 304–305; VIII, p. 316–317; IX,
p. 304–305; X, p. 328–329; XI, p. 332–333; XII, p. 338–339; XIII, p. 327–328; XIV, p. 321–322; XV, p. 310–311; XVI, p. 326–327;
XVII, p. 330–331; XVIII, p. 316–317; XIX, p. 332–333; XX, p. 354–355; XXI, p. 244; XXII, p. 244; XXIII, p. 237.
44. Gheorghe Săbău, Viaţa muzicală, in „Arad. Monografia oraşului”, Arad, 1999, p. 333–335, 340–342 (La 1 mai 1833 a început
să funcţioneze primul an şcolar al Conservatorium der Gesellschaft der Musikfreunde. Sediul a fost într‑un „apartament” al
unui edificiu de pe strada Bischop/Episcopului, proprietatea primpretorului Peter Vank (azi strada N. Bălcescu). Profesorii
angajaţi ulterior au fost Franz Zenker, organist la Praga şi directorul asociaţiei amintite, care a predat contrabasul, armonia,
teoria muzicii şi a dirijat orchestra şcolii; Georg Novatschek a predat pianul, chitara şi violoncelul şi Eduard Johann Wessely,
care a predat vioara, canto, instrumente de suflat şi a dirijat corul Conservatorului. În anul şcolar 1834/1835 numărul elevilor
a crescut la 45, majoritatea originari din Arad.
45. Date biografice: Ujj János, Arad épitészeti emlékei, Oradea, 2008, p. 76, notă subsol 19.
46. Gheorghe Săbău, op. cit., p. 333–335, 340–342 (În vremea Primului Război Mondial a fost mutată, în data de 14 septembrie
1914, în locuinţa arhitectului Ludovic Károlyi Szántay din strada Batthyány, nr. 26/Consistoriului (azi Episcopiei 4), unde a
funcţionat timp de 40 de ani, în şapte camere, la etajul întâi).
— 114 —
muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

FRECVENŢA ȘCOLARĂ ÎN ORAȘUL ARAD LA SFÂRȘITUL SECOLULUI AL XIX‑LEA ȘI ÎNCEPUTUL SECOLULUI XX

N

punct de vedere confesional romano‑catolicii au fost secondaţi de izraeliţi, evanghelici, reformaţi, ortodocşi şi greco‑catolici47. (Tabelul 14)
TABELUL 14. Structura şi dinamica şcolilor de muzică arădene (1896/1897–1911/1912)48
După lb. maternă

După religie

Instituţia/
oraş Arad

Nr.
elevi

M.

G.

Sl.

R

Cr.

S

Al

R.K.

Gr. K.

O.

E.

Ref.

U.

Iz.

1896/ Conservator
1897 Şc. muzică

120

115

-

-

5

-

-

-

83

6

-

11

3

-

17

289

270

5

-

9

-

5

-

190

7

3

10

8

-

71

150

144

-

-

4

-

2

-

118

4

2

5

7

-

14

296

292

-

-

3

-

1

-

182

-

3

6

9

-

96

136

132

1

-

2

-

1

-

83

-

7

5

8

-

33

163

163

-

-

-

-

-

-

124

-

3

6

-

-

30

128

112

-

-

16

-

-

-

66

2

10

8

16

-

26

173

173

-

-

-

-

-

-

105

2

4

2

-

-

60

An şc.

1900/ Conservator
1901 Şc. muzică
1904/ Conservator
1905 Şc. muzică
1908/ Conservator
1909 Şc. muzică

Sursa: vezi nota 47.

Orfelinate
În anii şcolari 1891/1892 şi 1896/1897 au funcţionat două orfelinate. Din 1902 a fost amintită o instituţie şcolar‑umanitară de ocrotire, precum şi orfelinat, cu un număr tot mai însemnat orfani. (Tabelul 15a).
TABELUL 15A. Dinamica copiilor orfani instituţionalizaţi
Orfelinate
An/
oraş Arad

Nr.
Instit.

Nr. Pedag.

Nr. elevi

Intern.

Intern.

Alţii

Total

34

-

34

B

F

Total

28

7

35

1891/1892

2

3

1892/1893

2

3

1893/1894

2

2

25

10

35

1894/1895

2

2

29

7

36

1895/1896

2

2

27

10

37

1896/1897

2

5

27

12

39

Casă de copii49
1903/1904

-

-

441

374

815

1908/1909

-

4

1.089

937

2.026

1

4

1.432

1.294

2.726

1914/1915

Sursa: vezi nota 50.

49

47. Magyar statisztikai évkönyv. V, p. 359; VI, p. 316; VII, p. 354; VIII, p. 370; IX, p. 357; X, p. 383; XI, p. 387; XII, p. 411; XIII, p. 401;
XIV, p. 399; XV, p. 382; XVI, p. 401; XVII, p. 413; XVIII, p. 399; XIX, p. 415; XX, p. 437.
48. Conservatorul din oraşul Arad a fost fondat în 1833, iar Societatea iubitorilor de muzică în 1895.
49. A fost fondată în anul 1902.
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Structura etno‑confesională a minorilor instituţionalizaţi indică o prezenţă mai numeroasă a celor de
limbă maghiară, urmaţi de români, germani, etc., iar din punct de vedere al piramidei confesionale, catolicii
au fost secondaţi de ortodocşi, reformaţi, izraeliţi50 (Tabelul 15b).
TABELUL 15B. Structura etno‑confesională a copiilor instituţionalizaţi.
Nr. elevi după limba maternă din orfelinate

Nr. elevi după religie din orfelinate

An/
oraş Arad

M

G

Sl.

R.

Rt.

Cr.

S.

Al.

Rk

Gr.k

O

E

R

U

Iz.

1892/1893

35

-

-

-

-

-

-

-

20

-

3

1

-

-

11

1893/1894

31

2

1

-

-

-

1

-

21

-

1

1

2

-

10

1894/1895

33

2

-

-

-

-

1

-

21

-

1

1

3

-

10

1895/1896

31

3

1

1

-

-

1

-

23

-

1

1

2

-

10

1896/1897

38

-

-

1

-

-

-

-

22

-

1

1

4

-

11

13

558

11

107

-

89

4

46

Casă de copii
1903/1904

609

45

23

107

11

1908/1909

1.268

144

55

536

-

-

23

-

1.005

48

304

91

546

-

32

1914/1915

2.167

27

12

505

6

3

6

-

1.895

27

498

74

201

3

28

7

Sursa: vezi nota 57.

Institutul pentru surdo‑muţi a fost fondat în anul 1885. Şcoala pentru surdo‑muţi, din anul şcolar
1892/1893, a avut un caracter comunal, iar din 1898/1899 a primit ajutor de stat. Numărul elevilor, în anul
1888 a fost de 15, în 1889 şi 1890, de 16, iar, în anul 1891, de 12. Tabel 16a.
TABELUL 16A. Dinamica copiilor surdo‑muţi instituţionalizaţi
Instit. surdo‑muţi
An şcolar

1891/1892

Nr. Pedag.

Nr. elevi

Intern.

Intern.

Alţii

Total

4

-

12

12

B

F

Nr.

%

Nr.

11

100

-

%

Total

1892/1893

3

1895/1896

3

4

50

4

50

8

1900/1901

3

15

53,57

13

46,42

28

1906/1907

11

45

66,17

23

33,82

68

1908/1909

11

46

64,78

25

35,21

71

11

Sursa: vezi nota 58.

Statisticile au consemnat repartiţia elevilor după sex, după limba maternă şi confesiune. Piramida
etnică îi situează pe primele poziţii pe maghiari, români, germani. Confesional, romano‑catolicii erau
secondaţi de reformaţi, ortodocşi, izraeliţi51. (Tabelul 16b)
50. 
Magyar statisztikai évkönyv. V, p. 359; VI, p. 316; VII, p. 354; VIII, p. 370; IX, p. 357; X, p. 383; XI, p. 387; XII, p. 411; XIII, p. 401;
XIV, p. 399; XV, p. 382; XVI, p. 401; XVII, p. 413; XVIII, p. 399; XIX, p. 415; XX, p. 437.
51. 
Ibidem, I, p. 319; II, p. 323; IV, p. 426; V, p. 358; VII, p. 355; VIII, p. 371; IX, p. 358; X, p. 384; XI, p. 388; XII, p. 412; XIII, p. 402;
XV, p. 383; XVII, p. 416.
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TABELUL 16B. Structura etno‑confesională a copiilor surdo‑muţi
An/
oraş Arad

Nr. Elevi după limba maternă
în Instit. surdo‑muţi

Nr. Elevi după religie Instit. surdo‑muţi

M

G

Sl.

R.

Rt.

Cr.

S.

Al.

Rk

Gr.k

O

E

R

U

Iz.

1892/1893

7

1

-

3

-

-

-

-

3

-

3

-

2

-

3

1895/1896

4

2

-

1

-

1

-

4

-

2

-

1

-

1

1900/1901

20

2

2

3

-

1

-

15

-

4

2

5

-

2

1906/1907

46

6

3

12

-

-

-

1

29

-

12

2

21

-

4

1908/1909

47

8

3

13

-

-

-

-

25

3

12

3

25

-

3

Sursa: vezi nota 51.

Statistica din anul 1898 consemnează existenţa, în oraşul Arad, a unei şcoli pentru copii cu defici‑
enţe de vorbire. Din cei 219 copii cu deficienţe, 134 erau băieţi şi 85 fete. Dintre cei 46 de copii cu deficienţe
mai grave, 28 erau băieţi şi 6 fete52. (Tabelul 17)
TABELUL 17. Şcoala pentru copii cu deficienţe de vorbire
An/unit. Adm.
1897/1898

Nr. copiilor cu defic. de vb.

Mai suferinzi

B

F

Total

B

F

Total

134

85

219

28

6

34

Sursa: vezi nota 52.

Până la izbucnirea Primului Război Mondial, reţeaua şi frecvenţa şcolară, prin modernizarea sistemul instructiv‑educativ, au fost în continuă augmentare, înregistrându‑se schimbări majore în organizare şi
desfăşurare. După aceea, constatăm, datorită complexului desfăşurării evenimentelor un recul al prezenţei
copiilor de vârstă şcolară la cursuri.
Prefacerile economico‑sociale, raportarea permanentă la evoluţia învăţământului din statele europene, curentele modernizatoare aplicate în sistemul instructiv‑educativ, perfecţionarea cadrelor didactice,
interesul tot mai crescut al populaţiei orăşeneşti arădene de a‑şi instrui copii au avut consecinţe pozitive în
evoluţia frecvenţialităţii şcolare. Mutaţiile produse la nivel mental, graţie dezvoltării economice, a reţelei de
transporturi şi comunicaţii, au deschis noi orizonturi în percepţia asupra importanţei şcolii în societate. A
devenit chiar o necesitate imperioasă. Elita intelectuală a acţionat în direcţia stimulării şi sprijinirii elevilor
capabili, prin acordarea unor stipendii prin fundaţii şcolare, episcopale sau de stat. S‑a creat, astfel, o linie
ascendentă a procesului de instruire, eliminând, lent, anacronismele. Generaţia nou formată avea să contribuie decisiv la susţinerea dezideratelor naţionalităţilor şi la promovarea sistemului educativ.

52. 
Ibidem, VII, p. 357.
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Les abréviationes
Adm. – administrativă / administratif, – ve
Agric. – agricol /agricole
B – băieţi / les fils
Cor. – coroane / les couronnes
Cr. – croaţi / Les Croates
E – evanghelici / Les Évangélique
F – fete / les filles
Frecv. – frecvenţa / la fréquence
G. – germani / Les Allemands
Gr. K. – greco‑catolici / Les Gréco‑Catholiques
Intern. – internaţi / les internats
Iz – izraelită / L`israélite
înc. – începutul / le commencement
înv. – învăţător / l`instituteur
lb. magh. – limba maghiară / la langue hongroise
M – maghiari / Les Magyars
Nr. – număr / le nombre
O – ortodocşi / Les Orthodoxes
Part. – particular / particulaire
Prof. – profesor / le professeur
Rf. – reformaţi / Les Calvinistes
RK – romano‑catolic / Les Romano‑Catholiques
Rt. – ruteni / Les Ruthène
S. – sârbi / Les Serbes
Sf. – sfârşit / la fin
Sl – slovaci / Les Slovaques
Str. – strada / la rue
Sup. –superioară / supérieur, – e
Terit. – teritorială / territorial, – e
U – unitarieni / Les Unitaires
Unit. – unitate / l`unité

Anexe / Les anexes
Anexa I – Catalogu de clasificare / L`Anexe I – Le catalogue de classification
Anexa II – Conspectu despre pruncii ne umblători la scola de tote zilele şi la cea de repetiţie din Micălaca
de 1–15 sept. c.n. 1887 / L`Anexe II – Le tableau des enfants qui ne fréquentes pas l`école quotidienne et celle de répétition de Micălaca à 1–15 sept. c.n. 1887
Anexa III – Tabelul 1. Dinamica frecvenţialităţii şcolare în oraşul Arad (1891–1913) / L`Anexe III – Le tableau
1. La dynamique de la fréquence scolaire dann la ville d`Arad (1891–1913)
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Anexa 3
TABELUL 1. Dinamica frecvenţialităţii şcolare în oraşul Arad (1891–1913)
Numărul copiilor de vârstă şcolară

Elevii care frecventează şcoala

Vârsta

Instituţia de învăţământ

An şcolar
6–12

13–15

Şc.
Total elem.
zilnice

Şc.
repet.

1891/1892

5.275

2.451

7.726 4.084

294

1892/1893

5.077

2.320

7.397 4.151

-

1893/1894

5.260

2.130

7.390 4.218

1894/1985

5.675

1.891

1895/1896

5.700

1896/1897
1897/1898

Şc. pop. Şc.
sup. cet.

5.110

274

5.384

725

-

4.876

451

5.327

51

758

-

5.027

1.339

6.366

7.566 4.427

51

758

-

5.236

1.525

6.761

2.770

8.476 4.502

47

803

-

5.352

1.024

6.376

5.094

3.977

9.071 4.666

28

624

-

5.318

986

6.304

5.126

2.781

7.907 4.630

45

887

-

5.562

902

6.464

1898/1899 2.692 2.694 1.411 1.179 7.976 4.647

55

910

-

5.612

861

6.473

1899/1900 2.777 2.806 1.337 1.114 8.034 4.764

48

910

-

5.722

807

6.529

1900/1901 2.824 2.816 1.514 1.300 8.454 4.748

81

888

-

5.717

865

6.582

1901/1902 2.939 2.835 1.395 1.287 8.456 4.948

81

874

-

5.903

730

6.633

1902/1903 3.025 2.860 1.365 1.279 8.529 5.020

-

942

-

5.962

1.174

7.136

F

B

732

Total

-

B

-

Şc.
sup. Total Şc. medii
fete

F

Numărul copiilor de vârstă şcolară
6–12
1903/1904

B

12–14
F

B

F

Frecventează şcoala

Şc. repet.
Peste 15 ani
B

Total

Înveci
Altele
nată
În localitate
Particul.

Total

În Comuna

F

3.325 3.167 1.446 1.335 658

75

10.006

5.759

-

12

55

5.826

1904/1905 3.513 3.237 1.452 1.232 659

70

10.163

6.314

-

14

19

6.347

1905/1906 3.419 3.197 1.494 1.238 602

67

10.017

6.526

-

5

11

6.542

Nu frecventează şcoala/ Vârsta şcolară
Băieţi
6–11
1906/1907

12–14

Norm. Uc.
*

**

Fete
12–14
Peste
Total 6–11
15
ucenici
normală

Alţii

Peste
Total
15

B+F

lb.
Alţii
magh

243

280

168

76

767

443

607

156

3

1.209

1.976

1.218

17

1907/1908 138

103

112

102

455

232

275

52

4

563

1.018

634

35

1908/1909 109

147

70

60

386

154

381

72

5

612

998

638

48

1909/1910 141

161

215

193

710

205

420

77

4

706

1.416

923

33

1910/1911 174

257

148

163

742

218

471

104

34

827

1.569

933

27

1911/1912

73

258

79

104

514

113

572

43

21

749

1.263

792

28

1912/1913 100

196

87

92

475

139

433

65

30

667

1.142

698

14

Sursa: Magyar statistikai évkönyv. Új folyam, I, 1893, Budapesta, 1894, p. 311; II, 1894, p. 314; III, 1895, p. 401;
IV, 1896, p. 416; V, 1897, p. 318; VI, 1898, p. 302; VII, 1899, p. 314; VIII, 1900, p. 326; IX, 1901, p. 314; X, 1902,
p. 338; XII, 1904, p. 350; XIII, 1905, p. 343; XIV, 1906, p. 337; XVI, 1908, 337; XVII, 1909, p. 339; XVIII, 1910,
p. 325; XIX, 1911, p. 341; XX, 1912, p. 363; XXI, 1913, p. 248; XXII, 1914, p. 248.
* Şcoala de repetiţii cu cursuri normale.
** Şcoala de repetiţii, pregătire ucenici în domeniul industrial şi comercial.
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CÂTEVA ASPECTE PRIVIND STRUCTURA
EDUCAŢIONALĂ ȘI OCUPAŢIONALĂ A
POPULAŢIEI COMITATULUI SATU MARE ÎN
PERIOADA DE ÎNCEPUT A SECOLULui XX
PAULA VIRAG

SOME ASPECTS ABOUT THE EDUCATIONAL AND OCCUPATIONAL STRUCTURE
OF SATU MARE COUNTY AT THE BEGINNING OF THE 20TH CENTURY
Abstract: The Satu Mare region is economically developed both industrial and agricultural. The territory of
this county can be devised in areas which are rich in minerals, as Baia Mare region, and in areas with fertile land,
where the agricultural production is very increased, as
Carei and Şomcuta Mare regions. This fact is ilustrated

by the great number of persons who activets in bench
mining (Baia Mare region), or in agriculture (Carei and
Şomcuta Mare regions). Also, there are areas with a week
economical activity (Fehérgyarmat region). This fact is
determined by the absence of the natural resources or by
the small number habitants.

Rezumat: Județul Satu Mare este dezvoltat dpdv economic atat ind. Cat si agr. Terit. Acestui jud este înconjurat de yone bogate în resurse minerale, precum regiunea BM, respectiv de regiuni cu cu pămînt fertil, unde
producția agricolă este crescută, Carei și Șomcuta Mare.
Acest fapt este ilustrat de numărul mare al personaleor

care activează în ramura minieră (regiunea BM) sau în
agricultură. Dar există și zone cu o activitate economică slabă (regiunea Fehérgyarmat). Această situație este
determinată de absența resurselor naturale sau de numărul mic al locuitorilor.

Keywords: Education, hystorical demography, Occu
pational structure.

Cuvinte‑cheie: Educație, demografie istorică, structură ocupațională

Un aspect interesant de urmărit din punct de vedere demografic este cel referitor la instruirea populaţiei
comitatului. Conform datelor recensămintelor de la 1900 şi 1910, procentul acestora creşte considerabil. În
1900, dintre locuitorii Sătmarului, ştiau să scrie şi să citească 39,4%, pentru ca în 1910, numărul lor să crească
la 45,9% din totalul populaţiei. Pentru oraşul Satu Mare numărul celor ştiutori de carte este foarte mare. Mult
mai mult decât jumătate din populaţia oraşului ştia să scrie şi să citească în anii de început a secolului XX. La
1900, 65,8% din populaţia oraşului putea scrie şi citii, pentru ca la 1910, procentul lor să crească la 70,6%.
TABELUL 1. Numărul locuitorilor care ştiu să citească din comitatul Satu Mare la 1900 şi 1910*
1900

1900 (%)

1910

1919 (%)

Comitat

134.367

39,4%

166.170

45,9%

Oraş

17.688

65,8%

24.616

70,6%

*Sursa: Magyar Stastisztikai Évkönyv, Budapest, 1901, 1911, 1920
— 125 —
muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

PAULA VIRAG

N

Ocupaţia populaţiei comitatului Satu Mare oferă inforaţii importante în legătură cu dezvoltarea ecomonică a regiunii aflată în atenţia noastră. Autorităţile maghiare au fost interesate în cunoaşterea domeniilor de activitate a locuitorilor Ungariei şi Transilvaniei, motiv pentru care, recensămintele organizate în
perioada austro‑ungară cuprindeau rubrici referitoare la ramura economică în care activează cel recenzat.
Din datele tabelului nr. 2 observăm faptul că, la recensământul din 1869–1870, în comitatul Satu Mare existau 6.182 de proprietari în domeniul agriculturii. Tot în această ramură economică, cel mai mare număr,
10.274, era reprezentat de muncitorii care lucrau cu ziua pe proprietatea altuia. Foarte mic, 2, era numărul
celor care activau în domeiul vânătorii şi al pescuitului.
TABELUL 2. Numărul populaţiei ocupată în agricultură, silvicultură, pescuit şi vânătoare la recensământul
din 1870*
Comitat

Proprietari

Arendaşi

Administratori de
moşie

Argaţi
anual

Zilieri

Se ocupă cu vânătoarea şi
pescuitul

Satu
Mare

6.182

220

91

5.484

10.274

2

*Sursa: Adam, Iosif I., Puşcaş, Izvoare de demografie istorică, sec XIX–1914, Transilvania, vol.II, Bucureşti, 1987
TABELUL 3. Numărul populaţiei ocupată în industrie la recensământul din 1870*
Ind. de construcţii şi artă

Ind de metal, piatră şi lemn

Comitat

Întreprinzători
independenţi

Funcţionari

Muncitori

Întreprinzători
independenţi

Funcţionari

Muncitori

Satu Mare

326

12

860

1.510

22

1.447

*Sursa: Adam, Iosif I., Puşcaş, Izvoare de demografie istorică, sec XIX–1914, Transilvania, vol.II, Bucureşti, 1987
În prod. de articole chimice, alimentare şi tutun

În ind. textilă

Comitat

Întreprinzători
independenţi

Funcţionari

Muncitori

Întreprinzători
independenţi

Funcţionari

Muncitori

Satu Mare

496

12

467

843

7

796

*Sursa: Izvoare de demografie istorică, sec XIX–1914, Transilvania, vol.II, Bucureşti, 1987, p.
În pielărie, fabricarea hârtiei şi alte ramuri industriale

Ocupaţii indirect productive

Comitat

Întreprinzători
independenţi

Funcţionari

Muncitori

Întreprinzători
independenţi

Funcţionari

Muncitori

Satu Mare

1.899

12

1.190

477

16

1.449

*Sursa: Adam, Iosif I., Puşcaş, Izvoare de demografie istorică, sec XIX–1914, Transilvania, vol.II, Bucureşti, 1987
Total meseriaşi şi meşteşugari
Comitat

Întreprinzători independenţi

Funcţionari

Muncitori

Satu Mare

5.555

6.290

11.841

Sursa: Adam, Iosif I., Puşcaş, Izvoare de demografie istorică, sec XIX–1914, Transilvania, vol.II, Bucureşti, 1987

În perioada recensământului din 1870, pentru comitatul Satu Mare au fost înregistraţi 5.555 întreprinzători independenţi, 6.290 funcţionari şi 11.841 muncitori. Analizând datele tabelului nr. 3, putem observa
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că cei mai mulţi (1.899) întreprinzători au activat în domeniul pielăriei, fabricării hârtiei şi în alte ramuri
industriale. Ei sunt urmaţi de cei din industria metalurgică, a prelucării pietrei şi a lemnului (1.510). Cei
mai puţini (326) au considerat că este oportun să investească în industria de construcţii şi artă. Un număr
aproximativ egal de muncitori îşi desfăşurau activitatea în industria metalurgică şi de prelucrare a pietrei
şi a lemnului (1.447) şi în alte ocupaţii indirect productive (1.449). Cel mai mic număr de angajaţi îl avea
domeniul producţiei de articole chimice, alimentare şi tutun (467 muncitori). Industria metalurgică şi de
prelucrare a pietrei şi a lemnului deţine cei mai mulţi funcţionari (22), în rest, principalele ramuri industriale ale comitatului Satu Mare au un număr aproximativ egal de funcţionari (12).
Coroborând datele din tabelele nr. 2 şi 3, putem concluziona că cei mai mulţi locuitori din comitatul
Satu Mare au activat în ramura industrială a economiei. Totuşi diferenţa dintre aceştia şi numărul celor din
agricultură nu este foarte mare. Putem spune că, pentru Sătmar, există un oarecare echilibru între cele două
ramuri ale economiei.
Tabelul nr. 4 cuprinde datele strânse cu ocazia recensământului din 1900, date referitoare la ocupaţia
populaţiei din comitatul Satu Mare. Dat fiind faptul că acum informaţiile sunt structurate pe plasele comitatului, ne putem face o imagine cât mai completă despre dezvoltarea agriculturii şi a industriei în diferitele
regiuni ale comitatului.
TABELUL 4. Repartizarea populaţiei pe ocupaţii la recensământul din 1900*
Plase şi oraşe

Agricultură şi gradinărit

Alte ramuri al prod. prim.

Minerit şi industrie

Cu venit

Întreţinut

Cu venit

Întreţinut

Cu venit

Întreţinut

Csenger

2.479

3.774

2

2

0

0

Ardud

10.709

13.587

51

137

0

21

Fehérgyarmat

125

204

0

0

0

0

Baia Mare

9.424

10.905

645

1.078

1.696

2.978

Carei

12.593

15.375

18

68

0

0

Şomcuta Mare

10.965

12.912

30

68

0

1

Satu Mare

11.063

17.333

89

108

0

0

Seini

12.699

18.199

153

328

8

12

Baia Sprie‑oraş

69

62

22

51

795

1.705

Baia Mare‑oraş

417

614

263

420

914

1.779

Carei‑oraş

693

1.491

29

86

0

0

Satu Mare‑oraş

2.189

345

214

231

1

1

Total pe comitat

71.236

94.456

1.302

2.346

3.413

6.496

*Sursa: Adam, Iosif I., Puşcaş, Izvoare de demografie istorică, sec XIX–1914, Transilvania, vol.II, Bucureşti, 1987
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Cea mai mare concentraţie de agricultori o întâlnim în plasa Seini, şi anume 30.898 activanţi cu venit
sau întreţinuţi. Tot în această plasă avem un număr, relativ ridicat faţă de alte plase, al celor care activează în
alte ramri ale producţiei primare. Mic este numărul celor care îşi desfăşoară activitatea în minerit şi industrie (20). Probabil că aceştia au plecat să muncească în alte regiuni ale comitatului, cel mai probabil în plasa
Baia Mare, unde întâlnim cel mai mare număr (4.674) de muncitori în domeniul mineritului şi al industriei. Tot această plasă se poate lăuda cu cel mai are număr de activanţi în alte ramuri ale producţiei primare
(1.723). Nici agricultura din această regiune nu este de neglijat pentru că în acest domeniu activează un
număr de 20.329 muncitori. Din aceste date, comparate cu informaţile din alte plase, putem concluziona că
plasa Baia Mare este cea mai dezvoltată din punct de vedere economic dintre plasele comitatului Satu Mare.
La polul opus se situează plasa Fehérgyarmat, unde nici o persoană nu activează în ramura industrială şi
doar 329 de persoane muncesc în agricultură. Totuşi, pentru această analiză trebuie să ţinem cont şi de faptul că Fehérgyarmat este plasa cu cea mai mică suprafaţă şi cel mai mic număr de locuitori. O altă observaţie
care poate fi făcută din analiza tabelului 65, dar şi din tabelul nr. 66, este aceea că, per total, pentru comitatul
Satu Mare, la 1900, cel mai mare număr al populaţiei activa în domeniul agriculturii, domeniu mai dezvoltat
în acea perioadă pentru regiunea avută în vedere. Urmează apoi ramura mineritului şi a siderurgiei cu un
număr de 9.909 muncitori.
În ceea ce priveşte situaţia economică a oraşelor din comitatul Satu Mare, putem afirma că cel mai
dezvoltat, atât din punct industrial, cât şi al agriculturii, este oraşul Baia Mare. Locuitorii acestuia aveau
ca principală ocupaţie activităţile din minerit şi industrie (2.693). Un număr mare de muncitori în acest
domeniu îl avea şi oraşul Baia Sprie. Observăm că cele două localităţi se aflau în zone bogate în minereu.
Spre deosebire de ele, oraşele Carei şi Satu Mare nu aveau activanţi în acest domeniu industrial. În schimb,
ele se remarcă prin numărul celor care munceau în agricultură şi grădinărit, precum şi în alte domenii ale
producţiei primare.
TABELUL 5. Repartizarea populaţiei din comitatul Satu Mare pe ocupaţii la recensământul din 1900*
Agricultură şi gradinărit

Alte ramuri al prod. prim.

Minerit şi siderurgie

Cu venit

Întreţinut

Cu venit

Întreţinut

Cu venit

Întreţinut

Comitat

71.236

94.456

1.302

2.346

3.413

6.496

Oraş

2.189

3.425

214

231

1

1

Sursa: Adam, Iosif I., Puşcaş, Izvoare de demografie istorică, sec XIX–1914, Transilvania, vol.II, Bucureşti, 1987
Industrie

Comerţ şi credit

Cu venit

Întreţinut

Cu venit

Întreţinut

Comitat

9.656

14.289

1.728

2.917

Oraş

3.552

4.659

1.114

2.036

Sursa: Adam, Iosif I., Puşcaş, Izvoare de demografie istorică, sec XIX–1914, Transilvania, vol.II, Bucureşti, 1987
Transporturi

Servicii publice şi liber profesionişti

Armată

Cu venit

Întreţinut

Cu venit

Întreţinut

Cu venit

Întreţinut

Comitat

1.127

2.671

2.231

4.337

309

80

Oraş

461

1.231

962

1.675

703

103

Sursa: Adam, Iosif I., Puşcaş, Izvoare de demografie istorică, sec XIX–1914, Transilvania, vol.II, Bucureşti, 1987
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Zilieri

Servitori casnici

Alte ocupaţii necunoscute

Cu venit

Întreţinut

Cu venit

Întreţinut

Cu venit

Întreţinut

Comitat

2.552

3.462

4.230

526

2.765

3.844

Oraş

282

329

1.435

58

633

1.587

Sursa: Adam, Iosif I., Puşcaş, Izvoare de demografie istorică, sec XIX–1914, Transilvania, vol.II, Bucureşti, 1987

Mai trebuie să adăugăm faptul că, aşa cum rezultă din datele recensământului de la 1900, cel mai mare
număr al celor care activau în agricultură era deţinut de bărbaţi atât în comitatul Satu Mare (83.184), cât şi în
oraşul cu acelaşi nume (2.873). Deci, putem afirma, fără teama de a greşi, că principala forţă de muncă era
cea de sex masculin, mult mai puternică şi, probabil, mai rezistentă la condiţiile dificile din acest domeniu
de activitate (vezi tabelul nr. 5).
TABELUL 6. Populaţia din comitatul Satu Mare ocupată în agricultură la recensământul din 1900*
Cu venit

Întreţinuţi

Total

Bărbaţi

Femei

Bărbaţi

Femei

Bărbaţi

Femei

Comitat

51.896

19.340

31.288

63.168

83.184

82.508

Oraş

1.738

451

1.135

2.290

2.873

2.741

*Sursa: Adam, Iosif I., Puşcaş, Izvoare de demografie istorică, sec XIX–1914, Transilvania, vol.II, Bucureşti, 1987
TABELUL 7. Repartizarea populaţiei pe ocupaţii la recensământul din 1910*
Plase şi oraşe

Agricultură şi gradinărit

Alte ramuri al prod. Prim.

Minerit şi siderurgie

Cu venit

Întreţinut

Cu venit

Întreţinut

Cu venit

Întreţinut

Oaş

7.787

12.014

53

528

0

10

Csenger

2.327

3.776

1

1

0

0

Ardud

9.627

15.712

71

178

0

30

Fehérgyarmat

149

191

0

0

0

0

Baia Mare

7.622

10.265

651

1.183

1.588

3.351

Carei

12.132

16.926

17

34

0

59

Şomcuta Mare

10.320

14.269

48

101

2

14

Satu Mare

8.017

13.289

30

80

10

19

Seini

8.074

12.798

77

210

36

116

Baia Sprie‑oraş

57

64

28

34

605

1.377

Baia Mare‑oraş

419

558

252

433

1.046

1.931

Carei‑oraş

1.037

1.632

2

5

0

1

Total pe comitat

101.093

149.738

250.831

76.568

101.494

1.430

Satu Mare‑oraş

15.777

19.115

34.892

2.435

3.860

17

*Sursa: Adam, Iosif I., Puşcaş, Izvoare de demografie istorică, sec XIX–1914, Transilvania, vol.II, Bucureşti, 1987
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TABELUL 8. Repartizarea populaţiei pe ocupaţii la recensământul din 1910*
Plase şi oraşe

Industrie

Comerţ şi credit

Transporturi

Cu venit

Întreţinut

Cu venit

Întreţinut

Cu venit

Întreţinut

Oaş

605

1.040

160

398

98

212

Csenger

291

418

39

67

23

59

Ardud

1.078

1.837

161

295

46

159

Fehérgyarmat

6

12

0

0

0

0

Baia Mare

854

1.355

90

140

286

654

Carei

1.498

2.624

153

340

177

386

Şomcuta Mare

867

1.398

247

486

89

239

Satu Mare

777

1.400

188

408

182

444

Seini

1.221

1.988

274

525

135

300

Baia Sprie‑oraş

286

412

85

115

52

96

Baia Mare‑oraş

1.414

1.642

454

554

190

443

Carei‑oraş

2.658

3.203

720

1.097

382

864

Total pe comitat

11.555

17.329

2.571

4.425

1.660

3.856

Satu Mare‑oraş

5.415

6.096

1.545

2.602

879

1.917

*Sursa Adam, Iosif I., Puşcaş, Izvoare de demografie istorică, sec XIX–1914, Transilvania, vol.II, Bucureşti, 1987

Recensământul de la 1910 arată că cea mai mare concentraţie de muncitori în domeniul agriculturii şi
grădinăritului se întâlneşte în plasa Carei (29.058). Nu ne miră acest fapt, pentru că şi astăzi regiunea aceasta
este recunoscută prin fertilitatea pământului său. La polul opus se situează plasa Fehérgyarmat cu un număr
de 340 de agricultori. În ceea ce priveşte domeniul mineritului şi siderurgiei, la fel ca şi la recensământul
anterior, plasa Baia Mare se distanţează considerabil faţă de celelalte regiuni ale comitatului. Plasa Şomcuta
Mare se remarcă în domeniul comerţului şi al creditului, iar plasa Carei în domeniul industriei. Cu excepţia
plasei Fehérgyarmat, săracă din punct de vedere al activităţii economice, celelalte plase se află într‑un oarecare echilibru economic.
În ceea ce priveşte ocupaţiile locuitorilor din oraşele comitatului Satu Mare, Baia Mare se remarcă
prin numărul mare de muncitori din domeniul mineritului şi al siderurgiei, Satu Mare în domeniul industriei şi al altor ramuri de producţie primară.
Ca o concluzie a celor afirmate în rândurile de mai sus, putem spune că regiunea comitatului Satu
Mare este o regiune dezvoltată din punct de vedere economic, atât în domeniul industrial, cât şi în cel al
agriculturii. Se pot delimita anumite zone bogate în zăcăminte de minereu, şi anume regiunea plasa Baia
Mare, dar şi zone cu pământ fertil, unde producţia din agricultură este ridicată, de exemplu plasele Carei şi
Şomcuta Mare. Acest lucru îl putem deduce din numărul mare de persoane care activează în minerit (plasa Baia Mare), sau în agricultură (plasele Carei şi Şomcuta Mare). Există şi zone cu o mai slabă activitate
economică (plasa Fehérgyarmat). Acest fapt se datorează fie lipsei resurselor naturale, fie numărului mic
de locuitori ai regiunii respective.
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RAPORTUL STAT–BISERICĂ ANALIZAT PRIN
PRISMA LEGISLAŢIEI MATRIMONIALE ADOPTATE
ÎN TRANSILVANIA MODERNĂ
MONICA MUREȘAN
Moto: Lupta se desfăşoară în vederea acaparării discursului,
bătălia se petrece prin intermediul său. (Michel Focault)

THE RELATIONSHIP BETWEEN STATE AND CHURCH
SEEN IN THE LIGHT OF THE MATRIMONIAL LAWS ADOPTED
IN MODERN TRANSYLVANIA
Abstract: Transylvania situated at the cross section of
different cultural areas and currents of ideas since the
Middle Ages had become in this multicolored landscape
a cosmopolitan area from the point of view of ethnicity,
religion, and culture. This characteristic gained emphasis, however, during the modern age through an original equation which brought to balance the involvement
of the two central institutions – the Church on the one

hand, and the modern State on the other – in the life of
individuals and communities. Maybe the most evident
proof to this is the collaboration of laic and ecclesiastic
authorities in the field of legislation. In the present study
we are going to survey the trajectory of this dialogue in
the light of the matrimonial laws adopted in Transylvania
in the 18th and 19th centuries.

Rezumat: Spaţiul transilvănean, aflat încă din evul
mediu la confluenţa unor arii diverse de civilizaţie şi a
principalelor circuite de transmitere a curentelor de
idei, s‑a coagulat şi individualizat în acest peisaj pestriţ
ca un areal cosmopolit din punct de vedere etnic, religios şi cultural. Această caracteristică s‑a accentuat însă
de‑a lungul epocii moderne printr‑o ecuaţie originală
ce a echilibrat intervenţia celor două instituţii centrale

– Biserica pe de o parte, şi Statul modern pe de altă parte, în viaţa indivizilor şi a comunităţilor. Poate cea mai
evidentă dovadă în acest sens, cu efecte vizibile atât pe
termen scurt cât şi pe termen lung, constă în colaborarea
autorităţilor laice cu cele ecleziastice pe teren legislativ.
În studiul de faţă vom urmări traiectoria acestui dialog
reciproc prin prisma legislaţiei matrimoniale adoptate în
Transilvania secolelor XVIII şi XIX.

Keywords: modern State, church, Transylvania, 18th
and 19th century, matrimonial laws, laicization and
secularization.

Cuvinte‑cheie: Stat modern, Biserică, Transilvania,
Secolele XVIII şi XIX, legislaţie matrimonială, laicizare
şi secularizare.

Rit de trecere care deschide perspectiva tinerilor spre adevărata viaţă, spre viaţa de familie, cu multiple implicaţii sociale şi culturale, căsătoria în societatea tradiţională s‑a aflat în permanenţă între exigenţele Bisericii şi ale Statului modern. Căsătoria este sacrament pentru biserică, mijloc de constituire a unei
noi familii pentru stat şi, miză a relaţiilor sociale şi juridice deopotrivă preocupate de indivizi, familii şi
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instituţii; este un fapt social legat de condiţiile vieţii şi de istoria mentalităţilor1. Dacă statul a încercat să
reglementeze şi să cenzureze abaterile din societatea rurală, spre a conserva şi întări valorile comunitare şi
pe cele patrimoniale, biserica s‑a văzut într‑un fel sau altul nevoită să‑şi dea girul asupra unora din aceste
comportamente şi obiceiuri2. Subiect de interes comun pentru Biserică şi Stat, căsătoria reprezintă aşadar,
un domeniu predilect şi reprezentativ în care s‑au manifestat pe rând diverse tipuri de raporturi, dintre care
cel mai longeviv şi prolific pe plan legislativ a fost cel de cooperare.
După cum bine observa istoricul Simona Nicoară, „Symphonia tradiţională dintre Biserică şi Stat”3 în
Transilvania modernă a stimulat conexiuni complexe între cele două instanţe temporale în cadrul societăţii
şi de‑a lungul unor regimuri politice diverse, cu avantaje şi beneficii reciproce. Această simbioză s‑a transpus în planul legislaţiei matrimoniale, conform principiului: în vreme ce credinţa uneşte, legea sancţionează. Altfel spus, credinţa individualizează persoana şi relaţia acesteia cu divinitatea, legea uniformizează şi
impune indivizilor criteriul normalităţii4. Atâta timp cât a existat un dialog efectiv şi constructiv între cele
două instituţii, raportul Stat‑Biserică a constituit un factor comun de reprezentare cu rol unificator pentru
comunităţilor locale, factor care a facilitat în ultimă instanţă funcţionarea societăţii la parametri normali.
Ca toate societăţile preponderent rurale, societatea transilvăneană din epoca modernă a dovedit un
imobilism aproape proverbial, din moment ce încă din timpurile anterioare modernităţii, a fost dominată
de viziunea unei lumi cvasi‑imobile ca un dat al lui Dumnezeu. Această viziune colectivă despre viaţă şi
societate a încurajat obedienţa şi tendinţa conservării structurilor sociale consacrate de tradiţie5. În contextul dat, Biserica, ca instituţie prin excelenţă conservatoare s‑a erijat într‑un factor de stabilitate şi de perpetuare a valorilor tradiţionale, întrucât înainte de consolidarea Statului modern, Biserica a fost o comunitate
politică, nu una religioasă6. Pe de altă parte, o serie de condiţii istorice specifice şi‑au pus amprenta asupra
conturării unei reticenţe generalizate faţă de progresul precipitat7. Astfel, la începutul modernităţii, prezenţa Bisericii ca autoritate în viaţa de zi cu zi a individului era un fapt de necontestat, în timp ce Statul a rămas
în mare parte absent8. Iluminismul nu a fost la noi anticlerical, iar romantismul a văzut în religie un factor
de continuitate şi de legătură cu tradiţia9.
Plecând din ultimele decenii ale secolului al XVII‑lea, biserica mai întâi, secondată apoi de statul
modern, au încercat să îşi impună autoritatea la nivelul colectivităţilor rurale, spre a încadra mai bine aspectele imorale sau care contraziceau norma oficială10. Tot secolul al XVIII‑lea chestiunile matrimoniale au fost
supuse competenţei absolute a bisericii, sub a cărei jurisdicţie exclusivă a rămas până în secolul al XIX‑lea
cu impunerea codului civil modern11. A urmat o perioadă de tatonări reciproce, de complementaritate şi
cooperare în plan legislativ. „Confruntarea” stat‑biserică a fost definitiv tranşată prin elaborarea legislaţiei
matrimoniale civile de la sfârşitul secolului al XIX‑lea, prin aplicarea căreia bisericii nu i s‑a mai recunoscut
dreptul de validare oficială a actelor demografice majore12.
1. Jean Gaudement, Le mariage en Occident. Les moeurs et le droit, Paris, Editions du Clef, 1987, p. 7.
2. Toader Nicoară, Transilvania la începuturile timpurilor moderne (1680–1800). Societate rurală şi mentalităţi colective, Cluj‑Napoca,
Editura Dacia, 2001, p. 152.
3. Simona Nicoară, Naţiunea modernă. Mituri, simboluri, ideologii, Cluj‑Napoca, Editura Accent, 2002, p. 32.
4. Daniel Barbu, Firea românilor, Bucureşti, Editura Nemira, 2000, p. 107.
5. Simona Nicoară, op.cit., p. 236.
6. Daniel Barbu, op.cit., p. 106.
7. Constantin Şchifirneţ, Geneza modernă a ideii naţionale. Psihologie etică şi identitate românească, Bucureşti, Editura Albatros,
2001, p. 224.
8. Adriana Gheorghe, „Secularizarea societăţii româneşti: de la registrele parohiale de stare civilă”, in Studii şi materiale de istorie
modernă, XVIII / 2004, p. 106.
9. Simona Nicoară, op. cit., p. 36.
10. Toader Nicoară, op.cit., p. 153.
11. Ecaterina Lung, „L’église ortodoxe roumaine, le pouvoir politique et le mariage (XVIe‑XVIIe siècles)”, in vol. Sud‑Estul şi
contextul european, Academia Română, Institutul de studii S‑E Europene, Buletin X, 1999–2000, p. 48.
12. Sorina Paula Bolovan, „Legislaţia cu caracter matrimonial la românii din Transilvania în a doua jumătate a secolului al
XIX‑lea”, in Studii de Istorie a Transilvaniei, coord. Sorin Mitu, Florin Gogâltan, Asociaţia Istoricilor din Transilvania şi Banat,
Cluj‑Napoca, 1994, p. 172.
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Administrată secole de‑a rândul de biserică şi socotită de aceasta în rândul celor şapte taine, căsătoria va intra tot mai mult, în perioada pe care o avem în vedere, sub incidenţa şi controlul Statului, care
va tinde să preia de la instituţia ecleziastică cea mai mare parte a mecanismelor de normare şi control a
matrimoniului. Secolul al XIX‑lea a însemnat mai întâi perioada unui „dualism” Stat‑Biserică: administrarea împreună sub raport legislativ şi juridic a instituţiei căsătoriei şi recunoaşterea reciprocă a domeniilor de competenţă13. Dinamica raporturilor dintre puterea seculară şi cea ecleziastică a fost anticipată
de efortul general de modernizare al societăţii. Urmând acest trend, Biserica a acceptat să comunice cu
Statul, modernizându‑se pe de o parte, iar pe de altă parte, păstrându‑şi propria identitate în faţa presiunilor latine şi orientale14.
Prin transformările din toate domeniile realizate în a doua jumătate a secolului al XIX‑lea, Transilvania
încearcă să se integreze modernităţii din apusul continentului. Introducerea căsătoriei civile şi a registrelor
matricole de stat, în urma legilor XXXI şi XXXIII din 1894, au oferit Statului oportunitatea de a confisca
fără echivoc exclusivitatea acestui domeniu de competenţă, cununia religioasă rămânând doar o chestiune
de proprie opţiune, având un caracter strict confesional, şi nu unul oficial. Din acest moment, raportul de
colaborare se schimbă într‑unul de subordonare, iar cel de egalitate într‑unul de autoritate15. Statul modern
intervine, corectează şi corelează momentele majore din viaţa individului astfel încât, intimitatea acestuia
ajunge să se subordoneze treptat unui control extern, public, iar biserica a fost nevoită să‑şi modifice canoanele după legislaţia civilă16. Dacă la nivelul ierarhiei politice, problemele religioase erau privite dintr‑o perspectivă pragmatică, considerând mai importantă calitatea de cetăţeni ai supuşilor decât credinţa acestora17,
principala grijă a bisericii era să asigure canonicitate actelor sale cărora le oferea astfel un suport mai temeinic în sensul accentuării unei practici tradiţionale şi a reglementărilor cerute de realitatea socială18. Raportul
dintre autoritatea laică şi cea religioasă în această fază a evoluţiei istorice a fost stabilit de jocul intenţiilor
şi al realităţii, dovedind caracterul pragmatic al alegerii Statului de a se sprijini pe reţeaua de slujitori ai
Bisericii, şi nevoia acesteia din urmă de a‑şi aplica principiile. Contingenţele ambivalente s‑au datorat fără
îndoială necesităţii, dar rămâne de văzut în ce măsură Statul chiar şi‑a propus desăvârşirea secularizării, fie şi
numai instituţional19. Nu în ultimul rând, colaborarea celor două instituţii pornită pe teren legislativ reflectă
deopotrivă raporturile de putere din societatea transilvăneană a epocii moderne, din moment ce secolul
al XVII‑lea a stat sub stindardul Bisericii, secolele XVIII şi XIX au făcut din Stat partener egal pentru ca la
începutul secolului al XX‑lea Satul să‑şi adjudece definitiv preeminenţa în viaţa indivizilor.
Cu toate acestea, raportul Stat‑Biserică în materie matrimonială nu a avut o evoluţie lineară şi
armonioasă ci una sinuoasă, cu multe răsturnări de situaţie şi înclinări ale balanţei autorităţii când într‑o
parte când în alta, în funcţie de contextul general socio‑politic şi de interesele particulare ale fiecărei
dintre cele două instituţii. În spaţiul transilvan, mutietnic şi multiconfesional, situaţia a fost cu atât mai
nuanţată cu cât bisericile româneşti au avut un statut defavorizat în toată epoca modernă. În ciuda acestor
13. Cecilia Cârja, Ion Cârja, „Biserica Unită, dreptul matrimonial şi modernitatea în Transilvania (a doua jumătate a secolului
al XIX‑lea şi începutul secolului XX). Schiţă pentru o posibilă analiză de caz: căsătoriile mixte”, in vol. Căsătoriile mixte în
Transilvania. Secolul al XIX‑lea şi începutul secolului XX, coord. Corneliu Pădurean, Ioan Bolovan, Arad, Editura Universităţii
„Aurel Vlaicu”, 2005, p. 35.
14. Mircea Brie, Familie şi societate în Nord‑Vestul Transilvaniei (a doua jumătate a secolului XIX – începutul secolului XX), Oradea,
Editura Universităţii din Oradea, 2008, p. 73.
15. După 1894, până şi succesiunea cronologică în care se petrec cele două acte care consfinţesc căsătorie indică subordonarea
bisericii din moment ce cununia religioasă se încheie după actul civil, iar despărţirea de pat şi masă se poate face numai după
existenţa unei sentinţe analoage de la judecătoria civilă (n.n.).
16. Sorina Paula Bolovan, Familia în satul românesc din Transilvania. A doua jumătate a secolului al XIX‑lea şi începutul secolului
XX, Cluj‑Napoca, Centrul de Studii Transilvane, 1999, p. 77.
17. Greta Monica Miron, „Greco‑catolicism şi ortodoxie în Transilvania celei de‑a doua jumătăţi a secolului al XVIII‑lea. Repere
în definirea ideii de toleranţă”, in Anuarul Institutului de Cercetări socio‑umane „Gheorghe Şincai”, II, Târgu Mureş, 1999, p. 114.
18. Pavel Vesa, „Câteva aspecte privind căsătoria în protopopiatele arădene în secolele XVIII şi XIX”, in vol. Populaţie şi societate.
Studii de demografie istorică a Transilvaniei (secolele XVIII–XX), coord: Ioan Bolovan şi Corneliu Pădurean, Cluj – Napoca,
2003, p. 17.
19. Adriana Gheorghe, op. cit, p. 105.
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turbulenţe, între Conciliul tridentin (1563) şi adoptarea căsătoriei civile (1894), asistăm la un oarecare
echilibru în materie matrimonială între cele două instanţe, cu evidente influenţe reciproce în legislaţie
şi cu respect reciproc la nivelul reprezentanţilor acestora. Această lungă colaborare a pus pe termen lung
bazele unui sistem specific arealului geografic ce a favorizat dezvoltarea uniformă şi de durată a întregii
societăţi româneşti din Transilvania.
Raportul instituţional stat‑biserică s‑a transpus la nivel colectiv printr‑o optică puţin eronată, din
moment ce percepţia colectivităţii era una idealistă şi pacifistă, pornind de la premiza relaţiilor amiabile dintre reprezentanţii autorităţilor bisericeşti şi laice. În toate împrejurările vieţii cotidiene, dincolo de
convingerile confesionale şi de modul de acţiune politică, între preoţimea română şi notabilităţile laice s‑a
păstrat o etichetă de factură central‑europeană, ce presupunea un limbaj elevat, o ţinută reprezentativă şi
o implicare civică decentă, dincolo de orice prejudecată. În mijlocul comunităţilor, ei trebuiau să etaleze
virtuţile elitelor prin exemplul personal, mai ales că biserica pleda mereu pe iubirea aproapelui şi spiritul de
toleranţă ca substrat al credinţei creştine20. De la clerul de jos, la funcţionarul de rând şi până la cetăţeanul
obşnuit mutaţiile legislative nu au afectat respectul românului transilvănean faţă de legi şi canoane, atitudine prin care acesta îşi exprima în ultimă instanţă loialitatea faţă de monarh, ca şef deopotrivă al Statului şi
cap la Bisericii21.
Se pune în continuare problema raportului Stat‑Biserică, diferenţiat în funcţie de atitudinea specifică a uneia sau alteia dintre bisericile româneşti transilvănene. Se observă astfel, că la nivelul Bisericii
ortodoxe române din Transilvania, legislaţia matrimonială civilă adoptată la sfârşitul secolului al XIX‑lea
nu a creat tensiuni insurmontabile, raportul de subordonare faţă de autoritatea statală reprezentând un
fapt firesc adânc înrădăcinat în moştenirea bizantină al cărei specific era dat tocmai de intervenţia masivă a statului în domeniu privat22. Singura reticenţă în acest sens s‑a manifestat prin Instrucţiunea dată de
mitropolitul Miron Romanul la data de 25 august 1895, şi care prevedea ca: „Biserica ortodocsă română ca
atare numai acea căsătoria o va considera de validă, care va fi încheiată după prescrisele bisericei; drept aceea toţi
credincioşii bisericei nostre vor ave şi după introducerea căsătoriei civile – după încheiarea actului civil – a primi
taina căsătoriei bisericesci amesurat prescriselor canonice ale bisericei”23, respectivul congres suspectând măsurile statului de intenţia de a „slăbi legătura internă a bisericei” şi de a „submina temelia religiosă morală a
soţietăţii bisericesci”.
20. Ioan Ciocian, Biserica şi societatea românească din Transilvania. Vicariatul Silvaniei în a doua jumătate a secolului al XIX‑lea,
Arad, Editura „Vasile Goldiş” University Press, 2000, p. 127.
21. Redăm spre exemplificare o parte din scrisoarea vicarului năsăudean Ioan Holmagi, adresată clerului din subordinea sa
în data de 29 ianuarie 1797, document preluat din Iulian Marţian, „Documente Bisericeşti”, în Arhiva Someşană. Revistă
istorico‑culturală, nr. 7 / 1927, Năsăud, pp. 38–39 : „Nice un preot nu poate să slujască pre lege neavând mărturie şi păucenie
sau blagoslovenie în scris dela Archiereul ţării şi rânduială dela deregătoria bisericească de loc. (...) Preotul nu este numai faţă
bisericească din lăuntru, ci este deîmpreună şi ţăran, adecă cetăţan; pentru aceea şi el se cade ca să ajute la binele de obşte al politicei,
ca să înveţe cel mai puţinu cuvântul lui D‑zeu pre norod a se deprinde întru poruncile craiului, ca să le facă cu dreptate şi cu dragoste
fără de cârteală şi fără de a da dosul dinaintea slujbei cei împărăteşti. Aceasta şi pofteşte legea cea evanghelicească, şi datoria
unui preot dempreună şi cetăţan, căci îl slujeşte scutinţa preoţească din mila crăiască, încă şi ocrotirea de obşte, ce sâmt şi preoţii
odihnindu‑se supt prea strajnicile aripi ale craiului, împreună cu tot cuprinsul şi averile lor. (...) Căci binele cel duhovnicesc este întru
oarecare legătură cu al ţării cel lumesc, şi unul pre altul trebuieşte a se ajuta şi a se sprijini pentru ca să poată sta cum l‑au împărţit
începătoriul toată bunătatea: D‑zeu, şi amândouă să tragă dimpreună cătră cel desăvârşit bine care este viaţa de veci; însă hotarul
se cade a‑l ţine să nu se amestece nice unii nice alţii la treburile cele deosebit unora şi altora încredinţate de la Hs. Întemeetorul
bisericii şi a cetăţii, pentru ca să nu să zăticnească cea bună a fieştecăreia obştii rânduială şi chiverniseală şi cumva să se deznoade
cea de sârg legătură a bisericii şi a cetăţii. (...) Se cade preoţii... ca să cinstească pre împăratul şi pre craiul norodului, având a se
supune fieşcine la cela ce este ales dela D‑zeu în locul lui povăţuitor, cârmaci şi strajă neadormită întru norod deasupra relelor acestei
vieţi... (şi să dea) ascultare şi a celor trimişi dela dânsul”.
22. Ecaterina Lung, op. cit., p. 41.
23. „Instrucţiune cu privire la procedura, ce vor ave a urma organele, respective preoţii şi poporul dreptcredincios al bisericei
gr.or. române din provincia nostră metropolitană faţă de reformele noue politice‑bisericeşti”, in vol. Legislaţia ecleziastică şi
laică privind familia românească din Transilvania în a doua jumătate a secolului al XIX‑lea, Ediţie de texte, studiu introductiv şi
note de Ioan Bolovan, Diana Covaci, Daniela Deteşan, Marius Eppel, Crinela Elena Holom, Academia Română. Centrul de
Studii Transilvane, Cluj‑Napoca, 2009, p. 393.
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Situată între necesitatea profesării comuniunii cu Roma şi imperativul conservării individualităţii şi
a specificului său răsăritean, Biserica greco‑catolică românească prezintă o situaţie de o notabilă complexitate în materie de drept matrimonial. Influenţe ale normei latine de drept, care tind treptat‑treptat să prevaleze, la care se adaugă normative de sorginte ortodoxă şi infiltrări şi contaminări legislative venite dinspre
puterea seculară, acestea sunt „ingredientele” esenţiale care alcătuiesc dreptul canonic al Bisericii Unite în
perioada delimitată de înfiinţarea provinciei mitropolitane (1853) şi primul război mondial24. La mijlocul
secolului al XIX‑lea, datorită numeroaselor intervenţii ale statului şi ale Nunţiaturii Vieneze, în biserica greco‑catolică din Ardeal s‑a luat decizia alinierii doctrinei matrimoniale greco‑catolice la cea latină practicată
de Roma25, „catolicizare” implementă într‑o primă etapă prin hotărârile sinoadelor din 1872 şi 1882 patronate de mitropolitul Ioan Vancea. Doar începând cu acest moment se poate vorbi de un specific greco‑catolic
propriu‑zis, cu toate că în conduita credincioşilor greco‑catolici nu s‑a produs niciodată separaţia creată de
teologii catolici dintre dogmă şi practică, dintre credinţă şi rit26.
Trecând peste aceste diferenţe conjuncturale, şi peste micile diferenţe sesizabile la un moment dat în
discursul canonicilor ortodocşi sau greco‑catolici, la nivelul ambelor biserici româneşti din Transilvania s‑a
păstrat o conduită relativ uniformă în privinţa relaţiei cu statul, căci autorităţile religioase au dezvoltat
aceleaşi principii iar teologii de ambe confesiunile au avut aceleaşi comportamente27. Conformitatea de
atitudini şi opinii este evidentă în momentul adoptării căsătoriei civile, măsură în faţa căreia şefii bisericilor
româneşti din Transilvania au făcut front comun marşând pe ideea păstrării nealterate a jurisdicţiei ecleziastice în materie matrimonială, cel puţin la nivel declarativ, după cum reiese în primul rând din Instrucţiunea
emisă de mitropolitul ortodox la data de 25 august 1895: „Deşi statul prin art. de lege XXXI din 1894 admi
nistraţiunea justiţiei matrimoniale cu începere dela 1 Oct. St.n.a.c. o a pus în competinţa judeţelor civile, totuşi
biserica nostră şi faţă de aceasta lege civilă rezervându‑şi dreptul de competinţă judecătorească în afacerile matri
moniale, relativ la căsătoria bisericească; – forurile matrimoniale bisericesci remân în funcţiune, şi cu observarea
formelor legale vor ave şi în viitoriu a delibera causele matrimoniale bisericesci după legile canonice ale bisericei.
(...) În casurile de divorţiu părţile aparţinetore bisericei nostre în viitoriu după terminarea procesului civil vor
ave a‑şi presenta extrasul de cununia despre căsătoria bisericească, împreună cu sentinţa definitivă a forurilor
civile, la scaunul protopopesc ca for de prima instanţă, şi a cere deslegarea matrimoniului bisericesc şi prin forurile
matrimoniale competente ale bisericei”28. Omologul greco‑catolic lua o atitudine asemănătoare cu ocazia dezbaterii problemei căsătoriei civile în şedinţa cabinetului mitropolitului din data de 12/ 24 septembrie 1895:
„Deore‑ce baseric’a acest’a competitia numai cu privire la efectele civile ale casetoriei o pote adimte: era cu privire
la legatur’a sântului sacramentu alu casetoriei legislatiunea basericeasca neci decum nu a încetatu prin legea cea
nuoa civila, neci pote inceta: dreptu acea credintiosii si in venitoriu in consciinta suntu detori a‑si porta procesele
de casetoria la tribunalulu basericeasca, si a‑se supune sententei aduse de acest’a”29.
Până şi legiuitorii civili de la începutul secolului al XX‑lea vor recunoaşte rolul Bisericii în viaţa individului şi a societăţii, plecând de la considerentul că: „Aşezământul numit „familie” are un caracter foarte com
plex, de unde şi necesitatea colaborării instituţiilor religioase cu cele civile în legiferarea şi gestionarea problemelor
de natură matrimonială. Luând fiinţă din complexe necesităţi naturale, etice şi sociale, acest aşezământ se sustra
ge mai mult decât alte raporturi omeneşti, reglementării detaliate din partea legiuitorului civil”30. Prin urmare,
dreptul civil va sublinia principiul neatârnării reciproce a Statului şi a Bisericii în materie de căsătorie şi
24. Cecilia Cârja, Ion Cârja, op.cit., p. 42.
25. Vezi Ana Victoria Sima, Vizitele nunţiilor apostolici vienezi în Transilvania (1855 – 1868), Cluj‑Napoca, Presa Universitară
Clujeană, 2003, vol. I, passim.
26. Teodor V. Damşa, Biserica greco‑catolică din România în perspectiva istorică, Timişoara, Editura de Vest, 1994, p. 258.
27. Vezi Gheorghe Ardelean, Relaţia bisericilor româneşti cu statul în Transilvania şi Banat între anii 1848–1918, (Tz.) Cluj‑Napoca,
2010, p. 29.
28. „Instrucţiune cu privire la procedura …, pp. 395–396.
29. Arhivele Naţionale, Direcţia Judeţeană Alba (în continuare A.N.D.J.A), Fond Cabinetul Mitropolitului, doc.2023/ 1896, f. 49.
30. Camil Negrea, Dreptul civil valabil în Ardeal, Bănat, Crişana şi Maramureş cu note comparative asupra codului civil român, Cluj,
Tipografia Bernat, 1920, vol. IV, p. 1.
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divorţ, sub dublu aspect: Statul şi numai el are puterea de a legifera asupra căsătoriei ca act producător de
efecte juridice şi această legiferare are loc în mod unitar pentru toţi cetăţenii, fără deosebire de confesiune;
pe de altă parte însă, legea dă liberă voie fiecărei confesiuni să normeze căsătoria din punctul său de vedere
bisericesc. În corpusul legii XXXI/1894 exista chiar o prevedere expresă sub articolul 49 ce sublinia faptul
că: „această lege lasă neatinse datorintiele religionare referitoare la contractarea căsătoriei”31. În consecinţă, statul execută legea prin organele sale în ceea ce priveşte încheierea căsătoriei şi litigiile ce derivă din aceasta,
fără a opri Biserica să‑şi execute legile32.
Chiar dacă la început, între stat şi biserică au existat disensiuni create de alegerea aceluiaşi obiect al
jurisdicţiei – momentele majore din viaţa omului – treptat s‑a realizat delimitarea sferelor de competenţă
între cele două instituţii. Astfel, biserica şi‑a limitat puterea de coerciţie la instrumentele de ordin moral
având o jurisdicţie strict spirituală, iar statul exercita coerciţia socială prin controlul statutului civil şi militar, şi prin controlul aspectelor ce ţin de „forma materială” a căsătoriei, adică: dota, moştenirea, întreţinerea
soţiei şi‑a copiilor33. Cu alte cuvinte, în cadrul acestei cooperări dintre autoritatea laică şi cea religioasă,
prima deţinea puterea de decizie, iar cea de‑a doua pe cea de execuţie34. În întreaga perioadă modernă
Biserica a căutat să‑şi extindă autoritatea asupra evoluţiei moral‑spirituale şi comportamentale a indivizilor unei colectivităţi, în timp ce Statul era interesat de reglementarea legislativă a momentelor majore
din viaţa membrilor comunităţii35. Pe de altă parte, aşa‑zisa comuniune stat‑biserică a avut încă de la început un caracter fragil datorită tendinţei puterii seculare de a laiciza dreptul şi de a‑şi subordona biserica36.
Împărţirea sferelor de competenţă între biserică şi stat în materie matrimonială are şi o justificare logică,
dată fiind complexitatea indiscutabilă a raporturilor create prin căsătorie37, şi mai cu seamă prin prezenţa
simultană a aspectelor juridic şi etic în instituţia căsătoriei.
Cercetările de demografie istorică ce reconstituie familia prin prisma legislaţiei redau dimensiunea
reală a gradului de interferenţă dintre interesele bisericii şi cele ale puterii seculare în momentele fundamentale ale vieţii indivizilor. În ciuda aparentei aridităţi a legilor, complexitatea legislaţiei matrimoniale
rezultă din faptul că uniunea sexelor într‑un cuplu stabil este situată la intersecţia mai multor sisteme normative care uneori se combină unele cu altele, iar alteori se opun şi intră în conflict. Legătura conjugală nu
este obiect doar al dreptului pozitiv şi natural al statului, ci este de asemenea şi obiectul normelor religioase
şi morale, precum şi a obiceiurilor, cutumelor sau regulilor colective38. Legile trebuiau să fixeze manifestările umane în cadre legale bine determinate astfel încât, legislaţia bisericească şi civilă în domeniu va
reflecta atât necesităţile momentului cât şi propriile interese39. Legislaţia matrimonială din a doua jumătate a secolului al XIX‑lea din Transilvania este în primul rând expresia conlucrării reciproce dintre stat şi
biserică, iar în al doilea rând reprezintă chintesenţa acumulărilor succesive înregistrate în fiecare din aceste
două instituţii în parte. Legătura în materie legislativă dintre autorităţile ecleziastice şi laice, modul în care
cele două instituţii înţelegeau să‑şi canalizeze efortul pentru a ghida viaţa morală a oamenilor este vizibilă
la nivelul discursului normativ surprins prin prisma scrierilor bisericeşti (predici, pastorale, literatură ecleziastică, presă de specialitate) şi a scrierilor laice (coduri şi proiecte de legi, presă)40. Ideea cooperării între
stat şi biserică apare frecvent în circularele bisericeşti care atrag atenţia preoţilor să respecte „ordinăciunile
31. 
Colecţiunea legilor din anul 1894, Budapesta, Ediţiunea Ministerului reg.ung. de interne, 1905, p. 397.
32. Camil Negrea, op. cit, vol. IV, p. 10–11.
33. Sorina Paula Bolovan, Familia în satul românesc..., p. 57.
34. Adriana Gheorghe, op. cit., p. 101.
35. Sorina Paula Bolovan, „Legislaţia cu caracter matrimonial... p. 168.
36. 
Eadem, Familia în satul românesc..., p. 93.
37. Modestius definea căsătoria în termenii următori: Nuptiae sunt conjunctio mari set feminae, consortium omnis vitae, individuae
vitae consuetudo, divini et humani iuris communicatio, definiţie preluată din Camil Negrea, op.cit., vol. IV, p. 7.
38. Catherine Labusse‑Riou, „Le droit du mariage”, in Encyclopaedia Universalis, coord. Peter F. Baumbergen, Éditeur à Paris,
corpus XIV, p. 557.
39. Sorina Paula Bolovan, „Familia şi relaţiile matrimoniale în satul românesc transilvănean în a doua jumătate a secolului al
XIX‑lea”, in Anuarul Institutului de Istorie Cluj, XXXV, 1996, Editura Academiei Române, p. 209.
40. 
Eadem, „Legislaţia cu caracter matrimonial..., p. 171.
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împărăteşti”. Sinoadele ortodoxe şi actele bisericii greco‑catolice, lucrările despre canoanele religioase,
manualele şi toate dispoziţiile trimise de la Sibiu şi Blaj se referă constant la necesitatea respectării legislaţiei
civile, deoarece numai în acest fel actele de stare civilă parohiale sunt valide: „Pentru ca preotul cununatoriu
să poată săvârşi cununia spre statornicia ei, se cere de la dânsul, ca ordinăciunile care sunt scrise de la biserică şi
de la stăpânirea împărătească, în privinţa căsătoriilor strâns să le păsească şi să le împlinească, pentru că dacă va
face preotul cea mai mică abatere de la tipicul bisericesc, sau de la ordinăciunile împărăteşti, numaidecât nunta
nu este reuşită şi nu este cu putere”41. Peste aceste note de specificitate confesională s‑au suprapus apoi ingerinţele legilor civile, obligatorii pentru toate confesiunile conlocuitoare. Din acest punct începe discuţia cu
privire la sfera de competenţă a celor două instituţii ce şi‑au împărţit autoritatea şi influenţa asupra vieţii
individului şi colectivităţii42.
Biserica era în primul rând intermediarul dintre om şi divinitate, statut care justifică, cel puţin din
punct de vedere teoretic, imixtiunea bisericii creştine în activitatea de împărţire a dreptăţii pentru comunităţile sociale din diverse timpuri şi locuri43. Dreptul matrimonial bisericesc fiind unul natural derivat
direct de la Dumnezeu, generează un caracter de obligativitate pentru întreaga comunitate, principiile sale
urmărind binele tuturor membrilor din societatea omenească. Prin universalitatea drepturilor şi datoriilor,
canoanele bisericeşti se inserează apoi unui cadru aparţinător domeniului de drept public căci: „legislatorii
omeneşti încă au creat oficiile după analogia oficiilor introduse de legislatorul etern, adecă de Dumnezeu, care
intenţionând scopuri privitoare la întreaga omenire, a creat şi oficii potrivite pentru obţinerea acelor scopuri. (...)
Legătura căsătoriei se zice oficiul naturii, ca să se arete că aparţine oficiiilor din ordinea naturală, adecă se derivă
dela autorul naturii, adecă dela Dumnezeu care este şi legislatorul şi Ziditorul naturii omeneşti”44. Dubla natură
a căsătoriei de sacrament şi contract pune semnul egalităţii între calitatea de creştin şi cea de cetăţean, astfel încât: „Creştinulu are datorinţă sântă a se supune potestăţei statului, la care ne înveţă însuşi Domnedeu prin
Apostolulu seu. Cu atâtu mai vertosu trebue să împlinescă acele legi ale statului, care conlucră în privinţa susţînerei
ordinei morale. Aşa dară deşi potestarea statului prin dispuseţiunile ei nu pote împedeca ca între creştini să nu se
încheie căsătorii valide, cu tote acestea suditului austriacu nu e permisu a nu observa prescriptele stătorite de prin
legile austriece în privinţa efecteloru civili ale căsătoriei”45. Eforturile combinate ale Bisericii şi Satului converg
înspre respectarea binelui comun al societăţii, căci membrii statului sunt în acelaşi timp şi supuşi ai bisericii.
„Societatea oamenilor adunaţi într‑un imperiu spre a promova fericirea tempurale a vieţii pamentene se numesce
statu; pre cându societatea credincioşilor cari ţintescu la fericirea eternă prein aceeaşi religiune, prein aceleaşi
sacramente şi conduşi de pastori legitimi şi mai alesu de Pontificele Romei, capulu visibile alu tuturoru, se numeşte
beserica catolică”46. De exemplu, cei mai reprezentativi teologi ai secolului al XIX‑lea au exprimat consideraţii similare cu privire la autoritatea statală. Astfel, canonicul ortodox Andrei Şaguna îndemna la „păzirea
ordinelor împărăteşti care sunt prescrise”47 în virtutea considerentului că: „Statul are nevoie de religie şi de
a o respecta, căci ea sprijină statul în realizarea scopurilor lui de pe baza instituţiilor dumnezeieşti”48. În ceea
41. Cf. Andrei Şaguna, Cunoştinţe folositoare despre trebile căsătoriei spre folosul preoţimei şi al scaunelor protopopeşti, Sibiu,
Tipografia Archidiecesană, 1854, p. 29.
42. Premizele acestei aserţiuni constau în primul rând în observarea funcţionării mecanismului legislativ, în cunoaşterea originii
scopurilor şi mijloacelor distincte folosite de cele două instituţii supreme, şi nu în ultimul rând din reluarea învăţăturilor
Sfintei Scripturi: Datu‑mi‑s-a toată puterea în cer şi pre pământ, spune Isus Hristos apostolilor săi (Matei 28,18), iar în altă
parte spunea Amin zic vouă, ori câte veţi lega pre pământu, legate vor fi şi în ceriu, şi oricâte veţi dezlega pre pămentu, deslegate vor
fi şi în ceriu (Matei 18, 18)
43. Blaga Mihoc, Justiţie şi moralitate, Oradea, Editura Logos 94, 2004, p. 27.
44. Ioan Sâmpăleanu, „Spiritul bisericii în judecarea cauzelor matrimoniale vinculare”, in Cultura Creştină, nr. 3 / 10 februarie
1914, p. 72.
45. Art. 69 al „Instrucţiunei Rauscheriene”, in Iuliu Simon, Instrucţiune practică pentru causele matrimoniali cu respectu la disciplina
vigentă în provincia bisericească gr.cat. de Alba‑Iulia şi Făgăraşu, Gherla, Tipografia „Aurora” A. Todoran, 1891, p. 248.
46. Ioane Raţiu, Instituţiunile dreptului bisericesc (Ecleziasticu), Blaj, Tipăritura seminarului archiedecesanu, 1877, p. 375.
47. Andrei Şaguna, op.cit., p. 6.
48. 
Idem, Compendiu de drept canonic alu unei sântei sobornicesci şi apostolesci Biserici, Sibiu, Tipografia Archidiecesană,1868,
p. 282.
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ce‑i priveşte pe greco‑catolici, spiritul de obedienţă transpare atât din scrierile lui Ioane Raţiu ce reclamau
respectul reciproc din moment ce: „Biserica şi statul încă se ajută mult una pe alta... oamenii trebuie să se supu
nă autorităţilor laice ca şi lui Dumnezeu; şi statul apără de corupţie morală, promovează onestitatea, decenţa”49
cât şi din observaţia mai temperată făcută de Petru Maior, şi anume: „Preoţii şi arhiereii şi patriarhii şi tot
soborul supuşi sunt împăraţilor şi domnilor şi întru totul ascultători şi îngăduitori trebuie să fie”50.
Mărul discordiei a fost aruncat abia în momentul în care Statul şi‑a afirmat pretenţia de laicizarea a
societăţii, fenomen ce a schimbat datele colaborării cu biserica. Laicitatea apare ca o ipostază eliberată de
tutela divină, pentru că ea permite transcederea diversităţii apartenenţelor religioase, consacrând trecerea
în privat al cetăţenilor şi a practicilor sociale (legătura socială nu mai este un religioasă ci una politică).
O primă încălcare a autonomiei bisericeşti în materie matrimonială s‑a realizat prin Codul Civil General
Austriac din 1811, al cărui articol 58 permitea persoanelor nemulţumite de sentinţele autorităţilor ecleziastice să apeleze la autorităţile civile pentru rezolvarea problemelor de încheiere şi respectiv de anulare
a căsătoriilor51. În continuare, „noul stat laic modern” a luat în sarcina sa funcţii sociale pe care Biserica
le asigurase până atunci: starea civilă52. Legislaţia matrimonială civilă de la finele secolului al XIX‑lea, aşa
cum am mai arătat mai sus, a instituit controlul integral al autorităţii laice asupra evidenţei populaţiei, adică
secularizarea stării civile. Din acest moment, suprapunerea parţială de jurisprudenţă nu lasă loc de îndoială
în privinţa priorităţilor; este o autonomizare a instituţiei bisericeşti dar cu limitarea drepturilor faţă de
perioada anterioară aplicării legii căsătoriei civile. Vârful de lance al acestui fenomen a fost însă atins prin
legea de stare civilă adoptată în 1926, ce statornicea definitiv primatului autorităţii laice în sfera matrimonială. Aceasta conchidea că starea civilă este în primul rând un interes de Stat şi numai în rândul al doilea al
cetăţeanului. Or, este de ştiut că biserica întâi, apoi statul şi‑a reclamat exclusivitatea în reglementarea stării
civile, nu de dragul credincioşilor sau al cetăţenilor, ci pentru alte interese mai înalte! Tensiunile iscate de
tendinţa de laicizare s‑au dovedit a fi insurmontabile deoarece, chiar dacă religia nu a putut fi eliminată, ea
a fost subminată, pierzând rolul de unificant al valorilor şi comportamentelor sociale. Tot mai multe sectoare ale activităţii umane s‑au detaşat de influenţa instituţiilor religioase şi de prinsoarea sacrului religios53.
Totuşi, lunga tradiţie a preeminenţei instanţei religioase în gestionarea chestiunilor matrimoniale va îngreuna adoptarea şi mai ales aplicarea practică a căsătoriei civile, văzută ca o uzurpare a autorităţii ecleziastice
de necontestat în domeniu.
Interferenţa intereselor puterii statului, ce intervine în reglarea părţii materiale a vieţii, cu ale bisericii, care realizează intermedierea cu Dumnezeu, a avut ca efect imediat o mai pregnantă imixtiune în viaţa
privată a indivizilor asaltaţi în egală măsură şi de cenzura morală impusă prin preot şi comunitate. Pe termen lung Biserica va face unele concesii de genul scutirii de la taxele de dispensare pentru anumite impedimente la căsătorie ori pentru anularea matrimoniului neconsumat54. A nu se crede prin aceasta că legislaţia
ecleziastică matrimonială a devenit mai puţin riguroasă, însă rămâne de necontestat faptul că moravurile
sociale s‑au relaxat ca răspuns la slăbirea autorităţii Bisericii şi implicit a controlului sferei publice exercitat
cu exigenţă de către aceasta.
Atunci când zorii schimbării se întrevedeau tot mai clar, iar sensul acestei evoluţii nu mai lăsa nici un
dubiu, discursul societăţii, ca receptor şi contrapondere a schimbărilor legislative şi instituţionale, se cantonează tot mai mult în sfera „interdependenţei” din nevoia de stabilitate pe plan politic şi religios. Rezistenţe
49. Ioane Raţiu, op. cit., p. 384.
50. Petru Maior, Scrieri. Procanon, Propovedanii, didahii, istoria pentru începutul românilor în Dacia, Ediţie îngrijită de Florea
Fugariu, Maria Protase, vol. I, Bucureşti, Editura Minerva, 1976, p. 30.
51. Sorina Paula Bolovan, „Legislaţia cu caracter matrimonial..., p. 169.
52. Simona Nicoară, op. cit., pp. 182–183.
53. 
Ibidem, p. 26.
54. Vezi în acest sens A.N.D.J.A, doc. cit, f. 50, document inedit care reda decizia Cancelariei arhidiecezane greco‑catolice din
Blaj de a nu „se pretinda nemica sub titlu de taxa a cancellariei pentru dispensatiunile dela podec’a dematoria a graduriloru de
cuscri’a a rondului alu II‑le si de cuscri’a rondului alu III‑le; apoi dela podec’a derimatoria a graduriloru rudeniei spirituale din
botesu, si dela podec’a afinitatei ce resulta din sponsalie solemne, si din casetoria valida inse neconsumatã”.
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de acest gen pot fi detectate până târziu prin păstrarea la modul ideatic a amintirii „echilibrului” în care cele
două autorităţi au înţeles să îşi împartă sferele de competenţă în materie matrimonială. Se demonstrează
astfel încă o dată faptul că unele fidelităţi pot juca rol de frână, de blocaj în evoluţia unor colectivităţi care
încearcă să rămână fixate în cadrele sale tradiţionale55. Ca în toate societăţile tradiţionale de genul celei transilvănene din epoca modernă, primatul Bisericii în faţa Statului s‑a păstrat nealterat, la nivelul conştiinţei
colective frica de păcat fiind mai mare decât conştiinţa datoriei civice. Astfel, nu este de mirare că la începutul secolului al XX‑lea existau încă mărturii ale păstrării neştirbite a prestigiului bisericii. În ciuda presiunii
modernizatoare a statului, la sfârşitul secolului al XIX‑lea şi începutul secolului XX, biserica şi‑a păstrat
întâietatea în reglarea chestiunilor matrimoniale, dar de acum încolo, sub controlul statului modern56. Şi în
continuare, biserica a jucat un rol important în viaţa morală şi spirituală a comunităţilor rurale româneşti,
influenţându‑le viaţa cotidiană, şi focalizând atenţia comunităţii asupra momentelor cruciale ale existenţei
umane57. Ideea subordonării sau mai bine zis a afirmării autorităţii unei instituţii în defavoarea celeilalte
este în esenţă o falsă problemă, întrucât aşa cum bine observa canonicul Ioane Raţiu la finele secolului al
XIX‑lea, Biserica şi Satul sunt două instituţii independente ce oferă fiecare o interpretare proprie doctrinei
în funcţie de propriile obiective şi valori: „regnul spiritual nu se poate subordona regnului temporal, cerescul
pământescului”58. Este vorba deci de un raport de complementaritate şi de influenţare reciprocă a celor două
sfere de autoritate a căror legislaţii s‑au aflat într‑un perpetuu dialog. Clasificările ierarhice s‑au operat mai
degrabă la nivel mental, din nevoia afirmării prestigiului în comunitate.
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ASTRA AND SĂLAJ. DOCUMENTS REGARDING THE ACTIVITY
OF THE LAND OF GÂRBOU, ASTRA (1886–1918)
Abstract: The Land of Gârbou, Astra was set up on
21st February 1912, on the occasion of the establishment assembly, which took place in Gârbou, at the
office of Opinca Bank. Gârbou will become the center
of the land, and it appears in the documents with the
following names „Gârbou”, „Gârbău”, „Ciachigârbou”,
„Ciachigârbău” (from the Hungarian transformed name
of the place, Csákigorbó).
Among the activities marked in the documents
we name just a few: the contionuous concern to incorporate new members, on lifetime, common, helpers, whose
paid contributions would enrich the organization; collections for George Bariţiu fund – Astra initiative; setting up local agencies and libraries, to spread, among
more villages, the idea of „associations” and to attract
the peasant masses, primarily for the national‑cultural
activities, holding instructive speeches that would tackle
issues related to the life and activity of the peasant, on

the occasion of the annual meetings of the land; holding
festivities and income generating gatherings, the popularization of the magazine „Transilvania”, the official publication of Astra but also the annual calendars, and other
books and leaflets – that were published under its aegis.
The Land Gârbou supported besides Astra, teaching a
youngman to become a hodman, the material support of
a dentist to open a clinic in Gârbou, where to practice his
job, but the initiative remained without a result due to
the lack of resources. During a meeting of the land, there
was made an interesting proposal, which was to set up
at Gârbou, an archaeological museum, but the idea was
never fulfilled or taken into consideration subsequently.
The documents which reflect the activity of the
Land of Gârbou, Astra, during 1886 – 1918 were taken
over by the National Archives, The County Department
Sibiu, Fond ASTRA. We structured them in a chronological order in 21 appendixes.

Rezumat: Despărţământul Gârbou al Astrei s‑a înfiinţat la 21 februarie 1912, cu ocazia adunării de constituire, care s‑a desfăşurat în localitatea Gârbou, la sediul
băncii „Opinca”. Gârboul va deveni sediul despărţământului, în documentele prezentate figurând atât
cu numele „Gârbou”, cât și „Gârbău”, „Ciachigârbou”,
„Ciachigârbău” (de la numele maghiarizat al localităţii,
Csákigorbó).
Între activităţile consemnate de documente
enumerăm: preocuparea insistentă pentru atragerea de
membri noi – pe viaţă, ordinari, ajutători, care prin cotizaţiile plătite să îmbogăţească averea asociaţiei; colecte
la fondul George Bariţiu, – iniţiativa Astrei; crearea de

agenturi şi biblioteci poporale pentru promovarea, în
cât mai multe sate, a ideilor „Asociaţiunii” şi atragerea
maselor de ţărani, în primul rând, la activităţile naţional‑culturale; ţinerea de prelegeri instructive care să
abordeze probleme legate de viaţa şi activitatea săteanului, cu prilejul adunărilor anuale ale despărţământului;
organizarea de baluri şi petreceri aducătoare de venituri;
popularizarea revistei „Transilvania”, publicaţia oficioasă
a Astrei, dar şi a calendarelor anuale, a altor cărţi şi broşuri – tipărite sub egida sa. Despărţământul Gârbou a
susţinut pe lângă Astra, stipendierea unui tânăr în învăţarea meseriei de sodal şi ajutarea materială a unui dentist,
pentru deschiderea unui cabinet în Gârbou, în care să‑şi
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practice meseria, iniţiative rămase fără rezultat din lipsa fondurilor. O propunere interesantă, s‑a lansat într‑o
adunarea a despărţământului, aceea de a se organiza, la
Gârbou, un muzeu arheologic, dar, ideea nu a fost concretizată şi nici măcar reluată.

Documentele care reflectă activitatea Despărţă
mântului Gârbou al Astrei, în perioada 1886 – 1918 au fost
preluate de la Arhivele Naţionale, Direcţia Judeţeană
Sibiu, Fond ASTRA. Ele au fost sistematizate de noi, în
ordine cronologică, în 21 de anexe.

Keywords: ASTRA, The Land of Gârbou, general
meetings, national – cultural activities, Transylvanian
cultural organizations.

Cuvinte‑cheie: ASTRA, Despărțământul Gârbou,
adunări generale, activități național‑culturale, asociații
culturale transilvane.

Despărţământul Gârbou al Astrei s‑a înfiinţat la 21 februarie 19121, cu ocazia adunării de constituire,
care s‑a desfăşurat în localitatea Gârbou, la sediul băncii „Opinca”. Gârboul va deveni sediul despărţământului cu numele „Gârbou”, „Gârbău”, „Ciachigârbou”, „Ciachigârbău” (de la numele maghiarizat al localităţii
Csákigorbó). Până atunci localităţile din plasa Gârbou făcuseră parte din Despărţământul XII Dej al Astrei,
despărţământ înfiinţat cu prilejul descentralizării hotărâte de „Asociaţiune” în anul 1869.
Adunarea anuală cercuală a Despărţământului Dej din 1 august 1886 s‑a ţinut la Gârbou2. Cu această
ocazie unii participanţi din împrejurimi s‑au înscris ca membri, iar Tractul protopopial al Dârjei, membru
pe viaţă.
În anul 1891 Astra preconiza o nouă descentralizare a despărţămintelor mari şi prin urmare crearea,
printre altele, şi a Despărţământului XIX, Gârbou, pin desprinderea unor localităţi, până atunci afiliate
la Despărţământul Dej. A avut loc şi o adunare de constituire, în Gârbou la 1 august 1891, dar Comitetul
Central al Asociaţiunii Transilvane pentru literatura română şi cultura poporului român nu declară de înfiinţat noul despărţământ, din motive nestatutare3.
La înfiinţarea sa despărţământul cuprindea un areal cu localităţile: Bezded, Brâglez Călacea, Cernuc,
Chieu, Cristolţ, Cristolţel, Escu, Gârbou, Lozna, Olpret, Panticeu, Popteleac, Pruni, Recea Cristur, Surduc,
Şolomon, Vâlcele4, etc.
Directorul despărţământului a fost ales Victor Gael, dr., avocat în Gârbou, care îndeplinea şi funcţia
de preşedinte al comitetului despărţământului. Ceilalţi membri ai comitetului Despărţământului Gârbou
au fost aleşi: Ioan Şleam, dr., avocat în Gârbou, Vasiliu Pop, protopop, Cristolţel, Ioan Costin, preot gr. cath.
în Recea Cristur, Victor Varga, preot gr. cath. în Popteleac. Oficialii comitetului s‑au ales în şedinţa comitetului cercual din 1 mai 19125: Iovian Andrei, viceprotopop în Gârbou, vicepreşedinte, Victor Topan, contabil
la banca „Opinca” din Gârbou, casier, Victor Pop, conducător de avocat în Gârbou, controlor, Victor Varga,
preot în Popteleac, notar.
Între activităţile consemnate de documente enumerăm: preocuparea insistentă pentru atragerea de
membri noi – pe viaţă, ordinari, ajutători, care prin cotizaţiile plătite să îmbogăţească averea asociaţiei;
colecte la fondul George Bariţiu, – iniţiativa Astrei; crearea de agenturi şi biblioteci poporale pentru promovarea, în cât mai multe sate, a ideilor „Asociaţiunii” şi atragerea maselor de ţărani, în primul rând, la
activităţile naţional‑culturale; ţinerea de prelegeri instructive care să abordeze probleme legate de viaţa şi
activitatea săteanului, cu prilejul adunărilor anuale ale despărţământului; organizarea de baluri şi petreceri
aducătoare de venituri; popularizarea revistei „Transilvania”, publicaţia oficioasă a Astrei, dar şi a calendarelor anuale, a altor cărţi şi broşuri – tipărite sub egida sa. Despărţământul Gârbou a susţinut pe lângă Astra,
stipendierea unui tânăr în învăţarea meseriei de sodal şi ajutarea materială a unui dentist pentru deschiderea
unui cabinet în Gârbou, în care să‑şi practice meseria, iniţiative rămase fără rezultat din lipsa fondurilor. O
1. 
Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale (prescurtat – în continuare DJAN) Sibiu, fond Astra, doc. nr. 475, f. 4–7.
2. 
Idem, doc. nr 282/1886, f. 10–11v.
3. 
Idem, doc. nr. 296/1891, f. 3–6.
4. 
Idem, doc. nr. 475/ 1912, f. 4, 12.
5. 
Idem, doc. nr. 871/1912, f. 2v.
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propunere interesantă, s‑a lansat într‑o adunarea a despărţământului, aceea de a se organiza, la Gârbou, un
muzeu arheologic, dar, ideea nu a fost concretizată şi nici măcar reluată.
Activitatea despărţământului s‑a desfăşurat normal în primii ani de la înfiinţare, dar primul război
mondial a întrerupt brusc ceea ce începu‑se atât de promiţător. La aceasta se adaugă şi mobilizarea, unor
membrii ai comitetului, pe front. În 9 august 1918, moare la Brad şi directorul despărţământului, Victor
Gael, avocat, căpitan al regimentului 32 de glotaşi (distins cu „Crucea Militară, cls. II” şi „Signum laudis”) şi
va fi înmormântat la 11 august în aceeaşi localitate6.
Documentele care reflectă activitatea Despărţământului Gârbou al Astrei, în perioada 1886 – 1918 au
fost preluate de la Arhivele Naţionale, Direcţia Judeţeană Sibiu, Fond ASTRA. Ele au fost sistematizate de
noi, în ordine cronologică, în 21 de anexe pe care le redăm în continuare.
1886
Registrul membrilor Despărţământului Dej al Astrei din anul 1886; procesul verbal al adunării generale anuale a „Despărţământului XII, Dej” al Astrei, ţinută în localitatea Gârbou la 1 august 1886; cuvântul
de deschidere al directorului despărţământului (anexa 1)7
1891
Răspunsul Adunării generale anuale a Astrei, ţinută în Dej la 6 Iulie 1891, şi a Comitetului Central
(în continuare, prescurtat C. C. – n. n.) al Astrei, adresat învăţătorului Simion Magdaş din Gârbou‑acesta
solicita‑se un stipendiu pentru fiul său; hotărârea C. C. al Astrei, cu privire la înfiinţarea Despărţământului
Gârbou, din 5 septembrie 1891, adresată viceprotopopului din Dergea, Ioan Haţeganu; procesul verbal al
adunării de constituire a „Despărţământului al XIX‑lea” din 1 august 1891, ţinută în „comuna Ciachi Gorbou”;
raportul viceprotopopului Ioan Haţiegan despre situaţia din preconizatul despărţământ al Gârboului – 7
august 1891. (anexa 2)8.
1892
Raportul subcomitetului Despărţământului XII, Dej, pe perioada de 4 ani (de la adunarea din 1886),
prezentat la adunarea anuală cercuală, despre activitatea sa (anexa 3)9.
1892
„Apelu pentru contribuiri la fondul George Bariţiu”; liste cu numele donatorilor şi sumele donate
(anexa 4)10.
1904
Viktor Keczke, dentist din Gârbou, cere Astrei un ajutor pentru procurarea celor necesare începerii
practicării meseriei învăţate şi răspunsul C. C. al Astrei (anexa 5)11.
1911
Procesul verbal al comitetului cercual al Despărţământului Dej al Astrei din 22 septembrie 1911;
corespondenţă referitoare la înfiinţarea despărţămintelor Beclean şi Gârbou ale Asociaţiunii (anexa 6)12.
1912, Gârbou, februarie 4
Convocator la adunarea de constituire a Despărţământului Gârbou al Astrei din 21 februarie 1912
(anexa 713).

6. 
Idem, doc. nr. 1315/1918, f. 1.
7. 
Idem, doc. nr. 282/1886, f. 5–11v.
8. 
Idem, doc. nr. 296/1891, f. 3–9v.
9. 
Idem, doc. nr. 225/ 1892, f. 11–1410. 
Idem. doc. nr. 467/1893, f. 1–7v.
11. 
Idem, doc. nr. 1300/1904, f. 1–2v.
12. Idem. doc. nr. 1615/1911, f. 2–613. 
Idem, doc. nr. 297/1912. f. 2.
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1912
Raport despre desfăşurarea adunării de constituire a Despărţământului Gârbou al Astrei din 21
februarie 1912; declaraţii de membrii ai despărţământului nou constituit; procesul verbal al adunării de
constituire al Despărţământului Gârbou; tabel cu membrii înscrişi (anexa 8)14.
1912
Procesul verbal al şedinţei comitetului cercual al Despărţământului Gârbou din 1 mai 1912; raportul
directorului despre activitatea desfăşurată (anexa 9)15.
1913
Rezumatul actelor, trimise de despărţământul Gârbou la Sibiu şi primite de Comitetul Central
al Astrei; ”Coala de casă” despre încasările şi taxa de membri, înscrişi la adunare generală anuală a
Despărţământului Gârbou al Astrei din 30 martie 1913; raportul directorului despre activitatea despărţământului din anul 1913; procesul verbal al şedinţei comitetului despărţământului din 27 februarie 1913; proces verbal al adunării generale anuale a Despărţământului Gârbou al Astrei din 30 martie 1913; extras din
procesul verbal al şedinţei comitetului cercual al despărţământului din 30 martie 1914; raportul directorului
din 12 VI 1913, despre activitatea desfăşurată, de la înființarea Despărţământului Gârbou, la 21 a II‑a 1912;
raportul, casierului Victor Topan, despre situaţia casei despărţământului, prezentat adunării generale anuale (anexa 10)16.
1913
Procesul verbal al ședinței comitetului cercual al „Despărţământului Ciachigârbău” al Astrei din 14
mai 1913; „Coala casei” despre membrii înscrişi la 14 aprilie 1913 şi taxa adunată; informarea directorului
Despărțământului Gârbou că, Comitetul Central al Astrei, în şedinţa sa din 7 iunie a luat la cunoştinţă despre activitatea desfășurată, face câteva recomandări (anexa 11)17.
1913
Corespondenţă între despărțământ şi C. C. al Astrei legată de reclamaţia făcută de Ioan Şandor, proprietar în Gârbou, membru ordinar al Despărţământului Gârbou al Astrei (anexa 12)18.
1913
Procesul verbal al şedinţei comitetului cercual al despărţământului din 13 iulie 1913; raportul comitetului cercual adresat Astrei şi răspunsul C. C. din şedinţa sa din 4 septembrie (anexa 13)19.
1913
Pahomiu Pop, preot greco‑catholic din Lozna trimite taxa de membru pe viaţă (anexa 14)20.
1913
Trimiterea taxei de membru ordinar pentru Ioan Costin din Recea Cristur (anexa 15)21.
1914
Alexandru Pop achita taxa de membru ordinar pe anii 1913 şi 1914 (anexa 16)22.
1914
Despărţământul Gârbou raportează despre activitatea sa.; o listă de membri ajutători (anexa 17)23.

14. 
Idem, doc. nr. 475/1912, f. 1–5.
15. 
Idem, doc. nr. 871/1912, f. 1–4v.
16. 
Idem, doc. nr. 764/1913, f. 1–16v17. 
Idem, doc. nr. 929/1913, f. 1–6.
18. 
Idem, doc. nr. 930/1913, f. 1–3.
19. 
Idem, doc. nr. 1927/1913, f. 1–520. 
Idem, doc. nr. 2127/1913, f. 121. 
Idem, doc. nr. 2130/1913, f. 1.
22. Idem, doc. nr. 493/1914, f. 123. 
Idem, doc. nr. 756/1914, f., 1–2.
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1914
Victor Topan, reaminteşte C. C. al Astrei că a trimis listele cu membrii ordinari din localitatea Olpret
iar Astra confirmă acest lucru, precum şi faptul că le‑a expediat ziarul „Transilvania” (anexa 18)24.
1914
Procesul verbal al adunării generale anuale a Despărţământului Gârbou al Astrei din 10 mai 1914; raportul general al secretarului despărţământului; raportul casierului; raportul directorului către C. C. al Astrei;
preşedintele Astrei, Andrei Bârseanu, confirmă primirea actelor trimise de directorul Despărţământului
Gârbou, Victor Gael (anexa 19)25.
1918
Corespondenţă între despărţământ şi oficiul de casă al Astrei, legată de unele probleme financiare
(anexa 20)26.
Ciachi Gârbău, 1918, august, 28
Ferparul morţii dr‑ului Victor Gael (anexa 21)27.
ANEXE:
1.
/f. 5/ 282/ 886
/formular tipărit. n. n./
„Asociaţiunea transilvană pentru literatura română şi cultura poporului român”
Despărţământul XII din Dej
Registrul membrilor.

pe anul 1886
Nr.
crt.

Numele

Caracterul

Locuinţa

Taxa solvită
fl. cr.

Oservare

1.

Tractul Derjei ca corpu

protopopitu

Derzse

100

Ca membru ordinariu
pre‑vieţia

2.

Nicolau Szigethi

advocatu

Deés

2

ofert.

3.

Petru Roșca

protopop gr.

Füzes Sant‑Petru

5

membru vechiu
ordinariu

4.

Pavel Roșca

preot gr. or.

„

1

membru ajută‑toriu

5.

Laura Veturia Muresianu

Fică română

Sâreagu

1

„

6.

Vasile Mureşianu

Not. cerc.

Chechiss

3

„

7.

Vasile Opriş

„„

Bălan

2

„

8.

Victoru Ilieş

jurist

Recea‑Cristur

2

„

9.

Beniamin Pop

„

„

3

„

10.

Dr. Teodor Mihali

advocat

Dej

5

membru vechiu ord.

11.

Viorica Vaida măr. Mihali

dona româna

„

5

odată pentru totdeauna

12.

Ioan German

preot gr. or.

Poptelecu

6

membru nou cere
diploma

24. 
Idem, doc. nr. 948/1914, f. 1.
25. 
Idem, doc. nr. 1131/1914, f. 1–9.
26. 
Idem, doc. nr. 1152/1918, f. 1–2.
27. 
Idem, doc. nr. 1315, f. 1— 147 —
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Nr.
crt.

Numele

Caracterul

Locuinţa

Taxa solvită
fl. cr.

Oservare

13.

Alexandru Opriş

Not. cercual

Creaca

2

membru ajutătoriu

14.

Vasile Popa

preot

Cristolţiel

2

„

15.

Augustin Mihali

Not. cercual

Băbeni

2

„

16.

Teodor Simocu

preot or.

Bozna

1.60

„

17.

Ştefan Ţiţa

proprietar

Călacea

1

„

18.

George David

subnot. cerc.

Vaidahaza

1

membru ajutătoriu

19.

Mihail Boros

preot gr. Cat.

Bezded

1

„

20.

Dumitru Magdaş

proprietar

„

1

„

21.

Alexe Costea

„

Solomon

1

„

22.

Ioan Mărincaș

Not. cerc.

Ciachi‑gârbău

1

„

23.

Grigore Crăciunaş

preot gr. or.

Ciobanca
inferioară

1

„

24.

Vasile Fanca

proprietar

Ciachi – gârbău

1

„

25.

Iosif Miron

„

Drag

1

„

26.

Niculae Popoviciu

preot

Briglez

1

„

27.

George Farago

Not. cerc.

Drag

2

„

28.

Ioan Pop

preot gr. or.

Miloan

1

„

29.

Ioan Perhaiţie

preot gr. Cat.

Solomon

– 30

ofert.

30.

Anania Honga

înveţiator

„

– 30

„

31.

Petru Bujor

subnot. cerc.

Surducu

– 30

„

32.

Elisie Pintea

înveţiator

Rachiş

– 50

„

33.

Ioan Condor

preot. gr. Or.

Gerosidanga

2–

membru ajutător

34.

Anton Chifa

„

Hida

2-

„

35.

Niculae Muresianu

„

Baica

2

„

36.

Vasile Petrule

înveţiato‑riu

Fsenpetru

– 50

ofert.

37

Aurel Mezei

„

Buduş

1-

membru ajutător

38.

Vasile Cotoţiu

preot gr. Cat.

Băbeni

1-

„

39.

Ioan Hossu

înveţiatoriu

Călacea

1-

167 f. 40 cr. adecă
Una sută şaptedeci şi şapte fl. şi 40 cr. v. a.
Dr. /s. s./ Dumitru Ciutafu, cassari.
/f. 6/ 282/886
Onorabilă Adunare Stimaţi Domni şi Fraţi !
Adunarea generală a despărţiamântului nostru ţienută la Lăpuş a fost ales locul viitoare aici
la Cs. Gorbó.
Eată‑ne Domnilor, că ne‑a ajutat Dumnedieu să ne putem întruni.
Împregiurările de astădi On. adunare nu sunt forte potrivite pentru promovarea scopului nostru
cultural în societatea omenilor predomnesce un spirt mai mult material, fiecarene este mult, puţin ocupat în lupta pentru existenţia proprie şi puţine puteri şi mijloace ne mai ajung şi pentru scopuri culturale.
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Elementul nostru cel mai numeros chiar pre timpul acesta este mai mult ocupat cu lucrul, şi dacă pre lângă
toate acestea s‑a întrunit o adunare atât de frumoasă şi numeroasă, este un semn plăcut aceasta, ca idea
associaţiunei noastre câștigă teren.
Şi întru adevăr On. Adunare nici o classă din poporaţiunea ţierei nu are atâta trebuinţia de însoţiri
culturale, ca noi poporul român; avisaţi în cei mai mare parte la puterea noastră, unde puterile singuraticilor
nu sunt de ajuns, suntem datori a ne împreuna puterile pentru înaintarea culturei.
Sute şi sute de ani singur poporul a fost depositarul limbei şi datinelor străbune; este acuma datorinţia celor ce au învăţiat carte să cultiveze cea ce a păstrat poporul, şi să răspândească în popor cea ce este de
folos din cât au învăţiat.
Eată, onorată adunare, acesta este scopul asociaţiunei noastre.
Astădi când toate popoarele stăruiesc pentru înaintarea în cultură, noi cari înpedecaţi înpregiurări
sinistre am remas îndărăptul altora, avend datorinţia îndoită să lucrăm pentru înaintarea culturală.
Se aud păreri că cultura este generală putem /6v/ să învăţiăm destul de la alte popoare mai culte, aşia
este, cultura este o proprietate a omenimei întregi, şi nu am face bine când nu am profita de cultura altora
popoare mai înaintate, e dară chiar şi dacă v‑am privi şi limba numai de un mijloc de comunicaţie – totuşi
trebe să stăruim ca cultură şi noroadele învăţiate‑s aci omenesc să se împărtăşiască poporului cu privire la
însuşirile sale şi într‑un mod ca să le poată pricepe a primi.
Las ca fiecare om de omenia trebe să păstredia ore‑şi‑care pietate cătră părinţii săi şi faţia de datinele
cele – au credit – sta şi acea preste toată îndoiala, ca pentru a ajunge unul şi acelaşi scop după împregiurări
trebe feliurite mediloace.
Precum pre drumuri grele nu poţi umbla decât cu care uşoare, precum vrând a turna ceva fluid într‑un
vas trebe să te foloseşti de un umplătoriu potrivit vasului – astfelu şi cultura mai sigur o împărtăşieşti omului în limba precepută de el, în limba sa pentru care are atragere.
Nu este scopul nostru a jigni pre alţii în înaintarea culturală, suntem un popor mic nu poate fi scopul
nostru să ne îngrădim în contra învăţiaturei ce putem primi de la alte popoare, din contra trebe să profităm
de cultura altor neamuri mai înaintate şi acea să o împărtăşim poporului nostru în mod preceput de el.
Şi limba ce ne‑a conservat poporul trebe să o cultivăm, să o îmbogăţim cu conceptele mai nouă ce
le‑a născut timpul – ca să fie un miedjloc perfect pentru împărtășirea ideilor pentru acea este asociaţiunea
noastră chiar ca de necesitate.
Când lucrăm astfel pentru înaintarea poporului facem şi patriei un serviţiu folositoriu, căci este spre
binele tuturor, dacă poporul înainteadia şi acest popor blând şi pacinic în cât va fi mai cult, cu atât mai multe
succese va promova binele patriei.
//7/ Modeste sunt mediloacele associaţiunei noastre – e da precum multe picături de apa scobesc
piatra, lucru constant, dacă vom sta cu denadinsul de lucru va produce resultate dorite.
Se dee Dumnedieu, ca şi adunarea noastră de astădi să fie un paşiu bun pentru înaintarea culturală şi
îmbunătăţirea socială.
Şi cu aceasta dechiar adunarea generală a despartiementului XII de deschisă.
/s. s./ August Munteanu m. p.
/f. 10/ Protocol
despre adunarea generală a despărţiemântului XII al „Asociaţiunei transilvane pentru literatura şi cultura poporului român” ţinută în Ciachi‑gârbău la 1 August st. n. 1886 sub presidiul dlui Augustin
Muntean, director, Petru Mureşian, secretar, fiind prezenţi: membrul comitetului dl. Teodor Mihali, advocat, dr. Dumitru Ciuta şi Aurel Muntean din Dej, din partea auctorităţii locale d. Franc. Válza, pretorul
tractul Dârjei, la finea căruia d. pontificante invită poporul şi inteligenţia la adunare.
Dl director deschide adunarea cu cuvântarea alăturată aci sub A.
Adunarea ascultă cu atenţiune această cuvântare şi la fine pronunse în ton „Să trăiască” general.
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După aceasta ia cuvântul d. protopop Haţiegan, care salută comitetul şi adunarea în cuvinte frumoasă.
Urmeadia alegerea, la propunerea presidiului, comisiunei pentru încasarea taxelor, cu aclamaţiune, a
dlor dr. Dumitru Ciuta, Ioan Drăgan şi Ioan Petran.
şi a comisiunei pentru propuneri din dd. Ioan Haţiegan, dr. Teodor Mihali şi Pavel /10v/ Roşca, –
care comisiuni‑şi încep activitatea imediata în chilia separată.
Adunarea îl primesce cu aplause, şi se alătură aci sub B.
Presidiul îndrumă propunerile din raport la comisiunea aleasă pentru propuneri, spre pertractare şi
raportare.
Anuncia, presidiul [dă] cetirea disertaţiunei insinuată şi la propunerea dlui Haţiegan.
D. Ioan Petrean, preot în Fizeş citesce „Despre educaţiunea şi chemarea mamei în familia” (lipsesce),
ascultată de adunare şi primită cu complăcere, adese întreruptă cu vii „Să trăiască”. Se aclude aci sub C.
Şi după aceasta citesce d. Vasile Pop, preot în Poptelec disertaţiunea sa „Despre măreţiul scop al
Asociaţiunei Transilvane”. Aseminea aplaudată – aclusă sub D.
Presidiul suspinde şiedinţia pre ¼ ora spre a da ocasiune membrilor adunarei a se potea înscrie şi a
plăti taxele respective la comisiunea de înscriere.
După redeschiderea şedinţiei comisiunea propunerilor prin referințele ei d. Haţiegan raportedia şi
adunarea primesce.
Locul adunarei generale viitoare a despărţiemântului să fie în Ileanda Mare /f. 11/, centrul cercului şi
a unui ţinut acomodat. Timpul să‑l statorească comitetul în conţielegere cu inteligenţia din ţinutul Ilendii.
Cu suma de 87 fl. 75 cr. a comitetului desp. să se câştige cărţi românesci de cetit şi să se facă o [biblio]
tecă şi masă pentru conservarea cărţilor şi altor documente şi recusite de ale desp. XII al Asociaţiunei transilvane, şi oarecând să treacă ca biblioteca înfiinţânda casina română din Dej – sub administrarea parochiei
gr. cat. din Dej şi supravegherea comitetului despărţiământului amentit. (Nu se aprobă având a rămâne
bibliotecă a despărţiământului).
Preotul Grigore Crăciunaş din Ciobăncuţia propune să se pună şi gr. orientală... Această propunere
nu s‑au primit.
Urma comisiunea pentru încasări: Dn. Ciuta citesce lista membrilor înscrişi, din care se vede, că
suma intrată, după conte...narea aclusă sub E. e de .....fl. ... Se primesce cu „Să trăească”!
Espirând, de la adunarea din Beclean, 3 ani de la alegerea comitetului, directorul Muntean abdice în
numele său şi al membrilor comitetului de oficial concredint. Predă presidiul dlui Man, sub presidiul căruia se voteadia comitetului până acum mulţiumita şi D. Haţiegan propune următoarea alegere: Muntean,
director, Man Mureşan, Ioan Vele /f. 11v/ (adtto 282/886) protopop, George Gradoviciu, advocat, Teodor
Herman, protopop şi Dn. Teodor Mihali, advocat de membri ordinari, Alexandru Racoţi, dr. Dumitru
Ciuta, Alexandru Cheresteş şi Aurel Muntean de membri supleanți în comitetul despărţiemântului.
Adunarea primeşte această propunere unanim şi presidentul d. Man o enuncia ca conclus al adunarei
generale a despărţiemântului.
D. Muntean reluând presidiul mulţumeşte de încredere, mulţiămeşte adunarei pentru succesele
materiale şi morale, cea prestat în favoarea acestei instituţiuni şi terminându‑se astfel afacerile acestei adunări conform programei sale, declară încheiată adunarea.
Adunarea erumpe cu „Să triască” frenetice.
D. Drăgan mulţiămesce directorului comitetului pentru fatigiele făcute şi publicului prezent pentru
participare.
Protocolul s‑au închis şi subscris. August Munteanu, m. p. director, Petru Mureşianu Şâreganul,
secretar.
Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale Sibiu (în continuare prescurtăm DJAN Sibiu), fond Astra,
doc. nr. 282/1886, f. 5–11v.
2.
/f. 4/ 296–891
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Nr. 32–891/XVII
Dlui Simion Magdaşu, înveţiatoriu în C. Gârbou
/la Szakács/ în Deşiu
Adunarea generală te îndreaptă cu rogarea pentru ajutoru fiului d‑tale la desperţiementul din C.
Gârbau, redându‑ţi scrisoarea din 17/7 N. 137/890 de la comitetul central.
Din şedinţia adunarei generale ţienuta în Deşiu la 6 Iulie 1891.
August Muntean, director. Petru Mureşianu, secretar.
/f. 5/ 296–891
Nr. 137/890
Dlui Simion Magdaş, docente în
Ciachi Gorbó
La cercarea D‑tale intrată aici în 10 Iuliu a. c. ţi să rescrie spre informarea şi resp[ecti]ve acomodarea
D‑tale, că comitetul asociaţiunii transilvane în puterea statutelor şi a regulamentului de care trebuie să se
ţină, nu poate vota nici la studenţi, nici la învăţăcei şi sodali de profesionişti alte ajutoare decât numai acelea
pe care le defige şi votează adunarea generală care să adună de 29 ani în fiecare anu odată. Pentru profesionişti se dau ajutoare de câte 12 % şi 25 fl. pe fiecare anu la cei care au purtări bune. După închiderea adunării
generale să publică concurs pentru toate ajutoarele de câte 3 ori în 3 diarie românesci, pre lângă condiţiuni
limpezi.
În anul acesta adunarea generală se va ținea în zilele de 15/27 – 17/29 August la S. Reghin, după care în
Septembre să va publica resultatul.
Până atunci aflarăm cu cale a reţinea aici actele fiului Dtale, pentru ca să nu fii silitu aţi face spese prin
... ... anu la concurs. Într‑o acea te vei putea informa despre starea lucrului încă şi direcţiunea despărţământului asociaţiunei transilvane şi anume la dl Advocatu Augustin Muntean.
De la presidiul comitetului Asociaţiunei transilvane pentru literatura română şi cultura poporului român.
Sibiu, în 17 Iuliu 1890. /s. s./ Georgie Bariţiu, pres.
/f. 3/ Nr. 296/891
Preaonoratului Domnu Ioan Haţeganu, v. protopop în
Dergea
Cu provocare la hârtia Preaonorat DTale dto. 5 Augustu a. c., prin care pe lângă suma de fl. 16, taxe
de la membri ajutători, ai subşternutu spre revizuire protocolulu luatu în adunarea de la 1 Augustu ţinută în
cauza constituirii nou fiinţatului despărţământ XIX Gâlgău alu Asociaţiunii transilvane subsemnatul comitet a adunării următoarea hotărâre:
„Împărtăşirile făcute de dnulu Ioan Haţeganu în hârtia sa din 5 Augustu a. c. cu respectu la starea
despărţământului XIX (Gârbău) se iau la cunoscinţă. Constituirea făcută în adunarea de la 1 Augustu a. c.,
neîntrunindu condiţiunile cuprinse în § – ului 14 din „Regularea mijloaceloru etc.”, de vreme ce nici unulu
din individii aleşi în subcomitetu nu e prevădiutu cu diploma de membru alu Asociaţiunii, nu se poate
aproba; d‑nulu vice‑protopopu Ioan Haţeganu este rugat a face totu posibilulu /f. 3v/ până la proxima
adunare ce s‑a proiectatu, ca atunci să se poată face constituirea în conformitate cu prescrisele regulamentului. Pentru casulu cându nici la această adunare nu s‑ar putea face o constituire corespundătoare despărţământului de sub întrebare se vor desfiinţa şi comunele aparţinătoare se voru aronda la alte despărţăminte
ale Asociaţiunii. Suma de fl. 16 s‑a primitu şi s‑a transpusu deocamdată la la casa Asociaţiunii, ceea ce prin
aceasta se adeveresce.
Ce privesc pe petentele pentru unu ajutoriu, pe Nicolau Magdaşu, acela se avisează la concursulu ce
se va escrie din partea acestui comitetu despre ... ce Preonoratu DTa vei binevoi a‑lu in cunoscinţa.
Din şedinţa etc. de la 5 Sept. 1891. /s. s. indescifrabilă/
/f. 6/ pres. în 5/5 891
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Mult Onorate Doamne !
Nepotând merge pre asi la Gorbó pentru târgul Olpretului pre astă cale mă dechiern de membru
la Asoc. Trans. despărţiementulu nostru şi tacsa la procsima convenire sau cu altă ocasiune, cu deosebită
stimă,
Olpretu, la 1/8 91. /s. s./ Alesandru Pop, preot gr. cat. în Budusiu. /L. S./ Nr. 296/891
Nr.296/891
Protocolul adunarei generale constituante a Desp. XIX alu Asoţ. ţienută în 178 891 în comuna
Ciachi Gorbó.
/f. 7/ 296/891
Protocolu
Adunarei generale constituante a nou arondatului Despărţiemântu alu 19‑lea alu Asoc. Transilvane
pentru lit. şi cultura poporului român, ţienuta în comuna Ciachi Gorbou la 1 Aug. st. n. sub presidiul
subscrisului.
Obiectulu
Constituirea subcomitetului acestui Despărţiementu şi alte obiecte de interesu pentru cultura poporului romanu.
Presenţi
Au fostu multu On. Dni Protopopi: Vasiliu Poruţiu dein Almaşiulu mare şi Ştefan Ilieşiu dein
Cristolţiulu mare; O. D. Elia Sierbanu, preotu gr. cat. în Fizesiu; Gregoriu Crătiunasiu, preotu gr. or. în
Ciobancă; Stim DD. Ioanu Siandoru, propr. în locu; OD. Stefanu Busiţie, preotu în Zalha şi Ioanu Petranu,
pre...; Drd. Alesandru Siandoru, şi careva docenţi şi dein poporulu dein locu.
I. Nr. 149 cu constituirea acestui Despărţiementu fu încredinţiatu mp. Dĕrgei M. On. Ioanu
Haţieganu, – carele şi împlenindu‑şi detorinţia, după ce parte prein Duiarele publice „Tribuna” şi „Gazeta
Transilvaniei”, parte prein epistole private au făcutu convocatoriele îndătinate, – pre diua de 1 Aug. a. c. la 11
ore a. m. în sala scoalei gr. catolice de aici presentându‑se „f. 7v/ rostesce unu Discursu cu motto: „Uniţi‑Vă
în cugete, uniţi‑vă în simţiri” şi salutându pre celi presenţi cu unu cuventu de „Bine aţi venitu”, – dechiară
Siedinţia de deschisă.
Adunarea ascultandu cu atenţiune încordată Discursulu rostitu, l‑ia spre plăcută scienţia. II.
Presidiulu interimalu aducându la cunoscienţia adunarei ca în virtutea §-lui 14 dein Regul. Asoc. numai
acela poate fi alesu membru în Comitetulu Despărţ., – carele este membru ordinariu seau ajutătoriu alu
Asoc. Tra[silva]ne, deci roagă adunarea ca luându în seriosu lucrulu, – să binevoiască pentru mai grabnică
constituire a se înscrie de membri noi ordinari, ori ajutători ai Asociaţiunei.
Se înscriu de membrii ajutători cu 2 fl. v. a. M. On. DD. Vasiliu Poruţiu şi Ştefanu Ilieşiu cu 2 fl; On.
DD. Elia Sierbanu, preot gr. cat. în Fizeşiu; Vasiliu Popu, preotu în Poputelecu; şi Gregoriu Crăţiunaşiu,
preotu gr. or. în Ciobancă, câte 1 fl., St. DD. Ioanu Şiandoru şi Drd. Al. Şiandoru şi Nicolau Perţiu, înveţiatori, precum şi Simeonu Magdaşiu, Ioanu Popu dein Poptelecu cu câte 1 fl. şi On. ... Ioanu Paşca dein Ceaca
şi Ştefanu Busiţie dein Zalha cu câte 1 fl. v. a. şi Stim. D. Ioanu Popu not. în Zalha cu 2 fl. v. a., Gregoriu
Crăciunaşiu, maestru pelarieriu în Cs. Gorbó = 1 fl. Zaharie Costea, docente GC. în Solomon=1 fl. v. a. = 18
fl. v. a.
/f. 8/ III. Presidiulu aduce la cunoscienţia adunarei că în sensul §-lui 13 alu Regulamentului pentru
ajungerea scopului Asoc. în frontea fiecărui Despărţ. stă unu Comitetu constatatoriu dein Directoru şi 6
membri, deci propune: alegerea unei Comisiuni candidatorie de acestu Comitetu!
Se alegu în Comisiunea candiatoria DD: Vasiliu Poruţiu, Ştefanu Iliesiu şi Ioanu Şiandoru.
IV. Comisiunea candidatoria vine la ordine şi propune spre alegere pre MOD. Ioanu Haţieganu,
viceprot. de Directoru, er pre OOOD. Vasiliu Popu, Elia Ţierbanu, Ştefanu Busiţie, preoţi Gr. Cat., Gregoriu
Crţiunaşiu, preot gr. or., Ioanu Şiandoru şi Nicolau Patiu ca membrii, er ca suolenţi: Zacharia Coste, docente în Solomonu şi Zacharia Muresianu, docente în Fizeşiu.
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Adunarea gen. unanimu alege pre MOD. Vprot. Ioanu Haţieganu de Directoru er pre celi Candidaţi
de comisiunea candidatoria de membri în subcomitetulu Despărţ. 19‑lea; er deintre aceşti membri s‑a alesu
de notariu Vasiliu Popu, preotu în Poputelecu; Ioanu Şiandoru de casariu şi Gregoriu Crăţiunaşiu de controloru pentr. comitetul acestui Despărţiementu.
V. Presidiul propune: ca să fie rogatu P. O. Comitetu Centrale alu Asoc. Trane dein Sibiu ca presenta adunare constituantă să se privească adunarea /f. 8v/ generale a Despărţiemântului pro 1891.
VI. Presidiul propune defigerea locului adunarei generale a Despărţ pre anulu 1892.
Se defige tienerea acestei adunări gen. comuna Ciachi Garbou.
VII. Presidiul propune ca despărţiemântulu să rămână cu centrul Ciachi Garbou. Se primeşte.
VIII. Gregoriu Crăţiunaşiu, preotu în Ciobanca şi membru în subcomitetul propune, ca în acestu
despărţ. să se înfienţeze unu museu archeologicu scientificu constatatoriu dein anticităţi, monumente şi
alte lucruri de anticitate şi cu atâtu mai vârtosu, căci în această regiune zacu multe ruine de pre tempulu
străbuniloru noştri.
Se primesce în principiu cu acea adăugere ca această propunere să se „desbată în adunarea gen.
țienenda în an. 1892.
IX. Docentele Simeon Magdaşiu cere întrepunerea subcomitetului la adunarea generale presenta
ţienândă în Haţiegu, ca fiului seu, absolventu de meseria Nicolau Magdaşiu dein Desiu să i se dee unu ajutoriu banalu să se pună în ordine.
Adunarea recomanda cu căldură să i se aplacideze ajutoriulu cerutu cu atâtu mai vârtosu, câtu‑ce
numitul acum a treia ora a petiţionatu în respectulu de a fi ajutatu.
/f. 9/ X. Ne mai fiendu alte obiecte de desbătutu, presidiulu îndemnându pe toţi celi presenţi la
împreună lucrare şi la mai multă şi energică spriginire a acestei Asoc. – dechiară adunarea de închisă.
După cari Protocolulu s‑au cetitu, verificatu şi subscrisu. D. n. v.
/s. s./ mVasiliu Popu Chechişianulu, notariu. Ioanu Haţieganu, v. protopop GCat.
Comisiunea verificatoria protocolulu acesta primindu‑lu, lu conferiu cu subscrierile sale. /s. s./ Ioan
Şandor. Alesandru Şandor. Ştefan Busiţia
DJAN Sibiu, fond Astra, doc. nr 296/1891, f. 5 – 9v.
3.
/f. 4/ 296/1891
Prea Onoratu Comitetu Centrale alu Asoţiaţiunei
Trane pentru Literatura şi Cultura Poporului Romanu !
în Sibiu
La înalta însărcinare a P. O. Comitetu de dto 30/5 a. c. Nr. 149 – 891 de a constitui Sub‑Comitetul
Despărţiemântului nou înfiinţiatu alu 19‑lea numitu alu Ciachi‑Gărbăului, mulţiemindu pentru încrederea
pusă în modesta‑mi persoană, – vinu cu profundă reverinţiă a subşterne sub ./. Protocolul adunarei generale constituante ţienute în comuna Ciachi‑Gărbău la 1‑a August a. c. deimpreună cu suma de 16 fl. v. a. taxe de
membrii ajutători ai acestui Despărţiementu, er 2 fl. remânându în spese, pe lângă următoariele dureroase
descrieri.
1. Eu am făcutu totu ce am potutu, parte prein diurnale şi peste 50 invitaţiuni pe la elita romana dein
acestea părţi, dar durere! căci de abia fuserăm 3 protopopi, 5 preoţi, 5 docenţi şi dein poporul locale 5–10
bărbaţi mireni.
2. Dein câţi amu fost de facă, nice unulu nu este membru ordinariu alu asoţiaţiunei, afară de tractulu
Dergei /ca corporaţiune morale cu 100 fl./ representată prin mine .
3. Ce asiu fi făcutu ? Protopretorele de facia ridea de nepotenţia Românului şi indeferentismulu lui, –
amu făcutu, respective amu îndemnatu să se facă baremu membri ajutători cu 1 fl. – 2 fl. – şi s‑au şi făcutu !
4. Ca să nu rămânemu blamaţi şi urgisiţi de lume, amu constituitu /dar contra statut/ Subcomitetul
Desperţiemântului dei membrii inferiori în Protocolul adunarei.
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5. La multu succesu morale, nu va ajunge neminea pe aici, – căci inteligenţia nu avem, afară de
Preoţime şi Docenţi, cari încă suntu foste sărmani.
Benevoiască Ven. Comitet Centrale a desbate obiectul nostru în adunarea generale proxima şi barem
excepţionalmente a lăsa şi locu şi a aproba lucrul nostru, căci amu sperare că cu colecte, cu Concerte, baluri
etc. Asociaţiunea noastră de prin Despăt. nostru, va colecta mai multu la edificiul naţionalu naţionale alu
Asoc. decâtu multe alte adunări generale.
La dein contră: sum de părere: a) Ca cercul pretoratului Cs. Gorbou să treacă la Desp. Desiului, er, b)
Pretoriatul Almasiului la Clujiu /f. 4v/ căci pe altă cale, scopul nice cându nu‑l vom ajunge.
Banii 16 fl. v.a., ce nu mi se voru aproba lucrurile să mi se retrametia spre administrare la Casele
Despărţiementelor la cari vom fi adausi.
Cu profundă reverinţia, sum Dergea, la 5‑a Augustu 1891.
Profund stimătoriu /s. s./ Ioanu Haţieganu, v. prtopG
Prp 7 Agust 1891, nr. 296. 4 acluse şi 16 fl la casa
DJAN Sibiu, fond Astra, doc. nr. 296/1891, f. 4–4v.
4.
/f. 11/ Nr. 225 – 892
On. Adunare generală !
Fiind că la adunarea ultimă nu am prezentat raport, cu această ocasiune are onoare subcomitetul
desp. XVII a arăta On. adunări generale mersul afacerilor sale pre timpul de la adunarea sa ţinută în 1886 la
Ciachigârbău până acum pre un interval de 4 ani.
În acest timp comitetul a ţienut 16 şedinţie; a avut 118 intrate la protocol; a administrat taxe de la 22
membri ordinari şi 47 ajutători – în suma de 294 fl. 69 cr. v. a. la On comitet central în Sibiu; din care 22 fl.
70 cr. suprasolviri din balul de la C. Gârbău, unde tractul Dârjei la inițiativa dlui protopop Ioan Haţiegan
a realisat ideea nouă şi salutară: Făcându‑se membru pre viaţă cu 100 fl.; şi d‑şioara Vilhelmina Sandor a
vendut buchete de flori în bal de 32 fl. 59 cri.
membrii sunt DD: 1. Aug. Munteanu, fundator /f. 11v/ 2. Gabriel Manu, pe viaţă, 3. Tractul Dârjei,
pe vieţia. Ordinari: 4. Petru Roşca l. Petru †, 5. Dr. T. Mihali, 6. Dna Viorica Mihali, 7. Ioan German, preot,
Poptelek. 8. Petru Cherebeţiu, preot, Câscău, 9. Ioan Hossu, Restolciu, 10. Petru Mureşianu, 11. Ioan Roman,
Vima Mare †, 12. Mich. Furcoviciu, Ileanda, 13. Ioan Welle, 14. Teodor Herman, 15. Alexandru Cheresteşiu,
16. Dr. Gavril Triponu, 17. George Gradoviciu, 18. Ioan Filip, Libotin, †,19. (ajutor de 6 fl.), Simo Lajos (ajutor de 5 fl.).
Balul de la Ileanda mare aranjat prin Michail Furcoviciu, că casariu n‑au adus nici un venit.
Acesta e resultatul material al activităţii comitetului.
Cu satisfacţiune accentuăm, că în câmpul intelectual, afară de cuvântările de deschidere, literatura s‑a
desvoltat prin disertaţiuni.
La Ciachigârbău a cetit d. Ioan Petrean, preot în Fizeş despre „Educaţiunea şi chiemarea mamei în
familia”; d. Vasile Popu Chechişianul, preot în Poptelec despre „Măreţiul scop al Asociaţiunei Transilvane”.
În Ileanda mare d. Petru Petrişor din Şiasa /f. 12/ „Înveţiementul la noi”; Aug. O. Paul, teol. din
Lemniu „Familia la diferite popoară”, Petru Mureşianu Sireganu, „Poesia poporală” şi „Schiţie din vieţia
judelui” reg. „Ioan Ţiţie” publicate în N‑rii. 11 şi 24 – 888 a organului Asociaţiunei „Transilvania”.
Observ, că pentru biblioteca desp. Il. sa G. Bariţiu, presidele Asociaţiunei, a donat opul seu „Istoria
Transilvaniei” prin d. Gabr. Manu. D. Simion Mihalescu, profesor (care a mai dat şi cărţi) din Craiova
opul lui Ştefan Ionescu „Tesa din licenciat” prin d. Aug. Munteanu. D. Dr. T. Mihali „Actele conferinţii
din 1890”; şi P. Mureşianu „Memoriul conferinţei din Sibiu” şi D. Florian Hatosu 7 cărţi teatrale, D. Ioan
Velle‑schematismul din 1890. Spre înfiinţarea bibliotecei D. director a compus statutele bibliotecei, comisiunea din D. D. Ioan Welle, Teodor Herman şi P. Muresianu a făcut proiectul despre cărţile ce ar fi a să
procura pentru înmulţirea acelora; spre păstrarea cărora D. Dr. T. Mihali a promisa 1 teca corespundiatoare.
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Fondul bibliotecei s‑a sporit cu 7 fl. 6 cri, cari adauşi la capitalulu primitiv de 87 fl. 75 cri facu 95 fl. 51
cri. şi cu in – /f. 12v/ teresele capitalizate de 22 fl. 84 cr. este astădi de 118 fl. 95 cri. v.a.
Mai încolo am onoare a raporta, cum că pentru bibliotecă a mai donatu D. director August.
Munteanu 37. iar D. Mihali 13 cărţi şi portretul fostului poetu Eminescu în rame şi Ioan Kerekes 4 cărţi şi
astfel biblioteca are în posesiunea sa astădi 100 cărţi; şi ca ordinat sum părere de cărţi de 100 fl. v. a.
Statutele s‑a primitu în ședința din 3/7 a. c. suprarenoirile făcute de D. T. Mihali şi I. Kerekes, aseminea şi catalogul cărţilor procurânde.
Din taxele de la membrii ajutători şi colectele intrate la Ileanda mare în 1888 s‑au ajutat doi învețiacei
de la maestri, şi anume Nicolae Svagru din Dej şi Ioan Prodan din Ocna Dejului, ambii rotari cu câte 5 fl.-10
fl.
Trebe să amentim că scimbarea casariului ne‑a dat mult de lucru şi ne‑au înpedecat în cursul activităţii noastre. Aceasta e pre scurt activitatea comitetului prendenta de la multe înprejurări nefavorabile şi
neoportune.
Adevărat, că în 1887 şi 1889 nu s‑a putut ţinea adunarea gen. pentru că Ileanda abea în anul 1888 s‑a
putut constitui comitetul de primire; iar în Dej în 1889 împrejurările nu era de atari.
Justifica acestea între lăsări faptul, ca în anul trecut la adunarea gen. defipta pre 7 sept. 1890 numai
18 inşi s‑a presentat la adunare; iar la cea extraordinare pusă pe 19 oct. aceluiaşu anu nimene, prin urmare
direcțiunea trebuia să se acomodeze măsuri cu care era sprijinit de factori în independenţi de la sine.
S‑a amânat adunările generale şi din motiv că speram o arondare nouă a despărţiamentelor /f. 13/.
Comitetul acesta şi‑a conformat teritoriul desp. în urma arondarei efeptuite prin Adunarea generală
a Asociaţiunei ţienută în S. Reghin în anul trecut din comunele cercului Dej, Ileanda, Lăpuş şi Chechiş
pentru că în cercul Becleanului şi al Gârbeului s‑a format desperţiemente nouă.
Aceasta o aducem la cunoscinţia On. Adunări generale spre sciinţia – şi astfel realisăm şi noi arondarea; 189 comune a desp. nou XVII le‑am comunicat onoratului com. central (Estrasu din cerculariu On.
comitetu central din 28 sept. nr. 245/890).
Deodată cu noua arondare are se înceapă în desp. şi o nouă vieţia, ca cu atât mai sigur să se poată
realisa scopurile Asociaţiunei, celea mai înalte interese ce le avem.
Şi aceasta se poate face înscriindu‑se cu toţii de membri. On. Adunare! O viaţia nouă, adecă activitate
îndsecit mai mare, de cât cea de până acum, se cere de la Asociaţiunea transilvană faţia cu enormele încordări ale societăţilor de cultură de la alte popoară din patria.
Fiecare popor îngrijesce în epoca de faţia exclusiv /f. 13v/ numai pentru conaționalii săi.
Nice noi nu putem lucra astfel sub pedeapsa de a rămânea în coada altora.
În cei din urmă 30 de ani poporul şi câţiva bărbaţi cu averi mai mari au dotat diecezele şi aşiadiamintele bisericesci şi a celor confesionale cu câteva sute de mii spre mare consolaţiune sufletească a tuturor
fiilor naţiunei.
În acelaşi period a procurat ajutoare şi la aceasta Asociaţiune, dară pretensiunele, care le facu şi la
ajutoriul ei, s‑au înmulţit în disproporţiune inspiratoare de cea mai mare grijă, într‑un grad că acela, încât
acelea nici cu venituri sigure de 2–3 sute de mii nu se potu acoperi.
Din programa primitivă de la 1861 nici a treia parte nu este realisată.
Sute de tineri de cei mai buni aleargă cu lacrimi în ochi după burse.
Industria, comerciul, agricultura şi silvicultura mai raţională, architectura viitoriul tinerimei, prin
urmare al naţiunei, în lipsa de subvenţiune, remân pentru /f. 14/ noi pămentu înţelenitu.
Dacă nu ne vom ajuta noi pre noi în unie, nici Domnedieul părinţilor noștri nu ne va ajuta.
Cultura cea adevărată neolatina şi unică corespondiatoare naturei poporului nostru putem să ni‑o
dăm numai noi în unie.
On. Adunare, închei acest raport cu acea dorinţia, ca fiecare membru al acestei întruniri solemne să
ne întrecem în sprijinirea şi conlucrarea armonioasă pre terenul măreţiei instituţiuni, a cărei scop este literatura şi cultura poporului românu.
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DJAN Sibiu, fond Astra, doc. nr. 225 /1892, f. 11 – 14.
5.
/f. 1/ 467/1893
Prea On. Domnule Vice Presidente alu Asoţ. Tran[silva]ne!
în Sibiu
Cu profundă reverinţia filiale subştern aci ./. 3 cole de contribuiri la fondul Georgiu Bariţiu, tote
colectate singuru în Tractulu micu protopopesc.
Dein cele comunicate mie, am tramisu încă la B. colegi Protopopi, dar se vede că acelia nemică nu au
întreprinsu.
1. Pre lista nr. 320. am colectatu = 20 f, 50 cr.
2. Pre lista nr. 321. „ „ = 3 f. 20 cr.
3. Pre lista nr. 322. „ „ = 13 f. 20 cr.
în summa 36 f. 90 cr.
Cu profundă recunoştinţia subşternu Listele şi 36 fl. bani gata, cr. dein 90 cr. amu esolvitu poşta şi
amu folositu şi expediat în dreapta stinga colectându bani, – rugându‑me: că colectele acestea tete publice şi
în Tribuna şi nu numai în diariulu „Transilvania”. /f. 1v/ Căci folia acesta afară de mine nimenea nu o cetesce
pe aici; – şi apoi asi voli ca să fiu quietatu pe cale publică.
Ostaindul mult bine, fiu alu Prea On. Domniei Vostre.
Dergea la 5‑a Octobre st. n. 1893.
Profund stimătoriu, Ioan Haţieganulu, vice‑protopopul gr.-catt. a Tractului Dergei în Archid. gr. de
AIulia.
/f. 2/ Nr. 467/893
Onoratului Domn Ioan Hăţegan v.-protopop
în Dergea
Suma de 36 fl. 90 cr. transpusă de On. Dvoastră aici cu datul de 5 Octobre 1893, dinpreună cu listele
Nrii/320, 321 şi 322, pentru fondul „George Bariţiu”, s‑a primit şi să cuiteză cu mulţumită.
S‑a trecut însă cu vederea a vi se cuita pestuam, din cauza deselor schimbări petrecute anul trecut
în postul de secretar al Asociaţiunii. Altcum primirea oficială a sus numitei sume s‑a constatat în şedinţa
comitetului Asociaţiunii din 11 Octobre 1893, sub Nr. protoc. 279, publicat în Nr. 11 al organului Asociaţiunii
din anul 1893. Numele contribuenţilor să publică acum ulterior.
Presidiul Asoc. Sibiu 7 Aprilie 1894. /s. s. indescifrabilă/
/2v/ 7 Oct. 893 /s. s. indescifrabilă/
Se ia actu cu mulţumită, să vor publica în „Transilvania”, şi în „Tribuna” la cererea dlui protopop
Primitu treideci şi şase /36/ fl. Sibiu, 7 Oct. 893 /s. s. indescifrabilă/
Mund. exped. 11 Apriliu 1894 /s. s./ GManga
/f. 3/ Nr. 188/ 1893
/tipărire/ APELU
pentru contribuiri la fondulu „George Bariţiu”.
Aproape şase decenii de‑arândul istoria renascerii nostre naţionale nedespărţită este de numele lui
George Bariţiu.
Geniulu naţiunii treditu din amorţire prin glasulu profeticu a lui George Bariţiu, înduioşatu planează
acum asupra mormântului acoperitu de cununile de luri ce i le‑a pusu naşiunea recunoscătoare.
Acesta însă nu va eternisa memorie neperitoreloru merite a lui George Bariţiu prin trecătore flori, ci
va perpetuao în instituţiuni, cari să vestească posterităţii nemurirea aceluia, care a jertfitu o viaţă pentru
mărirea neamului românescu.
De aceste sentimente călăuzită „Asociaţiunea transilvană pentru literatura română şi cultura poporului românu” prin graiulu comitetului seu esecutivu a decisu în şedinţa din 9 Maiu a.c., ca pentru eternisarea
memoriei neuitatului ei preşedinte să înfiinţeze unu fondu, care să poarte pentru toate timpurile numele
„George Bariţiu”.
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Din acestu fondu se voru premia producte literara şi se vor crea locuri libere în internatul scoalei
civile de fete a „Asociaţiunii transilvane”.
Spre acestu scopu ne luămu voie a alătura o listă de subscripţiune pentru ca toţi aderenţii principiilor
marelui bărbat să aibă prilegiu de a contribui cu obolulu loru la mărirea numelui lui George Bariţiu şi prin
aceasta la înflorirea literaturei şi culturei poporului român.
Dată la şedinţa comitetului „Asociaţiunei transilvane”, ţinută la Sibiu la 9 Maiu st. n. 1893.
Dr. Ilarionu Puşcariu,
vice‑preşedinte Dr. Amos Frâncu,
secretariu II.
/f. 3v/Nr. 320
Colectante Ioan Haţieganu v. prtop. GC. în Dergea
Numele contribuienţilor

Lei

fl.

cr.

Basiliu Colceriu, paroch. gr. cath. în Vajdaháza

X

solv.

Ilie Şerban, preot gr. cat. în Fizeş

X

Rozalia Şerban, preoteasă în Fizeş

X

Zacharie Mureşianu, învăţătoriu gr. C în Fizeşiu

50

Iuliana Mureşianu, învăţătoriţă în Fizeşiu

50

Teodoru Vancea, economu în Fizeşiu

30

Ştefan Şerban, econom, Fizeş

20

Ioanu Grosă, econom în Fizeş

50

Silvestru Şierban, econ. în Fizeş

50

Bade Daniloe, econ. în Fizeş

30

Gavrilă Grasa, econ. în Fizeş

20

Curatoratul bisericei din Fizeş, laolaltă

2

Danila Varga, ănveţiatoriu gr. cath. în Chendrea
Danila H. Costerny, paroch GC. în „

50
1

Gligor Domsia, cantor în Chendrea

40

Contribuiri de la poporulu

50

Niculae Varga, crisnicu în Chendre

10

Vasiliu Muresianu, notar, Chendrea

1

Vasiliu Oprişiu, proprietariu

1

Ioanu Papp, parochu Gr. Chat. în Chechişiu

1

Csernulian Vosdi, cantor, Kell.

30

Rusz Trifanu, fătu în Cgîhechiăiu

30

Fozocasiu Georgie, curator primariu

40

Calacean Vasiliu, fătu în Gălgău

20

Moldovan Ilie, curator prim Galgău

40

Popu Ioanu, cantore, Galgău

40

Turajan Zaharia, cojocariu în Galgău

50

Turjan Karolina, „ în Galgău

50

Teodoru Popu, docente în Galgau

30
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/f. 7v/ Nr. 321
Colecta Ioanu Haţieganu, V. Protopopu GC. în Dergea
Numele contribuenţiloru

Lei

Ioanu Petreanu, parochu gr. cath. în Ascileu mare

fl.

cr.

1

Ioanu Popu, cantoru gr. cath. în Ascileu mare

20

Dr. Simeon Tamasiu, cand. de adv.

1

Ioanu Andreiu, adm. par. grcat. L. Szt. Mihaiu

1

Ştefan Bercianu, parochu gr. cath., Ugruţiu

1

Elia Moldovan, docinte gr. cath. în Ugruţiu

50

Suma

3 f.

20 x

NB. celi şterşi cu pina, la mine nu au plătitu şi nici nu vor plăti. /s. s./ Ioan Hatiegan, v.
protop.
/f. 4/ Elisabeta Popu, învetietoritia‑Galgau

30

Simisnean Floare, scolaritie, Galgau

10

Simisnean Ixina, Galgau

20

Vasiliu Popu, preot G. în Galgau

1

Anisioara Sabou din Galgau

10

Alesiu H. Coste, preotu gr. cat. în Tihău

x

Eugeniu Coste, scolariu

20

fetitiele Aurelia, Helena şi Ludovica Coste

30

Petru Colceriu, învetiatoriu gr. cat. în Tihău

2 f.

30

Martin Ioan, cantor, „

10

Martin Nicolae, crainicu, „

10

Suma = 20 f. 50 Xr
decopatu
/f. 5v/ Nr. 322
Colectante Ioanu Hatieganu, V. Protopop GC. în Dergea
Numele contribuenţiloru
Ioanu Hatieganu, V. Prtop. GC. în Dergea

Lei

fl.
1

Aureliu Fodoru, par. gr. cath., Panticeu

50

Ioanu C. Deacu, preot gr. cath., Recea Cristur

1

Victor Ilieş, propr., Recea Cristur

5

Beniamin Pop, dir. dom., Recea Cristur

1

Ştefanu Popu, preuru gr. cat. din Kecskehaza
Alesandru Topanu, preot GC., Cernuc

cr.

50
1

n‑au
plătit

Toderu Fanca, curatore în Ciachi‑Garbou

10

Ionasiu Magdasiu, economu în Ciachi‑Garbou

10

Ioanu Muresianu, economu în Ciachi‑Garbou

10
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Numele contribuenţiloru

Lei

fl.

cr.

Ioanu Aluasiu, econom în Ciachi‑Garbou

10

Ioanu Poptelecanu, economu în Ciachi‑Garbou

10

Ioanu Marchisiu, subjude com. în Ciachi‑Garbou

10

Ioanu Munceleanu, economu în Ciachi‑Garbou

10

Ioanu Rusu, econom în Ciachi‑Garbou

10

N. N.

20

Dr. Alexandru Şandor

1

Iovianu Andrei, preotu gr. cat., Ci. Górbo

1

Simionu Magdasiu, înveţiatoriu, C:Gorbo
Vasiliu Popu, preotu gr. cat. în Poputelecu
Ioan Hosszu, învăţătoriu în Călacea (/obs./n‑au solvitu)

20
X

solvitu
50

Suma = 13 fl 20 cr.
DJAN Sibiu, fond Astra, doc. nr. 467/1893, f. 1–7v.
6.
/f. 1/ Nr. 1300 – 1904
Domnului Victor Kecze
calfă de măsar în Csaki gorbo
Respunzând cererei dtale din 20 Dec. a. tr., te încunoştiinţăm că Asoc. noastră nu are fonduri cu
destinaţiune pentru ajutorare ca cel ce‑l ceri şi astfel rugarea Dtale nu se poate satisface şi în alăturat ţi în
alăturat ţi se trimite cartea de lucru şi atestatul de paupertate.
Sibiu, în 28/I 905. Expedatu. /s. s./ Şuluţ
Mandat şi expedat în 28/I 905. Lapedatu.
/f. 2/ Nr. 1300 – 1904
Onoratei „Asociaţiuni” pentru literatura română şi
cultura poporului român în Sibiu
Umilitulu subscrisulu, locuitor în Csáki‑Gorbó, precum dovedeşte cartea de lucru aclusă sub ./., am
învăţiatu măiestria mesariu şi m‑am eliberatu de calfa, ţn care calitate am făcut praxa la mai muîi maestrii
renumiţi. Acuma a‑şi dori a‑mi deschide laboratoru în comuna mea natală, în Csáki‑Gorbó, unde maestrii
mesariu nu suntu şi care este centrulu unui cercu curatu românescu, cugetându că prin aceasta vom potea
servi publicul românescu. Devisa multora este a îmbrăţioşa maiestriile, astfeliu şi eu mă amaplicatu pre
această carieră, carea cu mari greutăţi şi lipse o am terminatu, fiindcă mama mea care e miseră şi în statul
/f. 2v/ văduviei nu a avutu mijloacelr de lipsă pentru susţinerea mea.
Deci acuma când aşiu fi aproape de ajungerea scopului, nu sum în starea a‑mi procura requisitele de
lipsă pentru lucru, precum dovedesce atestatulu comunalu aclusu sub .//.. Pentru aceea cu umilinţia rogu
pre Onorata „Aociaţiune” pentru literatura română şi cultura poporului român să se îndure a‑mi aplacida şi
asigura unu ajutoriu oarecareva pentru a‑mi potea procura requisitele de lipsă pentru începerea măiestriei.
Documintele ve rog a se tramite netimbrate la adresa mea.
Asceptându un resultatu favoritoriu sum,
Csáki‑Gorbó, la 20 Decembre 1904. Supusu, Viktor Kecze, mesariu
DJAN Sibiu, fond Astra, doc. nr. 1300/1904, f. 1–2v.
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7.
/f. 2/ 1615 – 1911
PROCES VERBAL
luat în şedinţa comitetului cercual al despărţământului DEŞ al „Asociaţiunii pentru literatura română şi cultura poporului român” ţinută la 22 Septemvrie 1911 n.
Prezident: Ilariu Boroş, dir desp. Notar ad hoc: Dr Joan Mezei. Membri prezenţi: D‑na Lucreţia Dr.
Micşa, Dr. Liviu Micşa, Simion Rus, Augustin Pintea, Joan Moldovan, Dr. Joan Mezei.
Prezidentul deschide şedinţa.
Cu verificarea procesului verbal se încredinţează d‑nii Dr. Liviu Micşa şi Simion Rus.
I. Prezidentul în senzul§-lui 43 a statutelor propune să se aleagă pe cei 2 ani din periodul 1910 – 1913 un
viceprezident, un cassar, un controlor.
La propunerea D‑lui Dr. Liviu Micşa să aleg cu aclamaţiune: a. viceprezident: Dr. Jan Kerekes. b.
cassar: Augustin Pintea. c. controlor: Joan Moldovan. d. notar: Dr. Joan Mezei.
II. D‑l Dr. Liviu Micşa propune ca în scopul de a putea înscrie /f. 2v/ membri ajutători la Asociaţiuneşi
prin aceasta a răspândi biblioteca poporală a ASociaţiunii, să se comande 25 exemplare din broşurile bibliotecii poporale, care au apărut şi vor apărea în anul curent, şiacestea să se folosească prin oameni încredinţaţi în deosebite comune pentru a îndemna poporul la înscrierea de membri ajutători, anume arătându‑se
poporului şi esplcându‑li‑se cuprinsul.
Comitetul propune aceasta o primeşte unanim, decide în înţelesul ei, şi îndrumă biroul, ca să o escute.
III. Directorul desp. propune, ca săse recerce comitetul central pentru a încuviinţa desmembrarea
din acest despărţământ a cercurilor administrative Beclenul şi Ceachi‑Gârbou şiînfiinţarea de despărţăminte noui în aceste cercuri, şi ca în acest scop respective pentru conducerea adunărilor constituante să
binevoiască a esmite delegaţi.
Comitetul primeşte unanim şi această propunere.
După aceaste şedinţa s‑a închis.
/s. s./ Florin Boroş, prezident. Ioan Mezei, notar. Se verifică: Simeon Rusul, D Liviu Micşa.
Dr. IOAN MEZEI, avocat. DEJ (DÉS) Dej,1911.20 Sept.
Onorat Comitet Central
Avem onoare a Vă trimite procesul verbal luat în şedinţa comitetului cercual al despărţământului Dej
al „Asociaţiunii” ţinută în 22 Septebrie n. 1911.
Subscrisul director al despărţământului am propus recercarea onoratului comitet central pentru desmembrarea din acest despărţământ a cercurilor Beclenul şi Ceachi‑Gârbou, respective pentru înfiinţarea în
acelea cercuri de nouă despărţăminte, din motivul, că despărţământul nostru e vast şi prin urmare nu ne
ajung puterile şi mijloacele a opera mai cu efect.
Comitetul cercual, precum se vede din procesul verbal, a primit propunerea aceasta.
Vă rugăm deci să binevoiţi a aproba hotărârea aceasta şi a lua măsurile pentru înfiinţarea acelor
despărţăminte.
Propunem, ca în acest scop să vă adresaţi în Ceachi – Gârbou cătră avocatul Dr. Victor Gael, iar în
Beclean să esmiteţi un delegat din sânul comitetului nostru cercual.
Cu deosebită stimă: /s. s./ Ilariu Boroş, dir. desp. D Ioan Mezei, notar.
/f. 4/ 1615–1911 28 Octomvrie
Domnule irector,
Avem onoarea aVă aduce a cunoştinţă, că Comitetul central al „Asociaţiunii” în şedinţa sa ţinută la
14 Oct. n. a. c. a luatspreştire procesul verbal al şedinţei Comitetului cercual şi a aprobat propunerea făcută
pentru înfiinţarea alor două despărţăminte noui pe teritoriul desp. Dej.Pentru esecutarea ei vizat pe dl.
Victor Gael, advocat în Ciachi‑Gărbou, iar pentrueclean pe dl. Dr. Liviu Micşa, advocat în Dej, ca să facă
pregătirile necesare pentru inactivarea cât mai în grabă a acestui despărţământ.
Primişi asigurareadeosebitei noastre stime.
/s. s./ A. Bârseanu, president. /s. indescifrabilă/ secretar. D‑sale Domnului Ilarie Boroş, dir. desp
Dej
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/f. 5/ 1615–1911 28 Octombrie
Onorate Domnule,
Comitetul cercual al despărţământului Dej a propus, ca pe teritoriul prea vast al lui, să se înfiinţeze
alte două despărţăminte nouă. Comitetul centralal „Asociaţiunii” în şedinţa sa ţinută la 14 Oct n. a. c. apreţiind propunerea făcută. a aprobat‑o numindu‑Vă pe D‑Voastră delegat pentru înfiinţarea desp. Beclean
şi Vă roagă cu toată onoarea, să binevoiţia lua măsurile necesare, conform statutelor şi regulamentelor
„Asociaţiunii”, din cari Vă trimitem mai multe esemplare, pentru inactivarea cât maigrabnică a numitului
despărţământ.
Despre rezultatul lucrărilor veţi binevoi a raporta Comitetului central.
Primţi asigurarea deosebitei noastre stime.
/s. s./ A. Bărseanu, prezident. /s. s. indescifrabilă/ secretar
D‑sale Ddomnului Dr. Liviu Micşa, advocat
Exp. 28/X 911 custatue şi regulamente
/f. 6/ 1615–1911 28 Octomvrie
Onorate Domnule,
Comitetul cercual al despărţământului Dej a propus, ca pe teritoriul prea vast al lui, săse înfiinţeze
încă alte două despărţăminte nouă. Comitetul central al „Asociaţiunii” în şedinţa sa ţinută la 14 oct. n.
a. c. apreţiind propunerea făcută, a aprobat‑o, numindu‑vă pe D‑Voastră delegat pentru înfiinţarea desp.
Ciachi‑Gârbău şi Vă roagă cu toată onoarea, să binevoiţi a lua măsurile necesare, conform statutelor şi regulamentelor „Asociaţiunii”, dincare vă trimitem mai multe esemplare pentru inactivarea cât mai grabnică a
numitului despărţământ.
Despre rezultatul lucrărilor, veţi binevoi a raporta Comitetului central.
Primiţi asigurarea deosebitei noastre stime.
/s. s./ A. Bârseanu, prezident. /indescifrabilă/ secretar.
Domniei Sale Domnului Dr. Victor Gael, advocat în Ciachi‑Gârbău.
Exp. 28 /X 911 cu statutele şi regulam. RS.
DJAN Sibiu, fond Astra, doc. nr. 1615/1911, f. 2 – 6.
8.
/ f. 2/ Nr. 287 – 1912
CONVOCATOR.
Comitetul central al Asociaţiunii pentru literatura română şi cultura poporului român, a decis înfiinţarea unui nou despărţământ cu sediul în Gârbou (Csákigorbo). Subscrisul, delegat spre acest scop, convoc
aduarea constituantă pe 21 Februarie 1912 st. n. 11. oare în localitatea însoţirii „OPINCA”, la care prin aceasta
invit cu toată onoarea pe toţi aceia, cari să interesează de înaintarea în cultură a poporului român şi de literatura română, casă participe şi să‑şi dee concursu la organizarea noului despărţământ.
Gârbou (Csákigorbó), 4 Februarie 1912 st. n.
Dr. Victor Gaël, delegatul comitetului central al Asociaţiunii pentru literatura română şi cultura
poporului român.
DJAN Sibiu, fond Astra, doc. nr. 287/1912, f. 2.
9.
/f. 1/ Nr. 475 – 1912
ONORAT COMITET !
Subscrisul, numit delegat pentru înfiinţarea despărţământului Gârbou, sub nrul: 1615–1911, despre
resultatul lucrărilor în acest scop, am onoare a Vă raporta următoarele:
În ţânutul Gârboului, prea puţin străbătut de cultura naţională, pregătirea terenului pentru un nou
despărţământ, a cerut un timp mai îndelungat.
În 21 Februarie st. n. a. c. însoţirea de credit şi păstrare din loc „Opinca”, a avut adunarea generală.
Pentru asigurarea reuşitei, şi adunarea constituantă am defipt‑o tot pe aceeşi zi.
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Adunarea constituantă a avut următorul resultat:
1. pe viaţă: 3 inşi, cari au şi achitat o rată anuală de 20–20 C. în total ...60 C. iar asigurarea ratelor venitoare au subscris declaraţiunile acludate sub A. B. C.
2. ordinari: 10 inşi, cari au achitat cu toţii taxa de 10–10 C. 100 C.
3. ajutători: 36 inşi, achitând cu toţii taxa de 2–2 C. în total ........232 C.
I. Toţi membri înscrişişi şi întreaga adunare cu mare însufleţire au hotărât înfiinţarea despărţământului cu /f. 1v/ sediul în Gârrbou /Ciákigorbó/, la care să aparţină cercul administrativ al Gârboului, afară de
comunele acelea, cari după utima arondare a despărţămintelor Asociaţiunii aparţin deja la despărţământul
Hida‑Huedin.
III. A fost ales cu aclamare unanimă:
1, de director al despărţământului: subscrisul Dr. Victor Gael.
2. de membru în comitet:
a. Dr. Joan Şliam, advocat în Gârbou /Csákigorbó/;
b. Vasiliu Pop, protopop gr. cat. în Cristolţel Kiskeresztes/, p. u. Gârbou;
c. Joan Costin, paroch gr. cat. în Recea Cristur /Récekéresztes/, p. u. Páncelcseh.
d. Victor Varga, paroh gr. cat. în Poptelec /Paptelke/, p. u. Gârbou.
Despre toate acestea aclud în original: sub D ./. procesul verbal luat în adunarea constituantă; sub E
./. un conspect al membrilor înscrişi.
V. Îmi ţân de plăcută datorinţă a mai raporta şi aceia că institutul de credit „Economul” din Cluj, a
dăruit despărţământului Gârbou, mai multe cărţi / calindare şi volume din biblioteca despărţământului
Cluj/ pentru a le împărţi între popor, şi un ajutor bănesc de 20 Cor.
Cărţile acestea s‑au şi distribuit cu ocaziuneaadunării constituante.
Din ajutorul de 20 Cor. s‑au acoperit şpesele cu convocarea adunării, anume:
tipărirea a 400 convocatoaredupă nota tipografului acludată sub F ./.......... ..............................................
................................................... ..8 C. 30 f.
cuverte şi timbre poştale ...........................................................10 C. 52 f. total 18 C. 82 f.
/f. 2/ La aceasta să mai adauge porto postal al raportului de faţă Rec. 00 Cor. 45 f. şi porto după banii
spedaţi la casa centrală 40 f. laolaltă 85 f.; rezultă suma de 19 C. 33 f., cari cari împreună cu suma încaată
din taxe, în suma totală de 232 Cor. 33 fileri, cu poşta de azi prin mandat i‑am transpus la casa centală a
Asociaţiunii.
În urma acestora rog ca onoratul Comitet:
Binevoiţi a lua la cunoştinşă raportul acesta, a primi de membrii ai Asociaţiunii pe cei ce s‑au declarat
de atari în procesul verbal acludat sub D ./. şi a aproba concluzele adunării constituante.
Cu deosebită stimă, /s. s./ Victor Gael, delegat
/f. 2 v/ 4/3 – 912
CATRE ONORATUL COMITET CENTRAL AL ASOCIATIUNII PENTRU LITERATURA
ROMÂNĂ ŞI CULTURA POPORULUI ROMÂN
în SIBIU
RAPORTUL lui Victor Gael, advocat în Gârbou, ca delegat, despre lucrările întru înfiinţarea despărţământului Gârbou. cu acluze: A. B. C. D. E. F./.
/f. 3/ Nr. 475
Dl Victor Gael, advocat înGârbău, delegatul Comitetului central pentru înfiinţarea despărţământului
Ciachi‑Gârbău, înaintează procesul verbal al adunării de constituire ţinută la 21 februarie a. c. în Gârbău.
Înscriind‑se 3 membri vieaţă, 10 ordinari şi 36 ajutători, despărţământul s‑a declarat de înfiinţat, alegând
director pe dl Dr. Victor Gael şi 4 membri în comitetul cercual.
Se ia act cu aprobare şi se invită comitetul cercual să se constituie şi să‑şi înceapă activitatea /s. s.
indescifrabilă/.
/ f. 4/ Nr.475 – 1912
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PROCES VERBAL
luat în adunarea constituantă al despărţământului Gârbou al Asociaţiunii pentru literatura română şi
cultura poporului român, ţinută la 21 Februarie 1912 st. n. la orele 11 a. m. în Gârbou / Csákigorbó/.
1. Delegatul comitetului central dl. Victor Gael prin cuvinte corespunzătoare espune scopul adunării,
la care s‑au prezentat un număr frumos de inteligenţi şi ţărani din Gârbou şi jur, deschide adunarea constituantă denumind de notar adhoc pe dl Victor Varga. paroch gr. cat în Poptelec şi de asar adhoc pe dl Victor
Topan, contabil la însoirea de credit şi păstrare „OPNCA”, în Gârbou.
2. Pentru înscrierea de membri, delegatul suspinde adunarea pe 20 minute.
Redeschizându‑se adunarea, casarul adhoc dl Victor Topan raportează şi adunarea iea la cunoştiinţă;
că s‑au înscris:
I de membrii pe viaţă, achitând prima rată anuală de 20–20 Cor. Domnii:
1. Jovian Andreiu, viceprotopop gr. cat. în Gârbou;
2. Victor Topan, contabil în Gârbou;
3. Valeriu Goron, preot gr. or. în Veczk, p. u. Csákigorbó;
/f. 4v./ II. De membri ordinari, achitând taxa de 10–10 Cor. domnii:
1. Victor Varga, preot gr. cat. în Poptelec /Paptelke/;
2. Joan Şandor proprietar în Csákigorbó;
3. Vasiliu Pop, protopop în Kiskeresztes p. u. Szurduk;
4. Joan Costin, preot gr. cat Réczekeresztur, p, u. Páanczélcseh;
5. Joan German, învăţător în Tothszállás, p. u. Szurduk;
6. Victor Pop, candidat de avocat în Gârbou;
7. Aurel Mezei, notar cerc. în pens. Gârbou;
8. Laurenţiu Coste, preot gr. cat. în Bezdédtelke p. u. Csákigorbo;
9. Joan Mihali, preot gr. cat. în Kiskalocsa p. u. Csákigorbó:
10. Alexandru Pop, protopop gr. cat. Bujdos p. u. Alparét;
III. De membri ajutători achitând taxa de 2–2 Cor.:
1. Joan Oltean, econom în Gârbou;
2. Alexandu Aluaş, econom în Gârbou.
3. Francisc Topan, proprietar în Csernek, p. u. Csákigorbo;
4. Alexandru Magdaş Chieu, /f. 5./ econom în Gârbou;
5. Alexandru Pop, proprietar în Kcskeháta, p. u. Páncélcseh;
6. Teodor Micu, econom Réczekeresztur, p. u. Páncélcseh;
7. Anania Horvat, primar în GG
8. Vasilie Popovici. proprietar în Tothszállás, p. u. Szurduc;
9. Grigore Dascăl, econom în Réczekeresztur, p. u. Pánczélcseh;
10. Alexandru Mureşan l. Joan, econom în Réczekeresztur, p. u. Pánczélcseh;
11. Joan Danciu, econom în (Veszk) Esc, p. u. Csákigorbó;
12. Joan Gavruş, econom în Paptelke, p. u. Csákigorbó;
13. Ananie Petran, econom în Paptelke, p. u. Csákigorbó;
14. Vasilie Petran, l. George, econom în Paptelek;
15. Ana Marchiş, proprietar în Tothszállás, p. u. Szurduc;
16. George Petran, morar econom în Poptelke;
17. Ilie Dolha, econom ăn Nagymeyö, p. u. Alparét;
18. Ţilie Marchiş l. Todor, econom în Csákigorbó;
/f. 5v/ 19. Lica Macoveiu, econom în Csákigorbó;
20. Demetriu Magdaş, proprietar în Bezdédtelec;
21. Joan Luca, primar în Csákigorbó;
22. Gavril Buzure, econom în Tothszállás; p. u. Szurduc;
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23. Zaharie Coste, învăţător în pens. Gorbósalamon;
24. Alexiu Coste. proprietar în Gorbósalamon;
25. Zaharie Magdaş, econom în Csákigorbó;
26. Vasile Magdaş l. Joan, econom în Csákigorbó;
27. Teodor Rus, învăţător pens în Gorbómezëo;
28. Joan German a Petri, econom în Paptelke;
29. Biserica gr. cat. din Bujdos;
30. Şcola gr. cat. din Bujdos;
31. Grigore Mureşan l. Costan, econom în Tohszállás;
/f. 6/ 32. Simion Petran, econom în Csernek, p. u. Csákigorbó;
33. Joan Pop l. Todor, econom ăn Bujdos;
34. Eduard Şandor, proprietar în Csákigorbó;
35. Niculae Mateiu, econom în Részekeresztur, p. u. Pánczélcseh;
36. Alexandru Pop l. Todor, econom Réczekeresztur, p. u. Panczélcseh.
S‑au încasat cu totul 232 cor.
4. Delegatul constată că membrii înscrişi a întrecut numărul recerut în statute pentru un despărţământ, propune şi adunarea cu unanimitate hotăresce înfiinţarea despărţământului cusediul în Gârbou /
Csákigorbó, la care să aparţină întreg cercul administrativ – Csákigorbó, afară de comunele, cari după ultima arondare a despărţămintelor Asociaţiunii, aparţin despărţământului Hida‑Huedin.
5. Dl Ilie Şerban, paroch gr. cat. în Fizeş /membru al Despărţământului Hida‑Huedin/ propune şi
adunarea întreagă cu aclamaţiune alege de director /preşedinte/ pe dl Victor Gael /f. 6v/ dr. avocat în
Gârbou; de membrii în comitet pe Domnii:
1. Dr. Joan Şliam, advocat în Gârbou.
2. Vasiliu Pop, protopop în Kiskeresztes, p. u. Szurduc.
3. Joan Costin, preot gr. cat. în Réczekerestur, p. u. Pánczélcseh.
4. Victor Varga, preot gr. cat. în Papteke, p. u. Csgorbó.
6. Dl dr. Victor Gael atât în numele său cât şi a membrilor aleşi în comitet, mulţămeşte pentru încrederea şi onoarea ce li s‑au dat prin alegere, şi în munca ce au desfăşurat roagă concursul şi ajtorul tutrora,
pentru că numai aşa să poate ajunge la isbândă.
După aceia se dă cetire epistolelor de aderenţă a domnilor: Pahomiu Pop, paroch gr. cat. în Lozna
mare şi Alexandru Pop, protopop gr. cat. în Bujdos, cari nu au putut participa în persoană la adunare; după
aceia să ceteşte salutul prin telegrama trimisăde la despărţământul vecin Hida‑Huedin; cei presenţi le ascultă cu atenţiune şi le însoşesc cu aclamări repeţite.
/f. 7/ 7. Nemaifiind alte obiecte, iar timpul fiind înaintat adunarea să închide şi delegatul numeşte de
membrii reficatori pe Domnii Dr. Joan Şliam, Victor Pop ăi Jovian Andreiu, domiciliaţi în Gârbou.
D. U. S. Membri verificatori: /s. s./ Dr. Victor Gael, delegatul comit. central. Victor Varga, notar
adhoc. Jovianu Andreiu. Joan Şliam. Victor Papp.
/f. 8/ Nr. 475–1912
BUCHDRUCKEREI,
BUCH-, PAPIER‑U.
TOILETTWA AREN.
HAUS

ANKA SÁNDOR
KÖNYVNYOMDAI MÜINTÉ ZETE,
KÖNYV-, PAPIR-, IRÓ
-SZER – ÉS PIPERECIKKEK
NAGYÁRUHÁZA SZAMOS – UJVÁR,
VIZ‑UTCA 4. SZ.

Gherla, 1912 Februarie 4
NOTA:
Pentru D‑nul Dr. Victor Gaël, advocat Csáki Gorbo
— 164 —
muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

TIPOGRAFIE-, LIB –
RARIE-, PAPITERIEŞI ARTIKLE
DE LUX

ASTRA ȘI SĂLAJUL. DOCUMENTE PRIVIND ACTIVITATEA DESPĂRŢĂMÂNTULUI GÂRBOU AL ASTREI (1886–1918)

N

K.
400

bucăţi convocator

f.

8

Fracrt x embalage

20
8

20

Porto

10
8

30

/L. S./ A. Ancka. Tipografie, Librărie, Papiterie

/f. 9/ Nr. 475–1912
DECLARAŢIUNE.
În puterea căreia subscrisul înscris de membru pe viaţă al „Asociaţiunei pentru literatura română
şi cultura poporului român”, mă deoblig a solvi taxa de C. 200 în rate anuale de C 20 achitând prima rată
în ziua de astăzi, la despărţământul Gârbou.
Gârbou /Csákigorbó/, 21 Februarie 1912. st. n.
Dr. Victor Gael, martor. Ioan Dăian, martor. Victor Topan, contabil
Nr. 475–1912
DECLARATIUNE.
În puterea căreia subscrisul înscris de membru pe viaţă al „Asociaţiunei pentru literatura română şi
cultura poporului român”, mă deoblig a solvi taxa de 200 C. în rate anuale de C. 20 achitând prima rată în
ziua de astăzi, la despărţământul Gârbou /Csákigorbó/, 21 Februarie 1912. st. n.
Valer Popp, Victor Topan, membri Jovian Andreiu, v. protop. grcat.
Nr. 475–1912
DCLARAŢIUE.
În puterea căreia subscrisul înscris de membru pe viaţă al „Asociaţiunei pentru literatura română şi
cultura poporului român”, mă deoblig a solvi taxa de 200 C în rate anuale de C. 20 achitând prima rată în
ziua de astăzi, la despărţământul Gârbou.
Gârbou /Csákigorbó, 21 Februarie 1912 st. n.
Victor Popp. Valeriu Goron.
/f. 12/ Nr. 475–1912
Conspectul
Membrilor înscrişi la înfiinţândul despărţământ Gârbou /Csákigorbó/al „Asociaţiunei pentru literatura română şi cultura poporului român”.
Nrul
Curent

Numele

Ocupaţiunea

Locuinţa

Poşta
ultimă

Suma solvită
C fi

Observări

1.

Victor Varga

preot gr. cat.

Paptelke

Csáki – gorbó

10 –

Membru
Ordinar

2.

Ioan Şandor

proprietar

Csáki – gorbó

„

10 –

„

3.

Vasiliu Popu

protopop
gr. cat.

Kiskeresztur

Szurduk

10 –

„

4.

Ioan Costin

preot
gr. cat.

RéczeKeresztur

PáncélCseh

10 –

„

5.

Victor Topan

contabil

Csáki –

gorbó

20 –

Membru pe
viaţă

6.

Jovian Andreiu

protopop
gr. cat.

Csáki-

gorbó

20 –

„
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Nrul
Curent

Numele

Ocupaţiunea

Locuinţa

Poşta
ultimă

Suma solvită
C fi

Observări

7.

Ioan Oltean

econom

Csáki-

gorbó

2–

Membru
ajutător

8.

Alesandru Aluaş

A birăului
econom

Csáki-

gorbó

2–

„

9.

Franciscu Topan

econom

Csernek

„

2–

„

10.

Alesandru Magdaş

ckéü

Csáki-

gorbo

2–

„

11.

Alexandru Pop

proprietar

Kecs‑Keháta

„

2–

„

12.

Grigore Murăşan
l. Costan

econom

Tót‑szállas

Szurduk

2–

„

13.

Victor Popp

cond. adv.

Csáki-

gorbó

10 –

14.

Teodor Micu

econom

Réce
– Keresztur

PáncélCseh

2

Ajutător

15.

Anania Horvat

„

Gorbo
– Salamon

Csáki – gorbó

2

„

!6.

Vasile Popoviciu

„

Tót‑szállás

Szurduk

„

„

17.

Grigore Dascal l. Ion

„

Réce – kerestur

Páncél‑cseh

„

„

!8.

Alesandru Murăşan
l. Ioan

„

„

„

2

„

19.

Ioan Danciu

„

Veczk

Csáki –
gorbó

2

„

20.

Ioan Găvruş

„

Paptelke

„

„

„

21.

Anania Petran

„

„

„

2

„

22.

Vasile Petran
l. George

„

„

„

2

„

23.

Ana Marchiş

soţie de econom

Tót – szállás

Szurduk

2

„

24.

George Pe – tran,
morar

econom

Paptelke

Csákigorbó

2

Ajutător

25.

Ilie Dolha l. Dtriu

„

Nagy‑mezö

Alparét

2

„

26.

Tilie Mar – chiş l.
Todor ciutariu

„

Csáki-

gorbó

2

„

27.

Lica Macovei

„

„

„

2

„

28.

Demetriu Magdaş

„

Bezdéd – telke

„

2

„

29.

Laurenţiu Coste

peot gr. Cat

„

„

10

Ordinar

30.

Aurel Mezei

Notar pensionat

Csáki-

gorbó

10

„

31.

Ioan Luca

econom

„

„

2

Ajutător

32.

Gvril Buzure

„

Tótszállás

„

2

„

33.

Ioan German

învăţător

„

„

!0

Ordinar

34.

Valeriu Goron

preot gr. ort.

Veczk

„

20

pe viaţă

35.

Zaharie Coste

învăţător
penzionat

Gorbó
– salamon

„

2

Ajutător
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Nrul
Curent

Numele

Ocupaţiunea

Locuinţa

Poşta
ultimă

Suma solvită
C fi

Observări

36.

Alesiu Coste

econom

Csáki-

gorbó

2

„

37.

Zaharie Magdaş

„

„

„

2

„

38.

Vasile Mag daş, l.
Ioănaş

„

„

„

2

„

39.

Ioan Mihali

preot gr. cat.

Kis‑kalocsa

„

10

Ordinar

40.

Alesandru Pop

protopop gr. cat.

Bujdos

Alparét

!0

„

41.

Teodor Rusu

învăţător
pensionat

Gorbó – mezö

Csaki – górbo

2

42.

Ioan Ger‑man a
Petri

econom

Paptelke

„

2

„

43.

Simion Petran

„

Csernek

„

2

„

44.

Niculae Mateiu

„

Réce‑Keresztur

Páncél – cseh

2

„

45.

Alesandru Pop l.
Todor

„

„

„

2

„

46.

Biserica gr. cat.

_

Bujdos

Aparét

2

„

47.

Şcoala gr. cat.

_

„

„

2

„

48.

Ioan Pop l. Todor

econom

„

„

2

„

49.

Eduard Şandor

proprietar

Csáki-

gorbó

2

„

ajutător

Total 232
Dr. Victor Gael, delegatul com. cental. Victor Topan, cassar ad hoc.
/f. 14/ 475–1902 5 aprilie 2.
Domnule Director,
Avem onoarea a vă aduce la cunoştiinţă că comitetul central, în şedinţa sa ţinută la 22 Martie a. c., a
luat act cu aprobare de procesul verbal al adunării de constituire a despărţământului Gârbou Al Asociaţiunii,
ţinută în Gârbou la 21 Februarie a. c. Îndeosebi a aprobat alegerea Dvoastre de director al despărţământului
şi alegerea comitetului cercual, rămânând ca acesta să se constituie conform §-ului 43 din statute şi §-ilor 34
şi 35 din Regulamentul afacerilor interne pentru despărţămintele Asociaţiunii.
După constituire, vă invităm, să
D‑sale Domnului... Victor Gael, directorul desp. Asociaţiunii în Gârbou /f. 15/ luaţi dispoziţiile necesare pentru ca comitetul să‑şi poată începe activitatea: prin prelegeri poporale, prin înfiinţarea de de agenturi şi biblioteci, prin înscrierea de membri etc.
Amintim că confirmarea prezidială despre taxele de membrii ce ne‑aţi trimis şi biletele de legitimare
vi s‑au liberat de aici în 5 Martie a. c.
În fine vă mulţumim, domnule director, de silinţa ce v‑aţi dat pentru organizarea despărtământului
Gârbou şi vărugăm să primiţi asigurarea deplinei noatre stime.
/s. s./ ABârseanu, prezident Oct. C. Tăslăuanu, secretar
DJAN Sibiu, fond Astra, doc. nr. 475/1912, f. 1 – 15.
10.
/f. 1/ Nr. 871–1912 /Şed. 22/VI – 912. Dec. 235/
Direcţiunea desp. Ciachi Gârbău înaintează procesul verbal al şed. comit. cercual din 1 Mai a.c., în care
s‑a constituit comitetul şi s‑a decis să ţină prelegeri poporale, şi să înfiinţeze agenturi şi biblioteci poporale.
Se ia act şi se decide şă li se dăruiască câte 5 ex. din toate publicaţiunile poporale de cari dispune
Asociaţiunea pentru a putea înfiinţa biblioteci poporale. /s. s. indescifrabilă./
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/f. 2./ Nr. 8
Proces verbal
luat în şedinţa comitetului despărţământului „Gârbou” al Asociaţiunei pentru literatura română
şi cultura poporului român, ţinută în 1 Mai 1912 st. n. Prezenţi: Membri comitetului despărîământului
„Gârbou”, afară de dl. V. Goron.
Obiectul.
Constituirea comitetului.
Prezidiul dă cetire scriptei Nr. 475–1912 emanată în 5 aprili a. c., de la comitetul central al „Asociaţiunei”
şi roagă pe cei prezenţi să procedă la alegerea vpreşedintelui, cassarului, controlorului şi a notarului...
Comitetul alege, de /f. 2v./ vicepreşedinte pe M. On. Iovian Andreiu vprotopop în Ciachigârbău; de
cassier dl. Victor Topan, contabil la „Opinca” în Ciachigârbău; şi de notar; Dl. Victor Pop, cond. Adv, în
Ciachigârbău şi de notar, On. Dl.. Victor Varga, preot, Poptelec..
Prezidiul, dorind ca pentru ţihnerea prelegerilor poporale, cari sant de dorit în masura foarte mare
pebtru despărtământ, să fie posibilă la timp, roagă comitetul ca să se declare, dacă află de necesar ca disertanţii înca de pe acum să se însimue şi adecă să fie rogati ⁄f. 3⁄ membrii despărtamântului să concure la
acestea prelegeri. _ Comitetul află de necesar ca paşii pentru câştigarea conferentiarilor înca de acum să
se înceapă. Deodată se insinuă de conferentiari Dnii :Dr. Ioan Filiam, adv., Dl Ioan Costin, preot, M, On,
Vasiliu Pop, protopop, Dr. Victor Gael, adv, Dl Victor Topan, contabil, Dl Victor Varga, preot, având pre
zidiul a recerca şi pe alti intelectuali ca să‑şi:: dea concursul.
Prezidiul pledează că încă acum să înfiintăm biblioteca desp. „ Gârbou” şi să ne cugetăm la înfiintarea
agenturilor în cadrul despărtământului._ Să decide înfiintarea bibliotecii, dar, înfiintarea agenturilor să lasă
pe mai apoi când vom fi în clar că unde şi între care împrejurări ar fi posibilă înfiintarea.
/f. 3v/ Prezidiul comunică că institutul de credit „Economul” din Cluj ni:a trimis pehntru despărţământ un ajutor de 40 cor, pe care l:am şi primit.. _Să ia act cu plăcere, având prezidiul de a comunica cu
„Economul” multumita despărţământului.
După acestea nemaifiind alte obiecte de pertractat şedinţa să închide.
D. V. S
/s. s./ Dr. Victor Gael, dir., Victor Topan, notar. Jovian Andrei, Victor Topan, I. Costin, (... indescifrabil), Victor Pop, Vasiliu Pop.
Nr. 871
Nr. 9 Ciachi:Gâr
Onorat Comitet Central !
Am onoare a vă raporta, că comitetul despărţământului Gârbou al „Asociaţiunii”, în şedinţa saţinută
la 1 mai a, c. Constituit, alegând de vicepreşedinte pe M. O. D. Jovian Andrei, protopop.
de notar pe On Domn Victor Varga, Preot, de cassar pe Dl. Victor Topan, Contabil,
de controlor pe dl. Victor Pop, cond. de advocat.
.Cu privire la începerea activităţii, numitul comitet a hotărât a ţine prelegeri poporale şi a ]nfiinţa o
bibliotecă în centrul despărţământului
Acestea 2:ă mihloace s:au aflat de mai mare importanţă şi urgent de lipsă pentru despărţământ, fiind
teritoriul aceluia aproape cu totul nestrăbătut însă de cultură românească.
Înfiinţarea de agenturi s‑a lăsat pe atunci, când cu prelegerile poporale se va cutreiera întreg ţinutul
despărţământului, cu care ocaziune se va cerca şi aceii, că cari comune vor fi mai acomodate pentru înfiinţarea de agenturi. Tot cu acelea ocaziuni se va face şi propagandă pentru câştigarea de membrii.
În fune vă raportăm, că institutul de credit şi economii „Economul“ din Cluj cu data de 13 April a. c
ni‑a trimis ca ajutor despărţământului nostru suma de 30 cor. Care o reţinem pentru acoperirea speselor de
birou.
Procesul verbal al şedinţei îl acludăm sub./. în original.
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După acestea vă rugăm a aproba decisele comitetului şi a ne da ajutoarele de lipsă în activitatea noastră, la ce contăm cu atât mai vârtos cu cât despărţământul e în-/f. 4v/cepător şi cu totul lipsit de mijloace.
Cu deosebită stimă:
/s. s./Dr. Victor Gael, director Victor Varga, notar
DJAN Sibiu, fond Astra, doc. Nr. 871/1912, f. 1–4v.
11.
Nr 764–1913
Direcţiunea despărţământului Ciachigârbău înaintează:
Procesul verbal al ad, comitetului cercual din 26 Febr. a, c. În care s‑au luat dispoziţii pentru adunarea
cercuală.
Procesul verbal al adunării cercuale ţinută în Gârbău la 30 Martie a. c. Din raportul comitetului către
adunarea cer. Rezultă că despărţământul de la înfiinţarea lui a ţinut mai multe prelegeri şi petreceri poporale, a înfiinţat agenturi şi biblioteci poporale în comunele: Ciachigârbău, Poptelec, Surduc, Cristolţul mare
şi Recea Cristur.
Procesul‑verbal al şed. Comiit. Cerc, din 30 martie a. c. Din care rezultă că s‑au înfiinţat 3 agenturi
nouă.
Direcţiunea cesp cere cărţi pentru înfiinţarea bibl. pop.
-Se ia act de activitatea mulţumitoare a desp. şi să invită ca să înfiinţeze agnturi şi biblioteci poporale
în fiecare comună. I se dăruiesc câte 5 ex. din toate publ. poporale
Nr 764–1913 14/VI 913
(Stema Imperiului Austro‑Ungar) LEVELEZŐ‑LAP (L. S: şi timbru poştal)
Onor Cassa CENTRALĂ A Asociaţiunei pt. Literatura română şi cult. Po. Român. Nagyszeben
Am onoare cu plăcere a vă aviza că, 4 bilete de legitimare cu stim. Dv. ________ din 31 Maiu a. c.
Am primit şi le‑am admânat. Însă în 12April c. Nr. 17764 în care sumă s‑a cuprins şi taxele a 3 membri pe
viaţă şi a 5 membri ordinari a căror bişete de legitimare până azi nu le‑am primit. Deci, vă rog să binevoiţi
a elibera şi aceste 8 bilete de legitimare şi a le speda la adresa mea spre admânare. Notez că biletele reclamate n‑au sosit, nici la adresa despărţământului. După ce salutându‑xă cemnez cu deisebită stimă Victor
Topan, contabil, cassariul despărţăm. /L. S. DESP. „ASOCIAŢIUNEI” LIT. ROM. ŞI CULT. POP. ROM.
GÂRBOU.
Onor Cassa cemtrală a Asociaţiunei pt. literatura română şi cult. Po. Român. Nagyszeben
/f. 3/ Exp. 10/V‑913. i diz cărţile deosebit. S . s. Rsimu
în 9Maiu
Domnule Director,
Avem onoare a vî aduce la cunoştiinţă, că comitetul cen 54al, în şedinţa sa ţinută la 3 l. C. A luat de
activitatea mulţumitoare a desp. Dviastre. Căruia i‑aţi dat expresiune în procesele verbale ale ţedin
Elor comitetului cercual din 26 Februarie şi 30 Martie, cum ţi în procesul verbal al adunării cercuale
din 30 Martie a. c. În urma cererii Dvoastre, comitetul central va dăruit cărţi pentru 5 biblioteci poporale
care vi s‑au ţi expedat. Totodată comitetul central vă învită să înfiinţaţi agenturi şi biblioteci poporale în
toate comunele de peteritoriul desp.
Primiţi, vă rugăm, expresiunea... noastre stime.... prezident.... secretar
...Dlui Dr... Gael...
/f. 4/ Nr. 764–913
Coala de cassă
Despre încassările şi înscrierei de membri cu ocaziunea adunării geberale a despărţământului Gârbou
al „Asociaţiunei” pt. lit. rom. cilt. pop. român, ţinută la 30 Martie 1913.
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Dr. Victor Gael

advocat

Csáchigorbó

m. pe viaţă

K 20

Iovian Andreiu

vprotopop gc.

„

„

20

Victor Topan

contabil

„

„

20

Victor Varga

preot gc.

Poptelke

m. ordinar

10

Ioan German a Petri

econom

„

m. ajut.

2

Ioan Măgdaş

„

„

„

2

Petru Pop

„

„

„

2

Uian Grevruş

„

„

„

2

Vasile Petran l΄George

„

„

„

2

Anania Murăşan, fătu

„

„

„

2

Ioan Pop lupacu

„

„

„

2

Vasile Petran Aşexi

„

„

„

2

Ananie Petran

„

„

„

2

Cornel Marcu

preot g. c.

Cernuc

„

2

Alesamdru Paţiu

înv.

„

„

2

Francisc Topan

econom

„

„

2

Aurel Coroian

camcelist

„

„

2

Ştefan Cojan

econom

„

„

2

Andreiu Radu

„

„

„

2

Simion Petran

„

„

„

2

Laurenţiu Coste

preot g. c.

Bezded

m. ord.

10

Dumitru Măgdaş

econom

„

m. ajut.

2,10

Ioan Bute

„

„

„

2,10

Ioan Prodan

„

„

„

2,10

Gavril Văsian

„

„

„

2,10

Demetriu Văsuan

„

„

„

2,10

Licu Mateiu

„

„

„

2,10

Ioan Prodan l Simion

înv. penz.

Şolomon

„

2

Ananie Horvat

econom

„

„

2

Transport K

132.80

Transport K

132.80

/f. 4v/
Eugen Balint

preot, gr. cat

Cristolţ

m. ord.

10 –

Teodor Costin

înv.

„

ajut.

2–

Valeriu Groza

econom

„

„

2–

C Cormoş Rafcila

„

„

„

2–

Iulian Ilieş

„

„

„

2–

Ananie Nichita

„

„

„

2–

Simion Rus

„

„

„

2–
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Ţilie Sălăjean

„

„

„

2–

Ioan Petran lTrifan

„

„

„

2–

Ioan Ilieş lToderaş

„

„

„

2

Ioan Crăciunaş lNiculae

„

„

„

2

dr. Tertulian Mihali

Advocat

în Gârbou

m. ord.

10 –

dr. Victor Muntean

„

„

„

10 –

Vasile Măgdaş lIonăş

Econom

„

ajut.

2–

Intratele

Total K

184.80

Eşite:
1913 – spesele diferitelor epistolizări până în 1 Martie 1913. K 1.40
– 21/III cumpărat 200 plicuri 3.50
– porto‑poştal la convocarea adunării gener. Anuală pro.
29/III‑1913 1.80
– 12/III.porto după K 177.64 spedat centralei – .40
K 7.10
Intratele K 184.80
Eşitele 7.16
Spedat cassei centrală. Soldul de K 177.64
Vidi: /L. S. desp Gârbou al „Astrei”// /s, s./ Victor Topan
/s. s./ DGael cassarul despărţăm.
director
/f. 5/ Nr. 764–1913
ONORAT COMITET CENTRAL !
Subsemnatul, în numele comitetului cercual a despărţământului Gârbou, am onoare a vă transpune
sub:
A./. Procesul verbal a şedinţei comitetului ţinută în 20 Februar 1913, după care în anul curent până
acum s‑au ţinut 2 prelegeri poporale,, s – defipt adunarea cercuală pe 30 Martie 1913 şi s‑au esmis delegaţi
pentru înfuunţarea de agentuei şi biblioteci poporale, în 6 comune.
B./. Procesul verbal din adunarea anuală cercuală, ţinută în 30 Martie 1913, în care raportul comitetului şi a cassarului pe anul 1912 s‑a luat la cunoscinţă şi s‑a încassat în faxă de membrii, suma de 184 Cor, 80f.
C./. Procesul verbal din şedinţa comitetului ţinută tot în 30 Martie 1913, după care sosind raporte
numai de la 3 delegaţi: s‑au decretat de înfiinţate 3 agenturi şi tot atâtea biblioteci poporale în comunele:
-POPTELEC /Paptelke/ cu funcţionarii: Victor Varga, preot, preşedinte, Ananie Petran cassar, Ioan
German, notar şi bibliotecar.
BEZDED /Bezdédtelke/ cu funcţionarii: Laurenţiu Coste, preot, preşedinte. Dumitru Magdaş,
posesir, cassar, Emil Magdaţ, învăţător, notar şi bibliotecar.
RECEA CRISTUR cu funcţionarii: Ioav Costin, preot, ăreşedunte, Mare Nicolae. Econom, cassar şi
Iosif Popp, învăţător şi bibliotecar.
Din cărţile trimise de cătră Onoratul comitet central şu donate de cătră instituteşe „Economul” din
Cluj şi „Opinca” din Gârbou şi de cătră unii privaţi; s‑au predat pentru biblioteca din: Poptelec, 79, din:
Recea Cristur, 74, din: /f, 5v/ Bezded, 76 volume.
Tot atunci s‑a mai decis înfiinţarea unei agenturi cu bibliotecă poporală în comuna Cernuc /Csernek/
unde s‑a esmis ca delegat preotul local.
D./. Lista nenbrilor înscrişi din comuna Bezded cu 1 membru ordinar şi 8 membrii ajutători.
E./. Lista membrilor înscrişi din comuna Cristolţul mare /Nagykeresztes/ cu 1 membru ordinar şi 9
membrii ajutători,
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F./. Din comuna Poptelec cu 1 membru prdinar şi 9 membrii ajutătoră.
G./. Conspectul cassarului despre taxele încassate, atât cu listele de sub D, E, F, cât şi cu ovaziunea
adunării anuale cercuale, în suma totală de 184 C, 80 f din care subtrăgându‑să în spese suma de 7 C. 10 f.,
restul de 177 C. 64 f. S‑a asemnat prin poştă Onoratului comitet central.
În fine sub H./. lista membrilor înscrişi în comuna Recea Cristur cu 21 membrii ajutători, de la care
taxele nu s‑au îmcassat, cerând respiriu până în 1‑ma Julie.
Rog a lua toate acestea la cunoscinţă cu aprobare şi considerând, că cărţile petru înfiinţarea de biblioteci poporale le‑am primit în 5 exemplare, iar până acuma deja am făcut paşii de lipsă în 7 comune.
Rog că din cărţile ce me‑aţi trimis pentru biblioteci poporale să ne mai trimireţi încă baremi 5 exemplre. /L. S. Ştampila desp. Gârbou al Astrei/
Cu deosebită stimă: /s. s,/ Dr. Victor Gael, direct. Desp
/f. 7/
Proces verbal
luat în şedinţa comitetului despărţământului Ciachigârbău al „Asociaţiunei” ţinută la 26 Faur 1913 în
lodalitatea institutului de credit şi economii „Opinca”.
1. Prezidiul prezintă cuvântare, în care face apel ca, membrii comitetului să lucre cu agilitate la progresul despărţământului, deschide şedtnţa. – Aclamări.
2. Raportul secretariului referitor la activitatea despărţământukui începând de la înfiinţarea lui. – Spre
ştire. Raportul se aclude în original sub ./. (vezi raportul comitetului la procesul verbal al adunării cercuale)
3. Prezidiul. comunică împrejurarea că. În cadrul desp. . în 26 Ianuar a. c. în Gârbău s‑a ţinut prelegere
poporală desore „Asociaţiune”. dr. Victor Gael. dir. desp.. iar în 23 Faur a. c. Laurenţiu Lazăr, învăţător, despre „Pomărit”, având auditor la 300 persoane. Spre ştire.
/f. 7v/4. Raportul cassariului despre încasările efeptuite în anul 1912. – Spre ştire. Raportul se aclude
sub .//. (vezi raportul sub .//. la proc. verb. al adunării cercuale).
5. Fixarea timpului adunării generale. – Să stabileşte ziua de 30 Martie 1913 st. n. a. n. la orele 11, în
Ciachigârbău.
6. Prezidiul apelează ca dintre membrii comitetului să se însinue cu lucrări pentru prelegeri poporalei, dar în special pentru adunarea generală din 30/III 1913. – Dl director al despărţământului insinuă că va
ţine prelecţiune la adunarea gen. Bugetul are să‑l ficseze mai apoi, cea ce să primeşte cu bucurie.
/f. 8/7. Înfiinţarea agenturilor din Ciachigârbău, Poptelec, Surduc, Cristolţul mare şi Bezded. –
Delegaţi pentru înfiinţarea agenturilor să esmit pentru:
Ciachigârbău, M. On. Iovian Andreiu;
Poptelec, Victor Varga;
Surduc, Simion Ancean;
Cristolţul Mare, Eugen Balint;
Recea Cristur, Ioan Costin;
f)Bezded, Laurenţiu Coste. Având delegaţii a raporta despre paşii făcuţi, cel mult la adunarea gen din
30/III 1913.
Nemaifiind obiecte, şedinţa să ridică.
D. m. S
/s. s. indescifrabilă/ dr. Victor Gael
notar director
Victor Gael Iov. Andreiu
cassar dr. Ioan (...)
/f. 8/ Nr. 764 – 1913
Proces verbal
Luat în adunarea anuală gemerală a despărţământului Gârbou a „Asociaţiunei” pentru literatura
română şi cultura poporului român, ţinută la 30 Martie 1913 st. n. la orele 11 în şcoala conf. Gr. Cat. română
din Gârbou.
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Obiectele:
Conform programelor.
I. Prezidiul adunării salutând pe cei prezenti, deschide adunarea. – Aplauze.
II. Numirea alor doi membri certificatori ai procesului verbal de astăzi. – Să numesc domnii dr. Ioan
Şliam şi Aurel Mezei.
III. Raportul comitetului cercual despre activitatea desfăşurată în anul espirat. – Raportul făcut de
secretarul Dl. Victor Varga să alătura sub ./.
/f. 8v/ IV. Raportul cassarului de pe anul 1912. –Raportul prezentat de cassarul dl. Victor Topan să
aclude sub .//
V. Esmiterea comisiunilor pentru censurarea rapoartelor secretariului şi a celei pentru înscrierea de
membrii. – În comisiunea pentru cenzurarea rapoartelor să aleg domnii:dr. Victor Muntean şi Valer Groza
iar în cea pentru înscrierea de membrii Dnii.: Victor Pop, Victor Popan şi Laurenţiu Coste.
VI. Suspendarea şedinţei pe 30 minute, pe timpul până vor isprăvi comisiunile. – Să primeşte.
VII. Redeschiderea şedinţei şi prezentarea rapoartelor:
a) comisiunei pentru cenzurarea raportului secretariului şi cassariului;
/f. 8v/ b) comisiunei pentru înscrierea de membrii. –
a) Rapoartele secretarului şi cassarului spre ştire; b) Comisiunea raportează că de la membrii s‑a
încassat suma de 184 cor. 82 fil., care sumă să predă cassariului.
VIII. Eventuale propuneri. – NimicD. M. S.
/s. s./ Dr. Victor Gael dr. Ioan Elian
prezide Aurel (...)
Victor Varga, secr. notar.
/f. 11/ Nr. 764 . 1913
Estras
Din procesul verbal luat, în şedinţa comitetului despărţământului Gârbou al „Asociaţiunei” pentru
literatura română şi cultura poporului român ţinută în 30 Martie 1913.
Prezenţi: subsemnaţii
Obiectele: urmează
I. Prezidiul deschide şedinţa constatând precum că, dintre membrii comitetului sunt prezenţi atâţia
cât pot, adeca deciziuni solide. – Spre ştire.
II. Secretarul raportează că, redercării comitetului din şedinţa ţinută la 26 Făurar a. c. au răspuns d‑nii
delegaţi din Recea‑Cristur păr. Ioan Costin; Laurenţiu Coste, preot în Bezded şi Victor Varga din Poptelec.
Se alătură aci rapoartele d‑nilor delegaţi din cari să vede că primii paşi sunt promiţători de bine în
viitor. Alţi domni delegaţi încă nu ne‑au raportat, afară de dl Iovian Andreiu, vprotopop în Gârbou, care ne
roagă ca, luând în considerare starea sa sanitară să‑l înlocuim cu un alt delegat,... –Raportele de sub ./. să
iau cu plăcere spre ştire declarându‑să de înfiinţate bibliotecile şi agenturile din Recea‑Cristur, Bezded şi
Poptelec. Delegat pentru Gârbou se alege dl Dumitru Lazăr, docente în Gârbou.
III. Preşedintele aduce cunoştinţei delegaţilor pentru formarea agenturilor din Recea‑Cristur,
Bezded şi Poptelec că, opurile gratificate agenturilor se pot primi de la biroul despărţământului pe lângă un
reversal. – Spre ştire.
IV. Delegarea d‑lui Cornel Marcu, preot în Cernuc pentru înfiinţarea unei agenturi în Cernuc. –
Pentru înfiinţarea agenturei să deleagă dl Cornel Marcu, preot având de a raporta despre paşii întreprinşi.
Ne mai fiind alte obiecte şedinţa se închide.
D. M. S.
/s. s./Dr. Victor Gael, m.p. Victor Topan, m. P.
pres. cassar
Victor Varga, m. p. Ioan Costin, m. p.
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secretar Dr Ioan Ilian, m. p.
Victor Popp Iovian Andreiu, m. p.
controlor Aurel Mezei, m. p.
Pentru autenticitate
Gârbou, la 3 April 1913
/L. S. Ştampila desp. / /s. s./Dr. Gael, director
/ f. 12/ Nr. 764 – 1913
On Adunare a despărţământului !
În celea următoare am onoarea a vă raporta despre activitatea despărţământului nostru în decursul
anului 1912 şi adecă despre rezultatele produse de acest despărţământ de la înfiinţarea lui întâmplată în 21/
II 1912.
Comitetul despărţământului în intervalul acesta a ţinut 3 şedinţe în care s‑au dezbătut diferite lucruri
de interes pentru înauntarea culturală a poporului nostru românesc, luândusă deciziuni pentru aplicarea
acelora în practică.
Conform acestui normativ s‑au arangiat trei petreceri popolare în Ciachi‑gârbău, la cari petreceri
s‑au jucat jocurile naţionale, „Căluşerul” şi „Bătuta”.
Sânt aceestea D‑lor mijloade eficace pentru trezirea conştiinţei naţionale, primul paţ pentru a potea
face progres şi în alte durecţii.
Despărţământul a aragiat un concert filantropic, pentru ajutorarea ţărănimii noastre de pe teritoriul
comitatului nostru, lovită de timpurile vitrege.
Concertul aragiat, pe lângă frumoase (...) /f. 12v/ zultat material, a avut o dosebită înaemnătate culturală, căci am avut fericirea a putea câştiga de debutanţi ala persoane remarcabile, cari la rândul lor au fă
cut onoare artei româneşti. Acestea ilustre persoane au fost precum bine vă este cunoscut, Doamna Veturia
dr. Pop, Dl dr. Iulian Pop advocat, Valer Pop, iurist şi Florin Pripon, toţi din Bistriţă, sărora şi se aduce
mulţămită şi pe această caleÎn 26 Ian. 1913 şi 23 Febr 1913 s‑au ţinut în Ciachigârbău două prelegeri poporale. La cea dintâiu a
dizertat Dlm Director al despărţământului, Dr. Victor Gaeldespre „Asociaţiune”. Succesul a fost deplin
având un auditor de peste 300 de persoane. La prelegerea a doua a vorbit Dl Dumitru Lazer învăţător în
Ciachigârbău despre Pomărit luând parte la această prelecţiune 250 ţăreni.
Comitetul central al „Asociaţiune“, la recercarea Dlui Director al despărţământului a pus gratis la dispoziţia noastră 280 broşuri de conţinut varin. Biroul despărţământului nostru află cu cale a face următoarea
propunere cu privire la împărţirea acestor broşuri. /f. 13/ Să se dea câte un esemplar bibliotecilor agenturilor înfiinţânde în comunele: 1. Ciachigârbău. 2. Poptelec, 3. Surduc, 4, Cristolţul mare şi 5. Recea‑Cristur, iar
celelalte să se împartă între ţăranii din comunele de pe teritoriul despărţământului.
Institutul de credit şi economii „Economul din Cluj ni‑a donat 50 esemplare din „Călindarul de la
Cluj”, pe cari le‑m împărţit ţăranilor din acest jur.
Însoţirea de credit „Opinca” a gratificat despărţământului 40 esemplare din „Călindarul nostru” de la
Bistriţa, cari asemenea s‑au distribuit printre ţăranii noştri.
Tot „Opinca” a mai abonat 10 esemplare din foaia săptămânală „Solia satelor” din Cluj, cari s‑au
împărţit printre ţăranii ştiutori de carte.
Membrii despărţământului sânt, pe viaţă: 3, ordinari 10 şi ajutători 36. Prea de tot puţini, faţă de
numărul locuitorilor români din acest despărţământ. O sfântă şi plăcută datorinţă se impune preoţilor şi
învăţătorilor pe cum şi altor intelectuali din acest raion, ca unul fiecare să.şi achiteze datorinţa de a câştiga
membri pentru renoira noastră însoţire culturală „Asociaţiunea”. Căci Dnilor să cugetăm numai. /f. 13v/
Dacă am avea şi numai câte 5 membrii‑ori de ce soiu – (...), şi odată n‑ar. Trece peste poterile noastre,
deodată am avea mai bine de 200 membri ai despărţământului. E superfluu să stârnesc mai pe larg că, ce ar
însemna aceasta. Să sperăm că aşa va fi.
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Atâta despre activitatea despărţământului, pe lângă care să mai adaoge şi activitatea de birou, susţinută în biroul central al „Asociaţiunei” şi cu membrii despărţământului nostru, după lipsă.
Începutul e modest, pe cum modeste ne‑au fost şi mijloacele celaîndemână ne‑au stat-. Cine ar putea
stabili distanţa între ceva şi nimica, între 1 şi zero ? Astăzi am făcut ceva – Acest ceva, nădejde avem în Dzeul
părinţilor noştri, va creşte şi noi tot mai cu vervă vom potea raporta despre sporiul făcut. Aşa să fie !
Poptelec 26/II 1913 (L. S: ştampila despărţământului Gârboi)
(s. s.) Victor Varga, secretarul desp. Gîrbău al „Asociaţiunei”
/f. 15/ Nr. 764 – 1913
Onorată adunare generală
Despre mişcarea cassei a despărţământului nostruîn anul 1912 am onoare a vă raporta următoarele:
1912 Faur 21. Cu ocaziunea adunării constituantă în 21 Faur 1912 au incurs din taxe K 232donat de insitutul de credit „Economul” 20 –
spesat pt. Tipărirea, convocatoare şi timbru K 252la convocarea adunării constituantă 19.67
Mart. 2 Spedat la centrală în Sibiu K 232.33
April 16. Donaţie de la inst. de credit „Economul” K 20Iunie 30Interese capitalizate în depunerea 31/I
Depuşi la însoţirea „Opinca” „ – 20
Oct 16pentru un călindar vândut lui Ioan Pop .30
Dec. 31interese capitalizate la depunere 45
Intrat Total 20.95
Iunie 12. porto în 50 buc. Circulare şi alte spese făcute 2.15
Oct. 16pt ştampila despărţământului concudată 7.38
Nov. 7 porto poştal, returat ştampila spre corectură – .50
s‑au. spesat, total K 10.08
au intrat K.20.95
s‑au spesat în 1912 K.10.08
Deci rezultă cu finea anului 1912 un sold de K.10.87
Din care sumă K 10. 65 sunt depuse la însoţirea „Opinca” cu libelul Nr. 33/I, iar 22 fileri sunt în numărar la mine.
Gârbou, la 26 Faur 1913
/s. s./Victor Popp Victor Topan
controlor casar.
/f. 16v/
Onoratei
Adunare generală a despărţământului Gârbou al „Asociaţiunei pentru literatura română şi cultura
poporului român” – Gârbou. Raportul cassarului despărţământului Victor Topan, despre mişcarea cassei
în anul 1913DJAN Sibiu, fond Astra, doc. nr. 764, f. 1–16v.
/f. 1/ Nr. 929 – 1913 Şed. 7/Vi 913 (Dec. 273)
Direcţiunea desp. Gârbău înaintează procesul verbal al şed. Comit. Cerc. Din 14 Mai a. c. din care
rezultă că în comunele Ciachigârbău şi Cernuc s‑au înfiintat câte o agentură şi bibliotecă poporală. – Se ia
act. (s. s.) Tăslăuanu
/f. 2/ Nr. 929 – 1913
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ONORAT COMITET CENTRAL !
Alăturat am onoare a vă subşterne sub ./. procesul verbal din şedinţa comitetului despărţământului
Gârbou, ţinută în 14 mai 1913 st. n. iar sub . //. Conspectul despre taxele de membrii încassate de cassarul
despărţământului după adunarea cercuală anuală până în 14 Mai st. n. conform căruia după substragerea
şpeselor, s‑a transpus la cassa centrală 64 cor, 62 f.
Vă rog a lua la cunoscinţă cu aprobare hotărârile comitetului cercual cu deose bire înfiinţarea altor
încă 2 agenturi şi biblioteci poporale în comunele Ciachigârbou şi cernuc; a trimite broşurile pentru membrii ajutători din comuna CIACHIGÂRBOU pe adresa învăţătorului DUMITRU LAZĂR; iar pentru cei
din CERNUC pe adresa agenturii; în sfârşit pentru a fi distribuite între agenturi. Vă rog să ne trimiteţu mai
multe exemplare din statute, din regulamentul pentru afacerile interne ale despărţămintelor şi din regulamentul pentru administrarea bibliotecilo poporale.
Gârbou, la 17/V 913 /L. S. Ştampila despărţământului Gârbou/ Cu deosebită stimă:
Dr Victor Gael,
director
Am estras agenturile 12/VI. 913 /s. s./ HIosif
/f. 3/ Nr. 929–913
Proces verbal
Luat în şedinţa comitetului desp – Ciachigârbou al „Asociaţiunei pentru lit. şi cultura poporului
român” ţinută în 14/V 1913.
Prezenţi:
Subsemnaţii
Obiectul:
După programul prezentat de prezidiu.
I. Prezidiul deschide şedinţa comunicându‑le celor prezenţi scripta comitetului central din Sibiu. De
sub Nr. 764/1913. –Spre ştire. Broşurile în număr de 74 în câte 5 esemplare gratificate de comitetul central al
„Asociaţiunei” se vor distribui bibliotecilor din /f. 3v/ agenturi.
II. Prezidiul comunică că institutul de economii „Economul” a donat despărţământului 2 broşuri;
„Opinca” reun . de credit 36 broşuri; dl. Victor Topan 9 broşuri: dl Vasile Măgdaş 16 broşuri; predându‑să
opurile donate de dl V. Topan bibliotecii din agentura Ciernuc iar celea donate de dl V. Măgdaş bibliotecii
din Gârbou – conform dorinţii donatorilor. . Spre ştire. Domnilor li se esprimă mulţămită.
III Dl Dumitru Lazar, înv. în Gârbou ca delegat al comitetului desp. Raportează despre înfiinţarea
agenturei şi bibliotecii în Gârbou Înfiinţare
agenturei şi bibliotecii pop.(f. 4) aprobă fiind conforme dispoziunilor statutare.
IV. Delegatul pentru înfiinţarea agenturei în Ciernuc şi a biblotecii poporale raportează că – Agentura
şi biblioteca s‑a înfiinţat, cea ce să ia spre ştire aprobătoare. Membrii noi pe lângă ci 7 de mai‑nainte, s‑a
înscris unul. Bibliotecii poporale s‑a predat 79 opuri.
V, Pentru înfiinţarea unei agenturi şi biblioteci poporale în comunele Olpret şi Solomon, – dari şi‑au
esprimat dorinţa în acest raport. – Să decide, a să delega pentru Olpret dl Zaharia Man, preot gr. Orient. iar
pentru Solomon dl Zaharia Coste, înv. Pensionat.
VI – Prezidiul află de lipsă ca comitetul central din Sibiu să fie rogat ca pentru agenturile şi bibliotecile de pe teritoriul desp. Să ne pună la îndemână mai multe esemplare din statutele şi regulamentele agenturilor afacerilor interne, etc. – Să ia act cu acea că, comitetul central va fi rogat în acest sens.
VII. Cassariul desp. raportează că după adunarea cercuală a încassat din taxe 66 cor. Şaizeci şi şase
cor.. Spre ştire cu acea că, suma şi conpectul cassariului să le transpună comitetului central.
Nemaifiind alte obiecte, după verificarea procesului verbal să închide şedinţa.
D. M. S.
/ s. s./dr. Victor Gael dr. Ioan Şliam
director Victor Topan,
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Victor Varga cassar
notar
/f. 5/
Coala de cassă despre încasssările din 14 April 1913–14 Maiu
1913
14

Din Cernuc

K2
George Paţiu

Din Gârbou
21

Aurel Mezei

April

29

Cristolţel

econ. taxa m.
ajut

Victor Cheţe
Alexandru Aluaş l. Ioan
Ioan Luca
Iosif Ghiran Văleanul
Vasile Ciorlăuş
Ioan Turean
Vasiliu Pop
Ioan Şandor
Ţilie Marchiş
DemetriuLazăr
Teodor Crăciunaş
Zaharie Măgdaş
Ilie Murăşan
Victor Popp

notar. taxa m.
ord
birtaş „
econ. m. ajut
„
sub notar „
econom
„ propr.
curator„
înv. „
ecnom „
„
meseria
c. adv. m. ord.
protop.

Vasiliu Popp

Total K

Csernec m.p
Csákigorbő

10
10
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
10
10

Kis Kereszteş

66

Detrăgând spesele de porto poştal ivite din14 April
Până în 14 Mai C – 1.38
Sold K 64.68
Gârbou, la 14 Maiu 1913 /L.S. Ştampila desp./
/s.s./ Victor Topan
cassarul despărţământului
Am primit listele membrilor. Sibiu 20/V 1913 /s.s/ HIosif
Confirmarea presidială şi biletele de legitimare au fost liberate în 11/VI 1913.
/s.s,/P. Cozma RSimu
prezident subst.
/f. 6/ 929–1913
Domnule Director,
Avem onoare a vă aduce la cunoştinţă, că comitetul central al „Asociaţiunii” în şedinţa sa de dato 7
Iunie a, c., a luat act despre procesul verbal al şedinţei comitetului cercual din 14 Maiu a. c. şi vă roagă roagă
ca, sânteţi ... să dezvoltaţi şi în viitor, cât mai mare activitate întru înaintarea şi luminarea poporului nostru.
Primiţi, vă rugăm, asigurarea deosebitei noastre stime.
/s. s./ P. Cosma Oct. Tăslăuanu
president secretar
...
dr. Victor Gael ... în Gârbou.
13.
/f. 1/ Nr. 930 – 1913
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Onorat Comitet Central !
D‑nul Ioan Şandor, proprietar în Gârbou, membru ajutător al „Asociaţiunei” prezentând reclamaţia de poştă alăturată sub, ./. predă cum că în 11 Ianuarie 1912 a spedat C 5: – biroului „Asociaţiunei” şi anume: în preţul broşurilor bibliotecii poporale de pe un an C. 2, iar ţn preţul a 10 călindare C. 3. Aceste opuri
până în prezent, nu le‑am primit, nici după mai multe cereri, adresate direct biroului central.
Dorinţa lui ar fi acuma, ca să poată ajunge în posesiunea broşurilor de pe anul 1912 a bibliotecii
poporală şi a 10 călindare pro 1913..
Vă rugăm respectuos să binevoiţi acerca că, suma de sus, conform reclamaţiei primită în 12 Ianuarie
1912 spre ce scop s‑a folosit, prin biroul central ? Şi după posibilitate ai împlini cererea numitului membru
indiguat, prin trimiterea cărţilor susnumite şi prin trimiterea cărţilor susnumite ţi prin remiterea reclamaţiei acludată la adresa noastră.
Notăm că dl Ioan Şandor e un veteran foarte bine situat materialiceşte şi până acuma ne.a fost
membru ordinar, iar acuma numai în urma indignării sale s‑a înscris de membru ajutător
Gârbou, la 17 Maiu 1913 /L. S. – ştampila desp/ Cu deosebită stimă:
Dr. Victor Gael
director
Acl.: – reclamaţia s‑a returnat dir. Desp. cuNr, 929 a. C. În 20/V 1913. /s.s./ Rsimu
/f. 2/
Dlui Ioan Şandor, proprietar. Csákigorbó
Stimate Domnule.
Cu provocarea la scrisoarea D‑lui directoral despărţământului, avem onoarea a vă încunoştiinţa, că
vi s‑au trimis la timpul său, atât broşurile /f. /2v/, cât şi călindarele cerute de Dvoastră. Ce e cauza că nu
le‑aţi primit, nu putem şti. Se poate că s‑au făcut eroare cu numele mambrukui Albert Şandor, căruia noi
i‑am trimis dasemenea cărţile pe 1912.
Reclamări de la Dvoastră n‑am primit! Nici una până acum, când ne‑a înaintat dl director dr. Vm
Gael. Cu poşta de azi i‑am trimis cărţile pe 1912 şi 10 călindare pe 1913. Totodată vă rugăm să ne scuzaţi, că
nu e vina voastră.
Sibiu, 18/V 1913 Cu stimă,
/s. s./ Hiosif
/f. 3/ Dsale D‑lui dr. Victor Gael, adv. Dir. Desp Gârbou
Referindu‑ne la scrisoarea Dvoastră de data !7/V a, c., avem onoarea a vă Csakigorbó
Il. Dle Director
încunoştiinţa, că de aici s‑au trimis la timpul /f. 3v/ său, atât cărţile cât şi călindarele cerute de dl Ioan
Şandor. Că nu le‑au primit, ne mirăm şi noi. Se poate, că se va fi făcut eroarea Cu numele Albert Şandor,
un alt membru din Gârbou. Acum am trims de nou atât cărţile cât şi calendarele pe adresa d‑lui I. Şandor.
Reclamări de la d‑lui până acum încă nu am primit. Rugându‑vă să luaţi acestea spre ştire. Vă rugăm să primiţi asigurarea stimei noastre.
Sibiu, 19/V 1912. /s. s./ Hiosif
DJAN Sibiu, fond Astra, doc. nr. 930/1913, f. 1–3.
13/f. 1/ Nr. 1927–1913
Direcţiunea desp. Ciachi – Gârbău înaintează procesul‑verbal al. Comit. Cerc. din 13 Iulie a. C.,
din care rezultă că s‑au înfiintat două agenturi şi două biblioteci poporale în Cristolţul mare şi Soşomon;
în comuna Fizeş s‑a ţinut un examen cu analfabeţii. Desp, cere un ajutor de 50 cor. Pentru prelegerile ce le
vor ţinea în toamnă. – Se ia act. Ajut0rul ceruz nu se poate acorda, în lipsă de mijloace /s. s. indescifrabil/
/f. 2/ Nr. 1927–1913
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Proces verbal
Luat în şedinţa comitetului desp. Ceachigârbău al „Asociaţiunei” pentru lit. şi cult. pop. român
ţinută la 13 Iulie 1913 sub prezidiul d‑lui dr. Victor Gael.
Prezenţi:
Subsemnaţii:
Obiectele:
Afaceri curente
I. Prezidiul deschide şed. –Aclamări.
II. Prezidiul raportează: Comitetul central a luat spre ştire aprobătoare deciziunile din şed. ţinută la
14 Maiu /oficioasă Nr. 929/1913//, – Se ia act.
III. În comunele Cristolţul mare şi Solomon //f. 2v/ să înfiinţează agenturi şi biblioteci poporali. –
Să aprobă cu ace că broşurile /: Cristolţ 80, iar Solomon 70 :/ s‑au şi predat bibliotecilor amintite.
IV, Secreteriul raportează că a azistat la examenul cu analfabeţii din comuna Fizeş, care s‑a ţinut la
6 Maiu a. C. – Se ia spre ştire, raportul primindu‑să propunerea făcută acolo..
V. Prezidiul cere ca biroul comitetului cercual să fie încredinţat cu pregătirea programului prelegerilor popolare. – Se primeşte.
VI. Să raportează că din Cristolţel a intrat la casariul desp. 8 cor., de la agentura din Solomon 16 cor.,
taxe de la membri, – Sumele se predau casariului.
/ f. 3/ VII. Comitetul central din Sibiu să se roage ca, la noua arondare a despărţămintelor să se
recerce comitetul despărţămintelor, ca şi dânsele să se declare cu privire la împărţirea comunelor. – Să
primeşte.
Nemaifiind alte obiecte şedinţa se închide.
D. M. S.
/s. s/ dr. Victor Gael dr. Ioan Ş liam
director Victor Pop
Victor Varga Victor Pop
notar Victor Topan, cassar
Am primit listele membrilor ajutători. 14/Viii 1913. /s. s./ ?Iosif
/ f. 4/ Nr. 1927 – 1913
ONORAT COMITET CENTRAL
Subscrisul am onoare a Vă raporta: cum că comitetul cercual al despărţământului Gârbou, în şedinţa sa ţânuţă în 13 Iulie 1913, a înfiinţat încă câte o agentură şi câte o bibliotecă poporală în comunele Cristolţul
mare /Nagykeresztes/ şi Solomln /Gorbósalomon/. Din broşurile primite pentru bibliotecile poporale
s‑au predat pentru biblioteca din Cristolţul mare 80, iar pentru cea din Solomon 70 broşuri de broşuri.
S‑a nai înscris de membrii ajutători în comuna Cristolţel /Kiskeresztes/ 4 în lista de sub, A ./: în
comuna Solomon /Dorbósalomon/ 8 inşi de sub B ./.; de la cari s‑au încassat în total suma de 24 coroane,
care după substragerea speselor s–a spedat deoda la cassa centrală.
Procesul verbal di şedinţa ţinută în 13 Julie a. c. Am onoare a‑l sub C ./. şi vă rog a aproba toate decisiunile luate în aceia şedpnţă. transpune
/f. 4/ Nr. 1927–1913
ONORAT COMITET CENTRAL!
Subscrisul am onoare a vă raporta; cum că comitetul cercual al despărţământului Gârbou în şedinţa
sa ţânută în 13 Iulie 1913, a înfiinţat îmcă câte o agenură şi câte o bibliotedă poporală în comunele: Cristolţul
mare /Nagykeresztes// şi Solomon /Gorbósalamon/. Din broşurile primite pentru bibliotecile poporale
s‑au predat pentru biblioteca din Cristolţul mare 80; iar pentru mcea din Solomon 70 de broşuri.
S‑a mai înscris de membrii ajutători în comuna Cristolţel /Kiskerestes/ 4 9nşi în lişta de sub A ./.; în
comuna Solomon /Gorbósalamon/ 8 inşi în lişta de sub B ./.; de la carei s.au încassat în total sumaa de 24
Coroane, care după substragerea speselor s‑a spedat deodatp la Cassa centrală.
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Procesul verbal din şedinţa ţânută în 13 Iulie a. c – am onoare atranspune sub C /. şi vă rog a aproba
toate decisiunile luate în aceia şedinţăCu deosebire; fiind în lucrare o nouă arondare a despărţămintelor; deoarece unele comune aparţinătoare ceercului administrativ Csákigorbó şi aşa teritoriul despărţăm
Ntului nostru,, mai mult la despărţămintele vecine gravitează; altele din contră aparţân despărţământuluiHida‑Huedin de pildă, pe când aevea gravitează mai mult către Csákigorbó, deci încorporate la despărţământul nodtru şi în acestea s‑ar putea spera o mai frumoasă activitate culturală decât cum este aievea;
vă rog în sensul decisului luat în şedinţa noastră din 13 Iulie; ca la nouă arondare a despărţămintelor, în ce
privsce despărţământul nostru să binevoiţi a cereşi părerea comitetului despărţământului Gârbou.
/f. 4v/ În fine pentru seria prelegerilor proiectate pentru toamnă anul curent, vă rog să ne trimiteţi
un ajutor de bare‑mi 50 Coroane, pentru acoperirea speselor de s‑ar ivi.
Cu deosebită stimă,
/s. s./ Dr. Victor Gael, director.
/f. 5/ 1427–1913 în 11 sept. N....3
Domnule Director !
Avem onoare a vă aduce la cunoştinţă, că comitetul nostru central, în sedinţa sa ţinută la 4 sept. a
c. a luat act de procesul verbal al şedinţei comitetului cercual, ţinută la 13 iulie a. c. şi a luat la cunoştiinţă
înfiinţarea agenturilor şi bibliotecilor poporale în comunele Cristolţul mare şi Solomon. Ajutorul cerut, din
lipsa de mijloace, nu s‑a putut vota.
Primiţi, vă rugăm, încredinţarea deosebitei noastre stime.
/S. S./ A Bârseanu, prezident O C. Tăslăuanu, secretar
D‑sale D‑lui Dr. Victor Gael, adv., dir.desp. Ciachigârbou
D. J. A. N. Sibiu, fond ASTRA, doc nr 1927/1913, f. 1–5.
14.
/f. 1/ Nr. 2127 – 913
Dl. Pahomiu Pop, preot gr. cat., Lozna mare, p. Kocsoládfalva, trimite conf. Presidial 1273–913 suma
de 20 (douăzeci) cor., ca taxă de membru pe viaţă.
/s. s. indescifrabilă/
Biletul de legitimare a fost liberat în 8/I‑914.
/s. s./ Abârseanu RSimu
D: J A:N: Sibiu, fond Astra, doc. nr 2127/1913 f. 1.
15.
/f. 1/v 2130 – 1913
Dl Vicor Topan, cassarul desp. Csáakigorbó, trimite conf. Presidial 1267–913 suma de 10 cor. Drept
taxă de membru ordinar de la Ioan Costin din Réce keresztur p. u. Páncelcsel.
/s. s. indescifrabila/
Confirmarea presidială şi biletul de legitimare au fost liberate în 8/I – 914
/s. s./ A. Bârseanu RSimu
D.J.A.N. SIBIU, fond Astra, doc. nr,.2130/ 1913, f. 1.
16
/f. 1/. Nr. 493 – 914
Alexandru Pop, Bujdos. p.. Alparét, achită taxa de membru ordinar pe 1913 şi 1914 în suma de 20 cor.
şi 8 cor. pentru bibl. Poporală pe 1913 şi 1914.
/. S. indescifrabilă/
Biletele de legitimare expediate în 12/III 1914.
Hiosif----------------------------------------------------D.J.A.N. Sibiu,, fond Astra doc. nr. 493/1914, f. 1.
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17.
/f. 1./ Nr. 756–1914 (Desp. Gârbou)
Onorat comite central al „Asociaţiunei” !
Am onoare a vă raporta că, de la agentura Olpret, – constituită în Faur a. c. – conform listei de înscriere acludată sub, A ./. am încassat, ca taxe de membrii bpro 1914, K 74.70;, de la agentura din Gârbău,
conform listei acludată sub B ./., K. 34, iar de la ţăranul Victor Ciulean, locuitor în Cliţ (Csinfalva p. u.
Kocssládfalva), K. 2, – deci total K. 110.70, – care sumă v‑m spedat, cu mandat poştal, rugându‑vă să binevoiţi a speda acestor membrii, atât broşurile bibliotecii poporală pro 1914, pentru ţărani, cât şi „Transilvania”
pentru intelectuali. Notez că adunarea cercuală pro 1913 a despărţământului nostru, însă să vor ţinea nu
peste mult timp, şi atunci va raporta comitetul cercual mai detailat şi vom pune la dispoziţie şi declaraţiile
coadunate de la membrii ordinari şi pe viaţă.
Act: 2 liste de înscriere. /L. S. – ştampila desp Gârbou al Astrei/ Cu deosebită stimă: /ws. S./ Victor
Topan casierul despărţăm.
Biletele de legitimare expediate în 1 Maiu 1914. /s.s./ Miosif.
Am primit o listă cu 17 membrii ajutători din Gârbou şi alta cu 7 membrii di Olpret. 1/IV.914 HIosif
/f. 2/ A ./
Nr. 756–1914
/tipar/ Listă pentru înscrierea membrilor ajutători
la
Asociaţiunea pentru literatura română şi cultura poporului român
Membrii ajutători ai „Asociaţiunii”, care plătesc 2 coroane pe an, primesc gratuit 10
broşuri şi un Calendar, cari apar în „Biblioteca poporală a Asociaţiunii”
Broşurile şi Calendarul se trmit prin poştă în fiecare lună tuturor membrilor ajutători, cari au plătit
taxa de 2 cor. Dacă într‑o comună sunt cel puţin 30 membrii ajutători, broşurile se trimit în pachet la o singură adresă. Cei ce înscriu membrii ajutători, să se silească deci a aduna cel puţin 30 de membri într‑un sat
şi să ne scie, la ce adresă să trimitem broşurile.
Membrii care nu plătesc taxa de 2 cor. înainte, nu vor fi luaţi în seamă.
Nr.
crt.

Numele
Membrului ajutător

Ocupaţiunea

Comuna

Poşta
ultimă

Desp.
„Asoc.”

Suma
încassată

1.

Iosif Nemeşiu

administrat.
domenial

Alparét
Olpret

Alparét
Olpret

Gârbău

10 C f. n.

2.

Alexandru Rogoja

preot, gr. cat.

„

Csaki
górbó

10 n.

3.

Zaharia Marin

„

„

„

„

10

4.

Claudiu Chirilăuan

agronom

„

„

„

10

5

Augustin Danciu

„

„

„

„

10

6.

Gavril Gog

înv.

„

„

„

10

Aceştia înscrişi sunt membri ordinari cari reflectează la toate drepturile prin statutele comitetului
central.
D.J.A.N. Sibiu, fond Astra doc nr. 756/1914, f. 1–2.
18.
/f. 1/ Nr.948–1914 22/IV Gârbău (Csakigorbó) 20/IV‑1914
Onorat, Birou Central!
În 3o Mart. a. c. v‑am spedat, K. 110.70 în care sumă e cuprinsă şi taxele membrilor ordinari, 6 intelectuali, totodată şi conducătorii agenturii Olpret. Casierul agenturei mi‑a raportat, că membrii ajutători primesc
broşurile, dar 6 membri ordinari n‑au primit rev. „Transilvania”, precum nici agentura. Vă rog frumos să faceţi
dispoziţie, cu atât mai vârtos, că Olpretul e comună fruntaşă şi noi dorim a o readuce la conştiinţa naţională,
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Cu toată stima, /s. s./ Victor Topan
Am scris adresele şi am trimis rev. Transilvaniei, nrii 1–4.
287IV 1914 /s. s./ Hiosif
D.J.A.N. Sibiu, fond Astra, doc, nr. 948/1914 f. 1.
19.
/f. 1/ Nr. 1131–1914
Direcţiunea desp. Gârbău înaintează procesul verbal al adunnării cerc. Din 14 mai a. c., în care s‑au
rezolvat afacerile curente.
Şed. 13/VI 914 (Dec. 290) Se ia act. /s. s./ Tăs
/f. 2/ Nr. 1131–914 Esemplarul I
Proces verbal.
luat în adunarea generală a despărţământului „Gârbău” alu „Asociaţiunei pentru literatura română şi
cultura poporului român”, ţinută la 10 Maiu 1914 st. N. La orele 3 p. m. În şcoala confesională gr. cat. Română
don Ciachi‑gârbău.
Prezenţi
Dr. Victor Gael, pres., Victor Varga, secretar, Victor Topan, cassar, Dr. Lazăr, bibliotecar,, Iovian
Andrei, protopop Dr, Tertulian Mihali, adv., membtu, Dr. Victor Muntean, adv., membru şi mai mulţi membrii ajutători şi popor.
Obiectul.
După program
I. Dr. Victor Gael, directorul desp., deschide adunarea. –Aplauze.
II. Numirea alor doi membri verificatori ai procesului verbal din şedinţa de astăzi. Se numesc Domnii:
Dr. Tert. Mihali şi Dr. Victor Muntean.
III. Raportul cassariului. – Raportul prezentat de cassarul Dl Victor Topan, /f.v/alăturat sub ./..
IV.Raportul comitetului cercual despre activitatea dezvoltată în anul 1913.. Raportul secretariului Dl
Victor Varga, alăturat sub .//
V. Esmiterea comisiunilor pentru:
a) censurarea raportului cassarului. –Să aleg Domnii: Iovian Andreiu, protopop, Dr. Tert. Mihali, Dr.
Victor Muntean.
b) censurarea raportului comitetului cercual. – Să aleg Domnii: Iovian Andreiu, protopop, Dr. Tert.
Mihali şi Dr. Victor Muntean.
c) pentru înscrierea de membrii noi. –Să aleg Domnii: Victor Topan, Hrior şi Zaharia
Criste.
VI. Să suspinde şedinţa pe 30 minute.
VII. Redeshiderea şedinţei şi prezentarea rapoartelor.
a) Raportul cssariului se ia spre ştire.
b) Raportul secretariului se ia spre ştire.
...
Raportul general al secretarului pe 1914
Despărţământul „Gârbău”
/f. 4/ Nr. 1131 – 1914 – //Onorabilă adunare generală !
Raportând despre activitatea despărţământului nostru, dezvoltată în anul espirat 1913, trebuie să constatăm, că, criza financiară economică care a domnit şi ne stăpâneşte, şi astăzi a influenţat şi asupra mişcării
culturale din acest ţinut.
Prin aceasta nu voim să escuzăm comitetul cercualm care în locul prim a fost chemat să dea viaţă dispoziţiilor şi instrucţiunilor sosite de la comitetul central al „Asociaţiunei”, nu potem însă a trece peste uriaşa
piedecă ce a izvorât din lipsa în care trăieşte poporul nostru, în aceşti ani, care piedecă a paralizat aproape
întreaga noastră activitate şi a sufocat în germine intenţiunile bune a fruntaşilor noştri din acest cerc.
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Dar, deşi a trebuit să ne convingem, că sprijinul material nu ne poate sta la îndemână pentru instituţia
noastră culturală în măsura de mai nainte, totuşi ne‑am năzuit ca să ţinem în massa poporului viu interesul
faţă de „Asociaţiune”, ca nu cumva în acest timp vitreg, când suntem condamnaţi a sts passivi, să se piardă
conştienţa poporului, pe când din nou ne va favoriza /f. 4v/ stările economice ca să ne avântăm.
Comitetul nostru cercual în anul 1913 a ţinut 4 şedinţe în cari s‑au desbătut chestii administrative.
În această şedinţă s‑au luat dispoziţii în urma cărora s‑au înfiinţat agenturi în comunele: Ciachigârbău,
Ciernuc, Poptelec, Bezded, Solomon, Cristolţul mare, şi Recea‑Cristur.
Tot în acestea şedinţe s‑au decis înfiinţarea alor 7 biblioteci poporale în numitele agenturi. Acestea
biblioteci au fost îmbrăţişate de popor cu multă căldură, precum ni s‑a comunicat prin rapoartele primite
de la conducătorii agenturilor. Tot din aceste rapoarte se constată că bibliotecile au fost uzate de un număr
cosiderabil de cititori. Numărul opurilor aflătoare în bibliotecile agenturilor fac 568. Cititorii acelora ating
cifra de 1000. Comitetul nostru s‑aîngrijit ca bibliotecile agenturilor să se augumenteze cu opuri noui, cari
au fost puse gratis la dispoziţia bibliotecilor de intelectuali de‑ai noştri, cărora şi aci li se aduce mulţămită.
În decursul anului 1913 s‑au arangiat 3 prelegeri poporali, două în Gârbău şi una în Olpret; două petreceri poporali în Ciachigârbău şi una în Olpret; şi două producţiuni teatrale în Lozna mare. /f. 5/ Cursuri de
analfabeţi s‑au ţinut în Fizeş şi în Ciachigârbău s‑a făcut încercare de a să ţine.
Despărţământul nostru, cu finea anului 1913, a avut 5 membri pe viaţă, 10 membri ordinari, şi 53 membri ajutători, de la cari a intrat în total 287.10 coroane. Rezultat modest, dar să sperăm că în viitor va fi
„secerişul” mai bogat. Am zis „seceriş”. Dar, ca să avem ce secera Onorabili Domni, trăbue să şi sămânăm.
Domnilor! Să folosim toate armele oneste, ce ne stau la îndemână, ca aderenţii „Astrei” să se sporească.
Să ne încurajăm unul pe altul şi să conulăm întru a povăţui iubitul nostru popor a cărui fii sântem. Să nu
pierdem îndemnul şi însufleţirea pentru că la cel dintâiu paş nu potem arăta spor pe cum poate nădejdea
ne‑a fost. E în firea lucrurilor omului, ca numai anevoios să poată străbate în masse, să poată cuceri terene
neumblate. A noastră muncă e aşa. Câmpul unde am început la ogor – era de ani înţălenit.
Viitorul va fi al nostru, dacă vom lucra umăr la umăr cu toţii şi dacă de la ”cornul plugului nu ne vom
uita înapoi” ezitând, ci vom tinde tot înainte. Dee D‑zeu că aşa să fie!
Poptelec, 8/V 1914 /s. s./ Victor Varga, secretarul despărţământului:
Cătră
Onorata adunare anuală a despărţământului Gârbou al „Asociaţiunei” pentru literatura română şi
cultura poporului român
Raportul
Cassarului Victor Topan
pe anul 1913
Act: 7 documente
/f. 6/ Nr. 1131 – 1914
Onorată adunare !
Am onoare avă raporta că în decursul anului 1913 următoarele percepţiuni şi erogate au avut:
Am preluat soldul cassei din 1912 K. 10.87
– am incurs din taxe cf; coalei de cassă „ 287.10
– am încassat pentru mormântul A. Vlaicu prin colecta mea „ 31.– am primit interese după depunerea despărţăm.
De la însoţirea „Opinca” cf; libelului Nr. 33/I „ – . 56
Total K – 329.53
Am spedat cf; documentelor alăturate
– Centralei în Sibiu la 12 April K. 177.64
„ „ „ 18 Maiu „ 64.62
„ „ 20 Iunie „ 10.— 183 —
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„ „ 8 Iulie „ 16 –
„ „ 26 Novb. „ 10._
„ „ 31 Dec. „ 31. – K.300.26 – am solvit librarului A. Anca pt. Plicuri K. 2.80 – am spesat pt. Porto postal şi plicuri cf. Coalei de cassă „ 9.46 K.309.26
Sold cu finea anului 1913 K. 8.01
parte în depunere la însoţirea „Opinca” parte în numărar de cassă
Gârbou, la 10 Maiu 1914 Cu deosebită stimă:
/s. s./ Victor Topan, cassarul despărţăm.
/f. 7/ Nr – 1131 – 914
ONORAT COMITET CENTRAL !
Despărţământul Ciachigârbou a ţinut adunarea anuală cercuală în 10 mai st. n 1914. Procesul verbal
luat în această adunare, împreună cu raportul comitetului şi al cassarului, îl aclud sub A ./.
Din acestea rezultă, că despărţământul nostru în anul 1913 a ajt membrii: 5 pe viaţă, 10 ordinari, 63 ajutători. A funcţionat pe teritoriul despărţământului: 7 agenturi, 7 biblioteci poporale. S‑au ţinut în decursul
anului trecut mai multe prelegeri şi petreceri poporale, pe urmă şi producţiuni teatrale.
Pe anul 1914, încă înainte de adunarea anuală s‑au înscris: 6 membri ordinari şi 25 ajutători. Listele cu
numele acestora, precum şi taxele încassate, au fost transpuse Onor. Comitet Central cu poşta de 30 Martie
a. c. Declaraţiunile de la 5 membri ordinari, dintre cei 6 de mai sus, le aclud sub 1, 2, 3 4. 5.
Cu ocaziunea adunării anuale de acum, s‑au înscris 2 membri pe viaţă: dr. Victor Gael şi Victor
Topan, achitând rata anuală de 20–20 Cor., total 40 Cor.; 6 membrii ordinari: dr5. Tertulian Mihali, advocat, dr. Victor Muntean, advocat, Victor Pop, cand. De avocat, Ciachigârbou, Eugen Balint, preot gr. cat. În
Cristolţul mare, Victor Varga, preot gr. cat. În Poptelec şi Pantilimon Pop, preot gr. or. În Osoiu (Asszó, u. p.
Csákigorbó). achitând fiecare taxa de 10–10 cor., total 60 nCor.; 22 membri ajutători, dintre cari: 6 din comuna Cristolţul mare (Nagykeresztes u. p. Csákigorbó), 10 din comuna Poptelec (Poptelke u. p. Csákigorbó),
6 din comuna Şolomon (Górbósalamon u. p. Csákigorbó), achitând taxele de 2–2 Cor. /f. 7v/, în total suma
de 44 Coroane. Decis‑au încassat în total suma de 144n Coroane, care deodată cu acest raport s‑a transpus
la cassa centrală.
Sub nrii 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 şi 13, aclud declaraţiunilor membrilor pe viaţă şi ordinari, înscrişi cu ocaziunea adunării cercuale, iar sub nrii 14, 15, 16,, aclud listele membrilor ajutători, din cele 3 comune de mai sus.
Conform circularului de sub nrul 304/1914, sub nrul 17, aclud consemnarea acelor cărturari români
de pe teritoriul despărţământului Cârbou, cari nu sunt înscrişi la Asociaţiune de membri.
Rog a lua toate acestea la cunoştinţă cu aprobare.
În fine, având nedejdea că starea economică în anul acesta şi în ţinutul nostru să va înbunătăţi, cred a
reuşi întru aînfiinţa mai multe agenturi şi biblioteci poporale noi; în acest scop rog a trimite încă baremi 5
exemplare broşuri pentru biblioteci poporale.
Csákigorbó, 20/V‑914 /L. S. despărţământului/ Cu stimă, /s. s./ dr. Victor Gael, director
-Confirmarea prezidiului şi biletele de legitimare au fost expedate în 2/5–914 /s. s./ A. Bârseanu R.
Simu
/f. 9/ 1131–1914 în 30 Iunie 4
Stimate Domnule Director,
Avem onoare a vă aduce la cunoştinţă, că comitetul nostru central în şedinţa sa ţinută la 13 Iunie a. c.
a luat act de procesul verbal al adunării cercuale ţinută la 14 Maiu a. c. în Ciachi‑Gârbău.
Primiţi. Vă rugăm, încredinţarea deosebitei noastre stime
/s. s./ A Bârseanu, president ... secretar
Dsale, Dlui dr Victor Gael, adv. Dir. Desp. Ciachi‑Gârbău
DJAN Sibiu, fond Astra, dosar nr. 1131/1914, f. 1–9.
20.
/f. 1/ 1152–1918 în 22 August 8
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Ofciului de casă al Asociaţiunii
Loco
În legătură cu corespondenţa aci alăturată sub ./., vă aducem la cunoştinţă, ... că o trimis de astădată
d‑l I. Costin din Recea‑Cristur i‑am contat‑o pe anul 1917 şi 1918, confirmându‑i prin bilete de legitimare,
primirea sa. După cum vedeţi în anul 1916 taxa nu e introdusă în registru (desp. Ciachi‑Gârbău); deci vă
invităm să limpeziţi ... pe anul 1916. /s. s. indescifrabilă/
/f. 2/ 1152–1918 22 August 8.
Stimate Domnule.
Confirmând primirea taxei de membru al Asociaţiunii, ce ne‑aţi trimis pe doi ani în urma reclamării
noastre, avem onoare a vă transpune aici în alăturare sub – / – biletele de legitimare pe anii 1917 şi 1918,
rămînând ca cassierul nostru, mobilizat de aproape doi ani, să limpezească ..., după reluarea funcţiei sale de
cassier, chestia taxei pentru anul 1916.
Cu deosebită stimă, /s. s./ A. Bârseanu, prezident
Dsale, Domnului I. Costin, paroh Recea‑Cristur
DJAN Sibiu, fond Astra, dosar nr. 1152/1918, f. 1–221.
/f. 1/ Nr. 1315/1918 /ferparul la moartea lui Victor Gael/ II/IX
/chenar negru, insemnul crucii la mijlocul p./ Şed. 25/IX 918 (Dec. 282)
În numele nostru şi al rudeniilor Vă anunţăm cu multă durere că, scumpul nostru frate
DR. VICTOR GAEL
Advocat, căpitan al Reg. Nr. 82 de glotaşi, distins cu Crucea militară cl. II. şi „Signum laudis” în 3
August a. c. în etate de 38 ani a repausat în Domnul în Brod a. / S. în 11 l. c. a fost înmormântat tot acolo.
Ciachi Gârbău, la 28 August 1918
Fiei ţărâna uşoară !
Ilariu Gael, frate
Otilia Gael, soră
/Membru pe viaţă şi director al desp. Ciachi‑Gârbău/
DJAN Sibiu, fond Astra, doc. nr. 1315/1918, f. 1.
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DISFUNCŢIONALITĂŢI SOCIALE
DIN TRANSILVANIA DUPĂ MAREA UNIRE
DIN 1 DECEMBRIE 1918
GHERGHINA BODA

SOCIAL DIS‑FUNCTIONALITIES FROM TRANSYLVANIA
AFTER THE GREAT UNION FROM 1ST OF DECEMBER 1918
Abstract: After the Great Union, Transylvania known
a period of social convulsions: breaches (gold traffic),
communist propaganda, hungarians hatred against the
romanians etc. The Romanian state must to take various

measure for counteract these attempts of social destabilization. In Hunedoara county took place many actions
anti‑Romanians, which fortunately, had not adverse
consequence for society.

Rezumat: După Marea Unire, Transilvania a cunoscut o perioadă de convulsii sociale: încălcări ale legii
(traficul cu aur), propaganda comunistă, ura maghiarilor împotriva românilor etc. Statul român trebuia sa ia

diverse masuri pentru a contracara aceste probleme sociale. In judeţul Hunedoara au avut loc mai multe acţiuni
anti‑româneşti, care din fericire nu au avut consecinţe
adverse pentru societate.

Keywords: Great Union, Transylvania, socials dysfunctions, communist propaganda, hatred.

Cuvinte‑cheie: Marea Unire, Transilvania, disfuncții
sociale, propagandă comunistă, ură.

Primul Război Mondial, cu tot cortegiul lui de consecinţe nefaste, premergător Marii Uniri, şi‑a pus
amprenta şi asupra românilor din Transilvania. Situaţia prizonierilor de război, de altfel binecunoscută din
documentele şi presa vremii, este relevată şi de unele persoane de pe teritoriul judeţului Hunedoara, care au
avut neşansa de a fi deţinute în Ungaria. Un astfel de individ, care a fost prizonier în Ungaria timp de 5 luni,
povesteşte despre alţi români deţinuţi aici şi care erau maltrataţi în „toate chipurile. Astfel le taie limba şi îi
bate cu fer roş sau îi bate pentru cea mai mică transgesiune”1.
Anul 1918 a fost anul împlinirii visului secular al românilor, acela de unire a tuturor românilor într‑un
singur stat, independent şi indivizibil. Marea Unire a împins societatea românească pe drumul progresului
şi al dezvoltării, faza incipientă fiind însă marcată de o serie de neajunsuri şi de piedici. Trecerea societăţii
transilvănene, în special, la un nou tip de societate a cunoscut un proces adaptativ sinuos, mai ales în ceea
ce privea populaţia maghiară. După Marea Unire societatea transilvăneană cunoaşte unele aspecte infracţionale, cum ar fi traficul cu aur. Apariţia ordonanţei nr. 2164 din 23 martie 1920 în Gazeta Oficială nr. 22,
referitoare tocmai la asemenea infracţiuni, denotă faptul că fenomenul luase o mare amploare şi că statul
se simţise obligat să intervină legal pentru stoparea acestuia. În adresa nr. 181/21.I.1920, înaintată Chesturii
de Poliţie Deva, se aducea la cunoştinţa Subinspectorului General o situaţie de acest gen şi anume că se
1. 
Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale Hunedoara (DJANH), fond Chestura de Poliţie Deva (1919–1946), dosar nr. 6/F.A.
9, nr. inv. 1/1920, f. 31.
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confiscase de la Linker Ioan din Şoimuş, cunoscut contrabandist, o cutie cu praf de aur de circa 397 gr. şi
„trei bucăţi de aur topit 2250 gr. în forma piramidei trunchiate, confiscate de la Andreica Ioan, locuitor din
Câmpeni, care după spusele locuitorului Karol Ötvös se ocupa de cumpărarea şi cu transportarea lui peste
graniţă”2. Un alt caz, specificat în aceeaşi adresă, este cel al avocatului Remus Furdui, tot din Câmpeni,
căruia îi fusese confiscată o bucată topită de aur, pe care acesta o cumpărase „în vederea scăderei valutei”.
Unirea Transilvaniei cu România a declanşat o serie de acţiuni ostile din partea maghiarilor şi ai altor
duşmani ai noului stat. De aceea, statul român a considerat necesară ţinerea sub o atentă observaţie a „străinilor” din Transilvania. Într‑o menţiune secretă a Serviciului special de siguranţă Deva se cerea, în vederea
controlului străinilor, a se cerceta şi apoi a se comunica următoarele date legate de aceştia: numele şi prenumele, dacă mai are şi alt nume, locul şi anul naşterii, de când este stabilit în oraş, dacă este căsătorit, câţi
copii are, vârsta şi domiciliul, naţionalitatea şi confesiunea, ocupaţia din prezent şi din trecut, unde se află
rudele fiecăruia dintre soţi, dacă au legături şi în ce mod, conduita, informaţii despre conduita lor politică,
precum şi alte informaţii despre ei3. Aceste informaţii se cereau şi despre persoanele considerate suspecte,
precum şi despre maghiarii socialişti internaţionali cunoscuţi ca duşmani ai statului român.
Deoarece propaganda socialistă luase o mare amploare în rândurile poporului, de la muncitori până
la intelectuali, statul român, în vederea apărării drepturilor obţinute în urma Unirii, a încercat prin diverse
măsuri să contracareze propagarea acestor idei considerate nocive şi limitarea efectelor lor. Astfel, printr‑un
document trecut la „Strict secret”, s‑au repartizat Subinspectoratelor Generale ale Siguranţei din toate judeţele „Instrucţiunile pentru propaganda anti‑bolşevistă”, primite încă din anul 1919. Se cerea „…să se aplice la
reprimarea oricărei încercări de bolşevism în Comandamentul dumneavoastră, precum şi ca mod de prevenire a oricărei mişcări în acest sens”4. Imediat după Unire s‑a înfiinţat un Serviciu de informaţii „ordonat cu
nr. 1234 secret al S.O. VI–VII”, al cărui personal era format dintr‑un ofiţer şef al serviciului, „având de fiecare
batalion câte un subofiţer ca ajutoare şi în fiecare companie 1–2 oameni. La Corpurile părţi sedentare personalul de trupă va fi mai redus, potrivit cu nevoile şi efectivele corpului”. Alegerea agenţilor informatori „se
va face cu cea mai mare chibzuinţă, întrebuinţându‑se oamenii cei mai destoinici, buni români, inteligenţi şi
disciplinaţi. Ofiţerul informator îşi va instrui ajutoarele în cele mai bune condiţii, astfel ca să poată cunoaşte
în orice moment starea spiritelor din corp. Numai atunci se va zice că acest serviciu este bine condus, când
şeful informator şi ajutoarele sale vor putea preveni din vreme pe comandanţii superiori asupra faptelor
contrare unei solide discipline, tendinţe de bolşevism etc. aceasta în scopul ca şefii să fie avizaţi pentru
preîntâmpinarea carenţelor nesănătoase înainte de a se produce efecte”5. Se aveau în vedere în mod special
soldaţii bănuiţi de simpatizare cu ideile bolşevice, aceştia urmând a fi supravegheaţi şi urmăriţi cu cea mai
mare atenţie.
Agenţii de siguranţă s‑au plâns adesea de relaţia destul de slabă cu autorităţile militare, care nu le
acordau atenţia cuvenită. Pentru a li se înlesni intrarea în cazărmi, agenţilor de siguranţă li s‑au dat legitimaţii speciale.
Pentru contracararea acţiunilor desfăşurate de adepţii bolşevismului, ofiţerii aveau obligaţia de a face
educaţie patriotică soldaţilor, subliniind situaţia deplorabilă în care se aflau statele în care pătrunseseră
ideile socialiste, tendinţa duşmanilor de a molipsi de această „boală” populaţia şi armata română, cu scopul
de a produce dezordine şi a duce la pierderea a tot ceea ce românii câştigaseră cu preţul atâtor jertfe, accentuând asupra dezvoltării sentimentului de mândrie naţională bazat pe strălucitele fapte de arme săvârşite
de armata română.
Corpurile şi serviciile aveau obligaţia de a trimite Comandamentului câte un raport informativ
în zilele de 1 şi 15 ale fiecărei luni, aceste rapoarte urmând a fi incluse în dările de seamă trimise autorităţilor superioare.
2. 
Idem, nr. inv. 4/1920, f. 13.
3. 
Ibidem, f. 4.
4. 
Ibidem, f. 21.
5. 
Ibidem.
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Agenţii de informaţii aveau sarcina de a supraveghea conversaţiile purtate de ofiţeri şi în afara cazărmilor, legăturile meseriaşilor mobilizaţi cu sindicatele muncitoreşti trebuind interzise cu desăvârşire iar
aceştia supravegheaţi îndeaproape, cercetarea cu foarte mare atenţie a conţinutului ziarelor şi publicaţiilor
citite de trupe, acestea fiind sever cenzurate şi purtând menţiunea „Autorizat pentru imprimare şi răspândi
re”, distribuitorii de publicaţii neautorizate fiind deferiţi Curţii Marţiale6.
Aceste măsuri nu trebuiau însă să dea naştere abuzurilor. Arestările trebuiau să se facă doar în cazuri
de flagrant delict, acestea fiind operate doar cu autorizare prealabilă arătându‑se motivele care o determină.
Arestările ilegale, închiderea arbitrară de localuri, maltratările, injuriile şi bătăile erau considerate acte de
provocare iar cei răspunzători urmau să fie aspru sancţionaţi7.
Cercetate cu atenţie urmau să fie şi persoanele străine care intrau în cazărmi, precum şi localurile în
care intrau soldaţii, pericolul socialist existând atât în interiorul, cât şi în afara cazărmilor militare. O sarcină importantă care revenea Comandamentelor şi garnizoanelor era cunoaşterea amănunţită a moralului
trupelor locale, starea de spirit a populaţiei civile şi a lucrătorilor din stabilimentele industriale private sau
militarizate, orice manifestare socială tendenţioasă fiind comunicată reciproc. Întrunirile muncitoreşti sau
de altă natură nu trebuiau permise decât dacă erau avizate de autorităţile poliţieneşti sau militare şi numai
sub controlul lor sau dacă nu aveau ca obiect decât interese pur profesionale.
O altă măsură considerată absolut necesară de statul român era supravegherea îndeaproape a supuşilor statelor cu care România se afla în război, cei consideraţi suspecţi fiind internaţi sau expulzaţi, în special
evreii veniţi din Basarabia, Galiţia şi Polonia, care luaseră contact cu organizaţiile socialiste şi sindicaliste.
Printre mijloacele întrebuinţate de bolşevici de a atrage noi adepţi erau considerate următoarele8:
a). faţă de armată – coruperea şi fraternizarea. Astfel, erau folosiţi soldaţi şi chiar ofiţeri deghizaţi sau
nu, care corupeau prin bani, tutun, alimente, diferite obiecte etc., agenţi şi emisari speciali care pătrundeau
în interiorul zonei de operaţiuni, fie pentru a răspândi bolşevismul printre trupele din apropierea frontului
sau în cazărmi, fie pentru a desfăşura acţiuni de spionaj;
b). faţă de populaţie – coruperea, ademenirea prin înfăţişarea perspectivelor unei situaţii mai bune,
înfiinţarea de societăţi şi comitete secrete care‑şi mascau adevărata lor menire prezentându‑şi drept scop
lupta pentru realizarea unor deziderate sociale, răspândirea de manifeste incendiare, specularea în favoarea
lor a nemulţumirilor de ordin material, inevitabile după trei ani de stare de război, răspândirea de zvonuri
false şi tendenţioase etc.
Măsurile preventive care se impuneau se refereau la supravegherea strictă a frontierei, interzicerea cu
desăvârşire, sub cea mai aspră pedeapsă, a relaţiilor şi convorbirilor cu cei de peste frontieră, în scopul fraternizării, executarea unui control serios asupra personalului însărcinat cu paza frontierei, înfiinţând poliţia
secretă în unităţile de trupă, precum şi schimbul des al elementelor de pază, grija deosebită de a da o cât
mai bună alimentaţie soldaţilor, precum şi distribuirea de tutun la timp pentru a nu fi tentaţi de corupători.
Alte măsuri vizau perfecţionarea pregătirii trupelor prin întărirea disciplinei, a instrucţiei şi cultivarea sufletului soldaţilor, executarea controlului serios asupra populaţiei civile şi a autorităţilor locale în ceea
ce privea activitatea lor particulară cu scopul de a afla la timp orice activitate de fraternizare sau încercare
de agitaţie anarhică, colaborarea cu populaţia în sensul dezvoltării conştiinţei naţionale şi cetăţeneşti ori de
câte ori aveau loc serbări, festivităţi, întruniri etc., răspândirea comunicatelor oficiale şi a diferitelor publicaţii privitoare la bravura românilor, trimiterea de agenţi şi oameni de încredere peste frontiere pentru a
intra în contact atât cu militarii, cât şi cu civilii în scopul culegerii de informaţii şi de a descoperi organizaţii
bolşeviste, precum şi eventualele lor legături cu românii9.
Pe lângă măsuri preventive se impuneau şi măsuri de ordin curativ şi represiv. Se avea în vedere reprimarea cu forţa a oricărei tentative de trecere ilegală a frontierei şi arestarea imediată a persoanelor care
6. 
Ibidem, f. 22.
7. 
Ibidem, f. 26.
8. 
Ibidem, f. 27.
9. 
Ibidem, f. 31.
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încercau acest lucru, utilizarea armamentului din dotare la orice încercare de fraternizare din partea inamicului, arestarea agitatorilor şi propagandiştilor bolşevici oriunde s‑ar afla şi trimiterea lor în faţa Curţii
Marţiale, cercetarea atentă a străinilor şi expulzarea lor dacă situaţia o cerea, supravegherea atentă a tuturor
întrunirilor şi arestarea imediată a agitatorilor, supravegherea spectacolelor şi reprezentaţiilor cinematografice dovedite că pot sluji ca mijloc indirect de propagandă.
Chiar dacă statul român a încercat să acţioneze cu toată fermitatea şi vigilenţa împotriva duşmanilor,
atât externi, cât mai ales interni, nu a putut stopa activitatea subversivă a acestora. Astfel, într‑un raport
ajuns la Serviciul de Siguranţă Deva, înregistrat cu nr. 12 din 1 ianuarie 192110, se relata despre manipularea
muncitorilor de la minele de cărbuni din Valea Jiului de către maghiarii din zonă. În aceea perioadă, la aceste mine lucrau aproximativ 14.000 – 15.000 de muncitori de diverse naţionalităţi, majoritatea fiind maghiari,
care nutreau sentimente antiromâneşti, iar spionajul, socialismul şi comunismul se făceau pe scară largă,
având legături cu centrele din Bucureşti, Budapesta, Viena şi Germania. Prin activitatea lor, aceştia urmăreau revenirea la situaţia politică de dinainte de Unirea din 1 Decembrie 1918. Minele de la Vulcan, Lupeni,
Petrila, Lonea, Aninoasa, Petroşani, Mina de Vest şi Mina de Est erau conduse de directori maghiari, oameni
cunoscuţi ca foarte inteligenţi, precauţi şi greu de dovedit că ar fi implicaţi în asemenea activităţi. De asemenea, funcţionarii minelor înfiinţaseră un sindicat internaţional, desfiinţat însă de autorităţile româneşti,
care avea drept scop declanşarea unor greve care să provoace dezechilibre economice şi sociale în această
zonă. Ei inventau zilnic diferite versiuni pentru a agita spiritele minierilor, spunându‑le că statul român nu
are bani, de aceea nu a plătit cărbunii Direcţiilor Minelor şi a rămas în urmă cu plata şi adusul alimentelor,
disfuncţionalităţi provocate de fapt de directorii minelor pentru a susţine zvonurile lansate şi a manipula
minerii. Un alt zvon lansat era cel că Rusia i‑a forţat pe români să intre din nou în război şi că Ungaria dispunea de câteva mii de soldaţi foarte bine echipaţi, care abia aşteptau intrarea României în război pentru ca,
alături de Germania, să zdrobească statul român şi să‑şi reia teritoriile alipite înapoi.
Propaganda maghiară şovină a fost deosebit de activă în anii imediat următori Marii Uniri. La fel ca
în alte judeţe ale Transilvaniei şi în judeţul Hunedoara propaganda maghiară antiromânească a fost deosebit de virulentă. Ziarul Dacia nr. 176 şi 181 din anul 1921, România Nouă nr. 164, precum şi ziarul local
Hunyadvarmegyi din 2 iulie 1921 au publicat numeroase articole în care erau schiţate intenţiile politicienilor
şovini maghiari de a înfiinţa ligi, federaţii, bănci etc., toate cu unicul scop de a răsturna ceea ce conferinţa
marilor noştri aliaţi a hotărât, ceea ce puterea armelor şi soarta a împlinit.
Şi în judeţul Hunedoara existau duşmani ai stăpânirii româneşti, printre aceştia numărându‑se magnaţii latifundiari care dispuneau de averi şi mijloace băneşti proprii, foştii funcţionari superiori cărora le
era greu să se adapteze noilor realităţi şi să se despartă de avantajele avute, toate categoriile de funcţionari
mici şi profesionişti, care susţinuţi de mijloace primite de la nobili şi de la Budapesta au refuzat jurământul
faţă de statul român şi deci scoşi pe dinafară aveau tot timpul şi disponibilitatea de a propaga ura împotriva românilor, populaţia burgheză, ţărănimea, secuii etc., aflaţi sub influenţa celor de mai sus, precum
clerul şi evreimea filo‑maghiară11. Aceştia au acţionat încercând întâi prin mijloace diverse să întărească
elementul socialist internaţional, apoi să lanseze idei subversive împotriva guvernării române, păstrând pe
faţă o rezervă absolută, în special la alegeri, căutând pe ascuns a îndemna păturile de jos ţărănist‑maghiare
să‑i voteze pe socialiştii extremişti, fapt care explică înscrierea în partidul socialist a ceangăilor, ţăranilor şi
micilor burghezi maghiari12. În anul 1920, şovinii maghiarii au proiectat o gravă generală, care s‑a dovedit un
insucces total fiind înfrântă, iar iluziile legate de muncitorii internaţionali ruşi a căror activitate încercau să
o speculeze în scopurile lor, au fost total spulberate.
Ratificarea Tratatului de pace de la Trianon i‑a scos din amorţeală, declanşând o propagandă făţişă
împotriva românilor. Acum se iniţiază tot felul de întruniri şi consfătuiri în vederea atragerii a cât mai mulţi
maghiari spre „Federaţia Maghiară”. Judeţul Hunedoara a fost teatrul de operaţiuni maghiare, aici ţinându‑se
10. 
Idem, nr. inv. 1/1921, f. 4.
11. 
Idem, nr. inv. 3/1921, f. 11–14.
12. Ibidem.
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în ziua de 29 iunie 1921 o adunare maghiară convocată de fostul deputat maghiar Emerk Holoky, domiciliat
în Hărău, împreună cu fostul subprefect Ludovic Csulay şi fostul avocat al judeţului, Apaty Ştefan, cei mai
activi membrii ai organizaţiei şovine maghiare din judeţ, ajutaţi de Sandor Sandor şi Horvath Chamillo13.
La adunare au participat aproximativ 50 de persoane, marea majoritate formând‑o nobilii scăpătaţi şi foştii
funcţionari superiori, care înainte de 1918 nici nu stăteau de vorbă cu elementele burgheze considerând
că locul lor era „după uşă”, acum colaborând fructuos împotriva românilor. Surprinzătoare a fost prezenţa
la adunare a dr. Schuhorf, a dr. Lázár şi Gal Nandor, în calitate de reprezentanţi ai evreimii filo‑magiare,
evreime care se ştie că s‑a bucurat şi se bucura de multe favoruri în România Mare. Printre cuvântările rostite s‑a remarcat cea a fostului revizor şcolar Horvath Desideriu, care a susţinut modernizarea structurilor
de conducere şi înlocuirea politicienilor demodaţi cu oameni noi şi integrii. În urma voturilor, a fost ales
următorul comitet14: Holoky Imre, preşedinte, G. Lázár, Laszlo şi Szekely Mozes, vicepreşedinţi, dr. Mesko
Miklos, secretar, dr. Schuller Andor, notar, dr. Csulay, dr. Apaty, dr. Schulhof, Lázár Laszlo, Görtne Karoly,
dr. Sandor Sandor, Nalaczi Geza, Dolcsik Ianos, Uyvari Jenö, dr. Horvath Chamillo şi Laszlo Ianos, ca
membrii delegaţi15.
Divergenţele de păreri dintre aceştia au generat împărţirea lor în două tabere, pe de o parte nobilii
scăpătaţii şi funcţionarii ce depuseseră jurământul, iar pe de altă parte, elementele mici democratice, ţăranii, secuii şi mica burghezie.
Organizaţia maghiară şovină, prin relaţiile avute, a reuşit să‑şi plaseze funcţionarii care au refuzat
depunerea jurământului, pe la băncile evreo‑maghiare, unde erau plătiţi incomparabil mai bine decât funcţionarii statului. Aceştia aveau în vedere înfiinţarea unei Bănci Maghiare cu un capital de 10 milioane lei, în
care să fie angajaţi toţi foştii funcţionari maghiari16.
În 22 decembrie 1922, „Federaţia Maghiară” a ţinut o adunare şi la Deva17. Conducătorul mişcării naţionaliste maghiare din judeţul Hunedoara era Holloky Imre, fost deputat în Camera maghiară timp de 30 de
ani. Era un erudit sărac şi credul, care îşi pierduse toată averea în speculaţii şi împrumuturi nerestituite şi
care trăia din mila unei rude din comuna Hărău. Holloky era cunoscut pentru ostilitatea sa faţă de români
şi pentru credinţa în revenirea Ungariei la putere. În sfera sa de influenţă a atras destui maghiari, care nu se
puteau adapta noilor realităţi şi încercau prin toate mijloacele să readucă trecutul în prezent.
Cert este faptul că în faţa pericolului bolşevic şi al atitudinii ostile a elementelor neadaptate
maghiare statul nu a rămas pasiv, ci a încercat prin diverse mijloace să contracareze şi să limiteze efectele
nocive ale acţiunilor acestora. Măsurile luate nu au reuşit însă decât pentru o scurtă perioadă să salveze
populaţia, în special de influenţele socialismului, actul de la 23 august 1944 oficializând dominaţia comunismului în România.

13. 
Ibidem, f. 12.
14. 
Ibidem, f. 13.
15. 
Ibidem.
16. 
Ibidem.
17. 
Ibidem, f. 2–3.
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PROBLEMA ÎNZESTRĂRII ARMATEI ROMÂNE
ÎN CONTEXTUL EVOLUŢIEI ECONOMICO–
FINANCIARE A ŢĂRII ÎNTRE 1920–1936
COSTIN SCURTU

ENDOWMENT OF THE ROMANIAN ARMY WITHIN
THE ECONOMICAL AND FINANCIAL CONTEXT DURING 1920–1936
Abstract: During the above mentioned period,
Romanian economic and military thinking has experienced issues typical to the historical moment we have
been referring to such as: genesis and determination of
modern economy features; determination of structure
and orientation towards an agrarian, industrial‑agrarian
or agrarian‑industrial development; influence of foreign
capital over Romanian economy; intensive or extensive
development of agriculture; the issue of excess of labor
force; commerce, crediting, cash flow and the possibility of influencing all these factors by means of regulatory measures; overproduction crisis and manover

possibilities of surpassing the crisis; cooperation and its
consequences in the economic life; perspectives on the
Romanian economy, Romania’s place within the worldwide economical context and its orientation towards an
autonomous or independent development, etc.
Theorists of the time have focused their
approaches on major issues such as economical insurance of national defense. To such approach an integration of ideas and theories related to economy and army,
economy and war, economy and defense, more precisely
the economical and military science is added as well as
elements of practical empirical thinking.

Rezumat: Gândirea economico‑militară românească a
înregistrat, în perioada analizată, probleme specifice etapei istorice de dezvoltare a României, cum sunt: geneza
şi caracterul economiei româneşti moderne; structura şi
orientarea ei spre o dezvoltare agrară, agrar‑industrială
sau industrial‑agrară; influenţa capitalului străin asupra
economiei româneşti; dezvoltarea intensivă sau extensivă a agriculturii; problema surplusului de braţe de muncă; comerţul, creditul, circulaţia bănească şi posibilitatea
de influenţare a lor prin măsuri de reglementare; crizele
de supraproducţie şi posibilităţile de manevrare pentru
ieşirea din criză; cooperaţia şi rolul ei în viaţa economică; perspectivele economiei româneşti, locul României

în ansamblul economiei mondiale şi orientarea ei spre o
dezvoltare autonomă sau spre una interdependentă ş.a.
Teoreticienii vremii şi‑au axat demersul şi spre
aprofundarea problemelor majore ale asigurării economice a apărării naţionale, domeniu în care se cristalizează, în esenţă, un sistem de concepţii relativ unitare şi
închegate. Se integrează organic nu numai ideile şi teoriile relative la relaţia economie‑armată, economie‑război,
economie‑apărare, cristalizate sistematizate în epoca
noastră de economia militară, mai exact de ştiinţa economico‑militară, ci şi elementele gândirii practic‑empirice, existente independent sau în conexiune cu cele
teoretice.

Keywords: Economical Romanian, Economical and
Financial Context, Romanian Army, economy and war,
industrial‑agrarian.

Cuvinte‑cheie: Economia României, contextul evoluţiei economico‑financiare, armata română, economie şi
război, industrial‑agrară.

Gândirea economico‑militară integrează organic nu numai ideile şi teoriile relative la relaţia economie‑armată, economie‑război, economie‑apărare, cristalizate şi sistematizate în epoca noastră de economia
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militară, mai exact de ştiinţa economico‑militară, ci şi de elementele gândirii practic‑empirice, existente
independent sau în conexiune cu cele teoretice. Ea este înţeleasă ca disciplină ştiinţifică, al cărei obiect îl
constituie studierea fenomenelor, proceselor şi relaţiilor economice care iau naştere în economia naţională,
ca şi în sistemul militar al ţării, în legătură cu asigurarea lui economică, în timp de pace şi război1.
Sub presiunea dificultăţilor, statele au recurs la măsuri speciale de dirijare a activităţii economice,
trecând sub control aprovizionarea cu unele materii prime, transportul, alimentaţia, producţia de combustibili, forţa de muncă, preţurile, salariile etc. ceea ce a produs o puternică zguduire economică, o restructurare a economiei, transformarea ei în economie de război. „Primul război mondial – scria C. Kiriţescu – a
dezvăluit pentru întâia oară în adevărata ei amploare legătura organică dintre economie şi armată, dintre
activitatea productivă şi activitatea războinică, legătură care se desăvârşise în cursul veacului trecut”2.
Experienţa Primului Război Mondial a ridicat cu o deosebită acuitate problema necesităţii creării unei industrii naţionale de apărare, capabile să asigure înzestrarea forţelor armate cu tehnică de luptă
modernă. În disputele intervenite pe această problemă s‑au conturat, în esenţă, două concepţii: unii cereau
crearea unei industrii de apărare care să asigure acele mijloace de luptă care au o mare întrebuinţare, pronunţându‑se pentru procurarea tehnicii militare grele şi complexe din străinătate, din ţările unde ea este
mai perfecţionată şi mai ieftină; alţii erau partizanii producerii tehnicii militare în ţară, într‑o proporţie cât
mai mare.
Una dintre trăsăturile evoluţiei gândirii economico‑militare în perioada la care ne referim o constituie fundamentarea teoretică a corelaţiei dintre economie şi război. Aprofundându‑se analiza, s‑a considerat
că, factorul economic putea să fie sistematizat în patru grupe mari, şi anume:
a) producţia agricolă a solului, necesară hrănirii oamenilor şi animalelor (avându‑se în vedere indicatorii: cantitatea de cereale, raportată la numărul populaţiei şi uneltele agricole repartizate pe suprafaţa agricolă);
b) producţia subsolului pentru asigurarea industriei de război cu materii prime de tot felul;
c) randamentul industrial şi organizarea producţiei materialelor de război (avându‑se în vedere: volumul
utilajului industrial, încadrarea cu tehnicieni şi mână de lucru, starea utilajului, plasarea instalaţiilor
în spaţiu faţă de graniţele ţării ameninţate, faţă de resursele subsolului şi de industria producătoare de
materii prime sintetice, capacitatea utilajului de a folosi mijloacele naturale, rapiditatea de adaptare a
industriei de pace la producţia de război, subordonarea industriei faţă de capitalul străin etc.);
d) cantitatea şi calitatea mijloacelor de transport şi de telecomunicaţie.
În investigarea rolului factorului economic nu a fost omisă nici problema capacităţii agricole şi producţiei de mijloace de subzistenţă. Cu deplină îndreptăţire s‑a apreciat că „A satisface nevoile alimentare ale
populaţiei, fără a fi tributar străinătăţii, este un factor puternic de forţă războinică, care elimină dificultăţile
transporturilor, aprovizionărilor şi pericolul blocusului”.
Într‑o lucrare consacrată strategiei româneşti, s‑a stăruit de asemenea asupra acestui aspect: „Dacă
organizarea industrială asigură armatelor continuitatea reîmprospătărilor în armament şi muniţiuni, organizarea agricolă se impune pentru asigurarea hranei necesare. Un soldat bine echipat şi înarmat, dar prost
hrănit, nu va putea suporta multă vreme regimul continuu brutal şi de lungă durată al războiului modern”3.
S‑au bucurat de atenţia cuvenită şi mijloacele de transport, de telecomunicaţii şi de transmisiuni.
„Mişcarea din spatele frontului militar, deplasarea trupelor, aprovizionările cu materiale, muniţii, subzistenţă, goana informaţiilor şi ordinelor – arăta Octav Vorobchievici – capătă intensitate, care, nesatisfăcută,
reduce virtutea de manevră a armatelor moderne şi paralizează războiul”4. În scrierile lor, economiştii şi teoreticienii militari români au evidenţiat o serie de indicatori de bază, de determinare a capacităţii mijloacelor
de transport şi de telecomunicaţii, după cum urmează:
1. 
Contribuţii la studiul economiei militare, Editura militară, Bucureşti, 1977, p. 36.
2. Costin C. Kiriţescu, Caracterele specifice ale actualei economii de război, în „Problemele războiului şi ştiinţa”, Ed. Cartea
Românească, Bucureşti, 1942, p. 453.
3. G. Vizanti, Sc. Urlăţianu, Strategia românească în viitorul războiu, Tipografia Curţii Regale, F. Göbl, Bucureşti, 1932, p. 123.
4. Octav Vorobchievici, Războiul viitor şi populaţia civilă, Institutul de arte grafice, Bucureşti, 1933, p. 78.
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• pentru transporturile feroviare: lungimea căilor ferate, felul de construcţie a liniilor (simple sau duble),
cantitatea materialului rulant, a locomotivelor cu puterea lor, vârsta acestui material şi starea lui de uzură, orientarea lucrărilor faţă de frontierele ameninţate, numărul gărilor, mărimea acestora şi capacitatea
de îmbarcare, debarcare, linii electrificate: satisfacerea necesităţilor de combustibili”; posibilităţile interne de întreţinere şi de înlocuire etc.;
• pentru transporturile rutiere: lungimea şoselelor, densitatea, îndeosebi în zonele de frontieră periclitate,
lărgimea şi starea de întreţinere a lor; cantitatea şi calitatea mijloacelor de transport etc.;
• pentru transporturile navale: reţeaua căilor navigabile, tonajul general, numărul şi mărimea diferitelor
vase, viteza şi vârsta lor, numărul şi randamentul şantierelor şi docurilor etc.;
• pentru transporturile aeriene: lungimea şi numărul căilor amenajate, numărul aeroporturilor şi terenurilor de aterizare, numărul aparatelor de zbor şi capacitatea lor, cantitatea şi calitatea personalului
aeronautic şi de deservire aerodrom etc.;
• pentru telecomunicaţii: lungimea şi densitatea reţelelor, numărul centralelor, vârsta şi starea materialului utilizat etc.
În analiza aspectelor economice, s‑a insistat de asemenea, şi asupra rolului resurselor financiare. S‑a
opinat că forţele financiare ale ţării pot să fie apreciate după capacitatea contributivă a naţiunii, ţinând seama de numărul, averea, venitul şi repartiţia contribuabililor, sursa veniturilor individuale; structura regimului fiscal, natura, stabilitatea, elasticitatea sau supleţea resurselor fiscale; capacitatea de împrumut a statului,
împrumuturi directe în rente şi obligaţiuni şi capacitatea aranjamentelor externe, apreciată prin situaţia
creditoare sau debitoare faţă de străinătate.
În rândurile economiştilor şi teoreticienilor militari români a fost acreditată ideea că oricât de bine
ar fi organizat potenţialul economic al statului, disponibilităţile financiare îi influenţează limitele. De aceea
este necesară o bună pregătire financiară, în măsură să creeze statului disponibilităţi în bani pentru achiziţionarea de materiale de război, construirea de depozite şi mai ales pentru dezvoltarea şi întreţinerea producţiei de război.
Pondera ramurilor în valoarea producţiei industriei prelucrătoare în perioada 1922–19295:
Ramura industrială

1922

1923

1924

1925

1926

1927

1928

1929

Alimentară

27,0

29,2

32,3

29,5

34,2

29,5

30,5

27,3

Textilă

13,2

10,1

10,9

16,3

15,2

14,6

14,3

15,0

Lemn

14,4

12,6

11,4

15,1

13,3

8,4

8,6

9,5

Din datele tabelului se poate constata o creştere a ponderii unor noi ramuri în totalul producţiei
industriale, deşi industria uşoară, în primul rând industria alimentară, textilă şi pielărie, a continuat să deţină ponderea cea mai mare în valoarea producţiei industriei prelucrătoare. Şi industria chimică deţine o
pondere relativ mare, în principal datorită creşterii producţiei rafinăriilor de petrol. Industria metalurgică
îşi menţine şi ea o poziţie semnificativă. Începând din 1924, în România se poate vorbi şi de o industrie
electrotehnică, deşi ponderea acesteia în producţia totală a industriei mari prelucrătoare este mică. În continuare, se poate constata lipsa unei industrii constructoare de maşini, sub acest raport România rămânând
dependentă de exporturi.
În primul deceniu interbelic – fază de refacere, de consolidare şi de dezvoltare a economiei naţionale –,
s‑a manifestat o puternică tendinţă pentru investiţii de exploatare în aproape toate ramurile şi aceasta datorită direcţiei fundamnetale de a întări unitatea statală. Multe capitaluri, plasate anterior în alte sfere economice (comerţ, agricultură etc.), s‑au îndreptat, mai ales în perioada 1919–1925, spre industrie, atrase de
5. Mircea Muşat, Ion Ardeleanu, România după Marea Unire, vol. II, partea I, p. 358.
* Fără producţia rafinăriilor.
** Inclusiv producţia electrotehnică.
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perspective realizării unor profituri ridicate. Dar dezvoltarea industriei în ansamblul ei avea să se producă
relativ organic după anul 19256. După Marea Unire din 1918 realizările industriale se extind. Apar întreprinderi noi în Transilvania ca „Sonametan”, „Industria sârmei – Câmpia Turzii”, „Mica‑Brad”, „Phönix‑Baia
Mare”, „Astra‑Braşov”, „Titan‑Nădrag‑Călan” etc.
Prin înaintarea unui memoriu Ministerului Industriilor şi Comerţului, Partidul Naţional Liberal, prin
V. Bratianu promovează şi se adoptă, la 6 iunie 1924, Legea privind comercializarea şi controlul întreprinderilor economice ale statului, care stabilea şi cadrul legal al înfiinţării societăţii mixte. Aceasta conducea,
la 22 noiembrie 1925, la desfiinţarea DGN Cluj, constituindu‑se o nouă Societate Naţională de Gaz Metan
„Sonametan” cu sediul în Bucureşti, constituită din două direcţii: Direcţia Generală Bucureşti şi Direcţia
Exploatări Tehnice Cluj. C.I. Motaş determina înfiinţarea în anul 1924 a Direcţiei Centrale a Societatii
„UEG”, la Mediaş, după mutarea (1923) aici a biroului din Târnâveni (unitate care a functionat până atunci
cu un singur funcţionar).
Contestaţiile repetate ale conducerii „UEG” la Tribunalul Alba‑Iulia, Înalta Curte de Casaţie i‑a determinat pe aceştia să se adreseze Tribunalului mixt româno‑ungar de la Paris, unde nu s‑a ratificat sentinţa de
lichidare a Tribunalului Alba‑Iulia. În anul 1927, Tribunalul de la Paris considera că societăţi maghiare şi pe
cele cu capital în majoritate german, societăţile maghiare neintrând sub incidenţa Tratatului de la Versailles.
Politicienii români, pentru rezolvarea problemei, recurg la o soluţie paşnică, avansând ideea cumpărării
acţiunilor de către statul român. Pentru aceasta Societatea „Sonametan” era împuternicită să achiziţioneze
acţiunile „UEG”.
Aceasta a determinat ca, la 22 noiembrie 1927, „Sonametan” să obţină, contra cost, 10.708 acţiuni ale
„UEG” aflate în proprietatea unor bănci ungureşti şi austriece, devenind actionară cu cca. 40% la capitalul UEG. În noiembrie 1928, „Sonametan” cumpăra de la Societatea „Apis‑Glarus” 12.250 acţiuni şi 8.250
bonuri de beneficiu, achitabile într‑o perioada de 7 ani. Astfel, în anul 1928 poseda 22.958 acţiuni (85% din
capitalul social) şi 10.400 bonuri de beneficiu (50,8% din bonurile de beneficiu „UEG”). În cursul lunii
ianuarie 1932 au fost cumpărate cele 15% din acţiunile ce formau proprietatea statului ungar. În final, în
luna aprilie 1932 întreaga avere a societaţii „UEG” a fost adusă în patrimoniul societăţii „Sonametan”. La 25
ianuarie 1932, s‑a desfăşurat, la sediul „UEG” din Budapesta, o adunare generală extraordinară care a hotărât
mutarea sediului din capitala ungară la Bucureşti şi schimbarea denumirii societăţii din Societatea ungară
de gaz metan (UEG) în Societatea Anonima Română de Gaz Metan (SRG). Anul 1934 este anul finalizării
plăţii acţiunilor către societatea „Apis‑Glarus”, societate româno‑germană7.
În ramura metalurgică s‑a început fabricarea materialului rulant pentru C.F.R. (locomotive, vagoane de călători şi de mărfuri, cisterne pentru transportul petrolului etc.) şi producerea de armament şi de
motoare de aviaţie.
La 17 iunie 1925, a fost votată legea privitoare la organizarea şi exploatarea C.F.R., acestea au funcţionat
ca organ al Ministerului Lucrărilor Publice, cu un buget contopit cu cel al statului8. V. Brătianu a aplicat politica de investiţii cu ajutorul resurselor bugetare, realizate prin creşterea tarifelor la transport, şi a economiilor
de la alte administraţii, ca resurse extraordinare. La 11 decembrie 1925, Consiliul de administraţie a aprobat în
şedinţă standardizarea şinelor. În practică înlocuirea şinelor mici s‑a făcut cu mult înainte de decembrie 19259.
6. Ioan Saizu, Politica economică a României între anii 1922 şi 1928, Editura Academiei României, Bucureşti, 1981, p. 106.
7. Dr. ing. Dumitru Chisalita, 120 de ani de la naşterea lui Constantin Ioan Motaş (1887 – 1976), în „Univers ingineresc”, XVIII, nr. 12
(418), 16 – 30 iunie 2008.
8. V. Brătianu nu a acceptat propunerea de la reprezentanţii americani făcută la Paris şi Londra cu ocazia vizitelor efectuate în
anul 1925, de a contracta un împrumut de 30 miliarde lei pentru C.F.R. În februarie 1926, Consiliul de administraţie al C.F.R.
a respins oferta lui Ringhoffer (Cehoslovacia) şi Warchalowski (Austria) de a înfiinţa ateliere de reparat material rulant. Vezi,
„Argus”, Bucureşti, 15 feb., 1926. Apud. Ioan Saizu, op. cit., pp. 122 – 123.
9. Această standardizare a şinelor era necesară pentru că existanţa a 48 de tipuri – cele mici şi mijlocii detinând majoritatea în
reţea – împovărau traficul feroviar. Înlocuirea şinelor de tip mic cu şine mijlocii şi grele a permis mărirea vitezei care, în unele
sectoare, scăzuse până la 10 km/oră, a dus la creşterea capacităţii de transport şi a coeficientului de siguranţă. În anii 1922 – 1928
s‑a avut în vedere refacerea reţelei, nu şi constrcţia de noi linii. Vezi, V.V. Stoika, Standardizarea tipurilor de şine de pe reţeaua
Căilor Ferate Române, în „Buletinul Căilor Ferate Române”, Bucureşti, XII, nr. 79, 1925, p. 1896.
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C.F.R. avea un început de autonomie administrativă şi financiară, pentru a se dezvolta prin forţe
proprii10. Legea a căutat să realizeze un regim unitar în domeniul transporturilor feroviare în locul regimului
mixt existent (reţelele de stat alături de cele particulare). La 19 iunie 1925, s‑a înfiinţat pe lângă Ministerul
Comunicaţiilor un organ consultativ, care îşi dădea avizul în problema tarifelor, a coordonării lor şi a altor
probleme legate de politica economică generală.
La 2 februarie 1927, în timpul guvernării Averescu11, este înfiinţat un Subsecretariat de stat al Ministerului
de Comunicaţii în locul Direcţiei generale existente până la aceea dată. A redus numărul direcţiilor de exploatare de la 14 la 5 şi a restrâns competenţa acestora. La revenirea liberalilor la guvernare, această lege a fost abrogată, revenindu‑se cu unele amendamente, la 13 august 1927, la legea din anul 1925. Parlamentul a elaborat legea
pentru crearea regiei autonome a C.F.R., la 1 iulie 1929, cu scopul unei mai bune gospodăriri.
Creşterea capitalurilor în industrie a fost sprijinită de bănci. Caracterul monopolist pe care l‑au căpătat unele mari unităţi de credit, în primul rând Banca Românească, Banca Marmorosch, Blanck et Co.,
Banca de Credit Românesc, marile bănci româneşti din Transilvania, au determinat schimbarea raporturilor dintre capitalul bancar şi cel din industrie. Creşterea mijloacelor băneşti a dat instituţiilor financiare
posibilitatea să susţină întreprinderile mari pe măsura concentrării producţiei şi a sporirii dimensiunilor
activităţii lor. La aceasta avea să contribuie înfiinţarea în anul 1923 a Societăţii naţionale de credit industrial,
care şi‑a îndreptat sprijinul înainte de toate spre marea industrie12.
Au fost puse bazele industriei naţionale de armament. Dezvoltarea unor ramuri economice cu aplicabilitate în domeniul militar (metalurgia, electronica, chimia, construcţiile de maşini, etc.) a permis României,
la jumătatea deceniului al IV‑lea, să se dezvolte această ramură industrială13. După înfiinţarea Întreprinderii
Aeronautice Române (I.A.R.)14 în 1925 şi a Uzinelor „Copşa Mică – Cugir” (1928)15, primele specializate în producţia de avioane de luptă, iar celelalte în armament şi muniţie de infanterie, a urmat înfiinţarea şi dezvoltarea
modernelor uzine „Malaxa”16 şi „Astra”, precum modernizarea şi dezvoltarea „Uzinelor de Fier şi Domeniile
Reşiţa S.A.”, a „Societăţii Titan – Nădrag –Călan”, „Uzinele de Fier ale Statului din Hunedoara”, întreprinderile
10. Intreprinderea de Stat ACEX din Bucureşti să exploreze şi să exploateze câmpurile Măneşti şi Vlădeni de pe Valea Prahovei
pentru a furniza gaz Capitalei. Administraţia Căilor Ferate Române – care din 1924 deţinea dreptul regalian al statului de a
construi şi exploata conducte de petrol şi gaze – urma să construiască conducta de transport gaze de la Măneşti la Bucureşti,
iar Societatea Generala de Gaz şi Electricitate din Bucureşti – care distribuia gaze manufactuariale în Bucureşti înca din anul
1869 – să distribuie gazele naturale în Bucureşti. http://www.mediauno.ro/eng/articol.php?id_articol=5715.
11. O străduţă dintre Piaţa Romană şi Dorobanţi a primit numele lui Stanislas Cihoski, rector al Academiei de Înalte Studii Comerciale
şi Industriale, cel care a determinat, sub guvernarea Averescu, cumpărarea terenului şi construcţia primului local al acestei instituţii.
12. Industria mecanico‑metalurgică. Date şi observaţiuni, Bucureşti, 1928. Apud Ioan Saizu, op. cit., p. 61.
13. Virgil Madgearu, Evoluţia economiei româneşti după războiul mondial, 1940, p. 357 – 358.
14. Inginerul constructor Tiberiu Eremia (1875–1937), născut la Purcăreni‑Braşov, după absolvirea liceului „Andrei Şaguna” din Braşov,
pleacă în Elveţia unde în 1898 obţine titlul de inginer la Politehnica din Zürich şi apoi are o bogată activitate în special în domeniul
construcţiilor de beton. În 1899 intră ca inginer la Ministerul Lucrărilor Publice din Bucureşti, iar din 1908 lucrează ca antreprenor.
A executat alimentări cu apă şi diverse lucrări edilitare pentru oraşele Bucureşti, Ploieşti, Piteşti. Între acestea: grandioase clădiri în
Bucureşti (palatele Luvru, Soc. Imobiliara, al sindicatului ziariştilor, Soc. Agricola‑Adriatica, al studenţilor în medicină, al Tinerimii
Române); construcţii de căi ferate; clădiri de biserici monumentale în Transilvania (Biserica încoronării la Alba Iulia cu sala Unirii
şi reşedinţa episcopală, catedralele din Cluj‑Napoca, Sighişoara şi Orăştie, catedrala din Timişoara etc.); grandioasa construcţie a
Arcului de Triumf din Bucureşti; construcţii de mari fabrici (IAR din Braşov, a Soc. Franco‑Române din Brăila etc.)
15. Industria Aeronautică Română (Uzinele de avioane) din Braşov, întreprinderea „Malaxa” din Bucureşti şi Uzinele Copşa Mică
– Cugir. Capitalul investit în această ramură industrială a sporit de la 2,6 miliarde lei în anul 1924, la 5,4 miliarde lei stabilizaţi în
1928, forţa motrice a crescut, în aceeaşi perioadă, de la 73.357 C.P., la 96.588 C.P., iar valoarea producţiei de la 4,1 miliarde lei, la
8,6 miliarde lei stabilizaţi. Cu toată această creştere, industria metalurgică a continuat să fie surclasată de industria alimentară în
ceea ce priveşte ponderea sa în economia naţională. Industria mecano‑metalurgică. Date şi observaţiuni, Bucureşti, 1928, p. 61.
16. Nicolae Malaxa (n. 10/23 decembrie 1884, oraşul Huşi, judeţul Vaslui – d. 1965, New Jersey) a fost un inginer şi întreprinzător
român, unul din cei mai importanţi ai României interbelice. În ianuarie 1933, industriaşul Nicolae Malaxa construieşte Uzinele
„Malaxa” (numite după Al Doilea Război Mondial, „23 August” şi „Faur”). Pe un teren situat la periferia Bucureştiului,
Malaxa a înfiinţat la 3 august 1921 un atelier de fabricare de material rulant. În acel atelier se reparau locomotive şi vagoane de
cale ferată, Malaxa extinzându‑şi afacerile în mod continuu. În anul 1923, construieşte din temelii între anii 1923 – 1927. Astfel,
el încheie în acelaşi an un contract cu societatea Căile Ferate Române, pentru fabricarea unor locomotive de concepţie
proprie românească, asumându‑şi riscuri suficient de mari.
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„Voina”, „Concordia”17, „Industria Sârmei Câmpia Turzii”, Societatea „Lonea”, Societatea Naţională de Gaz
Metan şi altele, care au permis producerea unor importante cantităţi de muniţie, asimilarea şi trecerea la fabricarea unor tipuri de armament de infanterie şi artilerie şi a altor mijloace de luptă.
Uzinele „Copşa Mică‑Cugir” produceau puşti‑mitralieră Z.B., cu muniţia aferentă; Pirotehnica şi
Arsenalul Armatei, Fabrica „Voina” produceau aruncătoarele de mine (mortierele) de 60 mm şi 81,4 mm,
cu muniţia specifică; Uzina „Astra” Braşov realiza tunuri antiaeriene şi muniţie de 37 mm; Întreprinderea
„Concordia” Piteşti era profilată pe tunuri de 47 mm, iar „Uzinele de Fier şi Domeniile Reşiţa S.A.” producea tunul de 75 mm cu muniţia sa.
Până în anul 1927, indicii de creştere a forţei motrice instalate au fost devansaţi de cei ai numărului de
întreprinderi industriale şi al personalului angajat. După 1927, situaţia se inversează, indicele de creştere al
forţei motrice lund‑o înaintea celor privind numărul întreprinderilor şi al personalului angajat, tendinţă ce
se accentuează în anii următori18. Dovadă sunt indicii de producţie ai industriei mari prelucrătoare prezentau o linie continuă ascendentă la aproape toate categoriile; în anul 1928 faţă de 1924, când în linii generale
a fost atins platfonul antebelic, indicatorul respectiv era de 117,3 în ramura alimentară, 217,2 în chimie, 189,6
în textile, 168,9 în metalurgie, 173,4 în hârtie, 152,7 în materiale de construcţii şi 283,3 la electrotehnică. Indici
mari, după fluctuaţii mai mult sau mai puţin pronunţate, realizaseră şi ramurile pielărie (144,3), sticlă şi
ceramică (127,1). Singura aflată într‑un neîntrerupt regres era industria lemnului, cu un indice de 88,8 faţă
de 1924. Pentru acelaşi interval, indicele de producţie ponderat a fost de 151,419.
Paralel, s‑a produs o diversificare a producţiei. În ramura metalurgică s‑a tercut la fabricarea materialului rulant pentru C.F.R. (locomotive, vagoane de călători şi de mărfuri, cisterne pentru transportul
petrolului etc.) şi s‑a iniţiat producţia de armamanet şi a unor motoare necesrae aviaţiei. Industria chimică
îşi lărgise şi ea gama sortimentelor, adăugând la tradiţionalele întreprinderi de distilare a petrolului, de
săpunuri, de lumânări şi altele, unităţi profilate pe diverşi acizi, sulfaţi, azotaţi, sodă, coloranţi, lacuri, cerneluri, articole de cauciuc, din os etc.
Industria naţională de apărare nu era însă capabilă să asigure înzestrarea armatei în proporţie satisfăcătoare. Întreprinderile româneşti de armament se confruntau cu mari greutăţi. Un exemplu este dat de uzinele Copşa Mică‑Cugir, care, la jumătatea anului 1929, au reuşit achiziţionarea materialului necesar amenajării
liniilor tehnologice, dar trecerea la producţia de serie s‑a dovedit dificilă, fiind necesare fonduri suplimentare
pentru organizarea societăţii metalurgice20. Efectele crizei economice au afectat şi această întreprindere, care
în anul 1932, după ce a executat o comandă în valoare de 26 milioane lei, „a încetat orice activitate, închizându‑şi porţile şi concediind lucrătorii”21. Astfel, că armata română a rămas dependentă de import îndeosebi la
mijloacele de transport auto şi maşini de luptă (tancuri uşoare şi grele, transportoare blindate, ş.a.).
Referitor la direcţiile care trebuiau imprimate dezvoltării industriale, specialiştii militari au propus următoarele măsuri: „consolidarea industriilor de bază; favorizarea industriilor transformatoare ale produsului solului
şi subsolului nostru, care constituie importante materii prime naţionale; ajutarea industriilor anumitor produse
necesare exportului; în fine, susţinerea cât mai completă a industriilor care ne garantează apărarea naţională”22.
Importanţa traficului aerian era însă apreciată aproape exclusiv prin prisma capacităţii de a apăra integritatea teritorială23. În consecinţă, plecând de la necesitatea înfiinţării unei industrii aeronautice naţionale, fără
17. În anul 1908, un grup de învestitori ai petrolului au pus bazele unui nucleu al unei companii care avea sa devina actuala UPETROM 1
MAI S.A. Începutul a fost foarte modest, dar, după un timp, marile companii petroliere au început sa fie interesate de aceste ateliere.
Concordia s‑a dezvoltat rapid în perioada interbelică, când suprafaţa industrială a fost extinsă şi toate secţiile au fost echipate cu
echipamente şi maşini de înaltă eficienţă şi fiabilitate, la nivelul mondial existent la acea vreme. Necesităţile de apărare cauzate de cel
de‑Al Doilea Război Mondial au determinat Concordia să ia parte la întărirea capacitaţilor de apărare ale ţării, aşa încât produsele
companiei au devenit, predominant, arme şi echipament militar. http://www.mic‑associates. com/business3_ro.php
18. Ioan Saizu, op. cit., p. 110.
19. Ibidem.
20. Arhivele Militare Române (sursa se va cita în continuare A.M.R.), fond 948, dosar nr. 101, f. 30–31.
21. Arhivele Naţionale Române (sursa se va cita în continuare A.N.R.), fond Casa regală, dosar nr. 25/1933, f. 1 – 4.
22. Lt. colonel C. Verdeş, România. Studiu geografic, fizic, economic şi militar (teatre de operaţiuni), vol. I, Bucureşti, 1939, p. 71.
23. D. Oancea, Importanţa aviaţiei, în „Ţara noastră”, Bucureşti, IX, nr. 22, 1928, p. 715.
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de care aviaţia nu se putea menţine, s‑a cerut constituirea unei societăţi pur româneşti, fără apel la finanţa străină, şi adoptarea unei politici protecţioniste complete24. Pentru a încuraja şi mai mult activitatea aeronautică s‑a
recomandat instituirea de premii pentru cele mai bune construcţii proprii în domeniul aviaţiei25.
Dezvoltarea industriei proprii determina sporirea posibilităţilor de înzestrare a armatei, constituind „o
chezăşie a siguranţei naţionale”, „elementul fundamental al stabilităţii naţionale”26. O ramură nouă pentru industria românească a fost aeronautica. Bazele ei au fost puse în anul 1925, când a luat naştere Industria Aeronautică
Română (I.A.R.), întreprindere cu capital mixt român şi străin, pentru producerea de avioane. În anul 1929, când
se prevedea încheierea programului pe cinci ani de modernizare a aeronauticii militare, erau înregistrate în serviciul statului român 444 de aparate, aici erau incluse şi cele de transport, şcoală şi antrenament.
A fost elaborat un nou plan de înzestrare pe cinci ani, cu obiectivul dotării aviaţiei militare cu 922 apara27
te . Dar criza economică va nărui acest plan, astfel, în anul 1932, existentul de avioane de luptă se ridica doar la
278 aparate, cu 17 mai multe decât în anul 192828. Participarea statului la I.A.R., precum şi la „Uzinele metalurgice Copşa Mică – Cugir”, era reglementată pe baza „Legii privitoare la întreprinderile industriale în legătură
cu apărarea naţională”, promulgată la 25 iunie 192529.
Creşterea capacităţii de producţie a industriei a însemnat şi o contribuţie la realizarea produsului social
şi a venitului naţional30. În anul 1913 produsul social era de 25%, iar venitul naţional de 19,6%, în anul 1929 se
înregistrează o creştere a produsului social de 34,6% şi a venitului naţional de 22,9%. Ponderea principală în
cadrul industriei nu era deţinută de ramurile grupei „A”, cea a mijloacelor de producţie, ci de cele ale grupei
„B”, a bunurilor de consum. Astfel, în anul 1922, grupa „A” deţinea 34,2% din industrie, iar grupa „B” avea 65,8%,
ca în anul 1928, să se înregistreze raportul de 33,7% pentru grupa „A” faţă de 66,3% al grupei „B”31.
O importanţă strategică, pentru organizarea militară defensivă, o avea sistemul de comunicaţii al
României, „viaţa însăşi a armatei se menţine prin ele”32. Drumurile şi şoselele măsurau în anul 1922 o lungime de 103.000 km. Căile ferate depăşeau 10.000 km. în anul 1921, ca la sfârşitul deceniului al IV‑lea să ajungă
la 11.410 km. Factorii de decizie politico‑militari au luat măsuri pentru modernizarea căilor ferate existente,
dublarea unor porţiuni şi constituirea de noi tronsoane pe traseele Braşov – Nehoiaşu – Buzău; Bumbeşti –
Livezeni; Ilva Mică – Vatra Dornei33. Au fost efectuate ample lucrări de modernizare a drumurilor naţionale:
Bucureşti – Braşov – Cluj – Oradea; Ploieşti – Buzău; Orhei – Bălţi; Bucureşti – Olteniţa; Turnu Severin –
Orşova – Mehadia; Turtucaia – Silistra – Constanţa; Constanţa – Mangalia – Balcic. S‑a urmărit realizarea
unui sistem de comunicaţii complex (rutier şi feroviar) între diferitele regiuni ale ţării.
O problemă a fost răscumpărarea de linii ferate34. Din întinderea exploatată de administraţia C.F.R.,
4.380 km sau 38% aparţineau la 47 societăţi particulare, mai cu seamă în Transilvania şi Banat35. Urmărind
24. Gh. Rujinschi, Căteva din articolele publicate de la 1920 – 1927 în diferite reviste şi ziare privitoare la aeronautica română şi
necesitatea dezvoltării ei, Bucureşti, 1927, p. 21, 44; Activitatea corpurilor legiuitoare şi a guvernului de la ianuarie 1922 până
la 27 martie 1926, Bucureşti, 1926, p. 363. Apud Ioan Saizu, op. cit., p. 53.
25. G.C. Fernic, Cum putem avea o aviaţie militară şi civilă puternică, în „Aeronautica”, I, nr. 3, 1926, p. 25.
26. 
Enciclopedia României, vol. III, Bucureşti, 1939, p. 194.
27. A.N.R., fond Casa regală, dosar nr. 37/1931, f. 1.
28. Ibidem.
29. 
Istoria militară a poporului român, vol. VI, Evoluţia sistemului militar naţional în anii 1919–1924, Editura Militară, Bucureşti, 1989, p. 23.
30. Mircea Muşat, Ion Ardeleanu, România după Marea Unire, 1918 – 1933, vol. II, partea I, Bucureşti, 1986, p. 356. Vezi şi Istoria
economiei naţionale a României, Bucureşti, 1974, p. 434.
31. N.P. Arcadia, Industrializarea României. Studiul evolutiv – istoric, economic şi juridic, Bucureşti, 1936, p. 169 – 174.
32. Dumitru B. Popescu, Pregătirea naţiunei pentru război, în „România Militară”, Bucureşti, 10, 1924, p. 30.
33. Ioan Saizu, op. cit., p. 124.
34. Convenţia cu privire la răscumpărarea căilor ferate particulare din teritoriile alipite reprezintă un capitol al convenţiilor şi
aranjamentelor privind consolidarea datoriei publice a României în perioada stabilizării. S‑au dus tratative cu casele străine
care deţineau şi bonurile de tezaur emise în timpul războiului şi care au preluat acţiunile căilor ferate austro‑ungare. În baza
unei legi speciale, Ministerul Finanţelor a fost autorizat să emită rentă de stat 5% în lire sterline pentru răscumpărarea căilor
ferate particulare, aflate pe teritoriul României.
35. I.D. Dima, Importanţa căilor ferate române în bugetul public, Bucureşti, 1939, p. 95. În lucrarea sa, a afirmat că societăţile
respective stăpâneau o reţea de 4.156 km, din care 3.291 km în Transilvania şi Banat.
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o politică etatistă în materie de căi ferate în scopul consolidării economice şi apărării naţionale, Ministerul
Comunicaţiilor a fost autorizat prin lege, la 2 ianuarie 1923, să ia în exploatare sau să răscumpere toate căile
ferate particulare de pe întregul teritoriu, iar la 13 decembrie 1925 a dobândit dreptul de supraveghere şi
control asupra aceloraşi categorii de linii. Ultima măsură era necesară, deoarece statul nu a fost putut până
atunci să răscumpere liniile şi nici societăţile respective nu s‑au arătat dispuse pentru soluţia propusă36.
În anul 1926, statul român a răscumpărat reţeaua Societăţii austro‑ungare de căi ferate de
stat (STEG)37, preluând şi serviciul unor obligaţii emise de ea, ca şi liniile aparţinând societăţii
„Maramureşeana”, iar în decembrie a fost întocmit un proiect de lege prin care se cerea ratificarea convenţiilor referitoare la răscumpărarea de către statul român a acţiunilor societăţilor anonime de căi ferate
Arad – Cenad (252,436 km)38, Matra – Crişana (150 km), bihorene (54 km). Au continuat, în acelaşi scop,
tratative şi cu restul societăţilor particulare din Transilvania. În celelalte provincii, acţiunea de răscumpărare a început după anul 192839.
S‑au refăcut atelierele de reparaţii şi întreţinere a materialului rulant. Contractele încheiate înainte de anul 1922 cu Skoda40, „Industriewerke Warchalowski, Eissler & Co.”, „Maschinenfabrik”, „Paucksch”,
„Prometeus”, „Smoschawer et Co. ”, „Ringhoffer” erau extrem de dezavantajoase pentru România, ceea a
dus la rezilierea lor, mai cu seamă pentru faptul că majoritatea lucrărilor puteau fi executate în ţară. La sfârşitul anului 1925, reţeaua C.F.R. dispunea de 15 ateliere principale cu o capacitate de 304 locuri acoperite
36. 
Ibidem. Posibilitatea răscumpărării pentru utilitate publică, prevăzută în Constituţia din anul 1923, a fost tradusă în fapt în
anul 1926, când, în urma unor tratative amănunţite, începute din iniţiativa statului român cu 17 societăţi din Transilvania
deţinătoare a 1.484,945 km, care au răspuns invitaţiei sale, s‑a ajuns la un caord de răscumpărare definitivă a întregii reţele în
valoare totală de 17.157.568,86 franci elveţieni.
37. Aranjamente speciale au comportat şi lichidarea drepturilor a două societăţi, care deţineau concesiunea căilor ferate
bucovinene (STEG). Acestora li s‑a asigurat plata anuităţilor convenite la data convenţiei până la expirarea concesiunii
(1937) şi acoperirea integrală a pretenţiilor pentru perioada de la 1 noiembrie 1918 – 31 decembrie 1925 în sumă de 25 milioane
lei. Apud. Angela Banu, Datoria publică internă a României (1863 – 1946) Teză de doctorat, conducător ştiinţific prof. univ. dr.
Maria Mureşan, Academia de Studii Economice Bucureşti, Bucureşti, 2005, p. 113.
38. În anul 1926, Camera de Comerţ şi Industrie Timişoara a intervenit prin memorii, petiţii către puterea executivă în
vederea stabilizării valutei naţionale, pentru încheierea de convenţii comerciale cu Iugoslavia (pentru exportul de
lemne), cu Cehoslovacia (cereale şi făină), Ungaria (pentru exportul de vite), pentru abrogarea impozitului de lux şi
modificarea impozitului pe cifra de afaceri, recalcularea impozitului global la societăţile anonime industriale, unificarea
legilor privind asigurările sociale, unificarea diferitelor legi privind înregistrarea mărcilor de fabrică. Tot în anul 1926
împreună cu Camerele de Comerţ din Szeged şi Veliki Beckerek (Becicherecul Mare) a întreprins o acţiune în vederea
deschiderii liniei ferate Timişoara – Kikinda – Szeged – Budapesta – Viena şi o linie ferată pe ruta Timişoara – Cenad
– Szeged. Direcţia Judeţeană Timiş a Arhivelor Naţionale (în continuare D.J.A.N. Timiş), fond Camera de Comerţ şi
Industrie Timişoara, dos. 1/1920, f. 5 – 9.
39. V. Slăvescu, Curs de transporturi, Bucureşti, 1930, pp. 271 – 276. Apud. Ioan Saizu, op. cit., p. 124–125.
40. Deosebit de activ a devenit imediat după război capitalul francez. În anul 1919 grupul Schneider‑Creuzot a preluat majoritatea
capitalului la Uzinele Skoda. Imediat după aceasta a trecut la reorganizarea completă a întreprinderilor în vederea trecerii la
producţia de pace, destinată consumului civil, iar nu celui militar, ca până atunci ( J. Hejda, Le capital français en Tchécoslovaquie,
„L’Europe Centrale”, 4, nr. 32, 1930, p. 581 – 583). Utilajul învechit a fost înlocuit cu altul nou, modern şi, curând, Uzinele
Skoda au devenit competitive pe piaţa internă şi internaţională, obţinând comenzi substanţiale. Între anii 1920–1923 firma
Schneider‑Creuzot a preluat peste jumătate din capitalul Societăţii de Mine şi Furnale din Třinec care a trecut la un amplu
proces de reorganizare a mijloacelor tehnice şi a metodelor comerciale. Utilajul pentru extracţia cărbunilor şi minereului de
fier a fost mecanizat, iar noile mine de huilă, recent achiziţionate, au fost contopite cu exploatările mai vechi ale societăţii. Au
fost direcţionate investiţii mari spre modernizarea furnalelor şi turnătoriilor în vederea reducerii preţului de cost. Produsele
societăţii au devenit competitive, vânzările au crescut ca volum, iar în 1937 Biroul de vânzare al uzinelor metalurgice i‑a mărit
cota de vânzare în cadrul cartelului. Cele mai importante firme participante la cartel au fost Industria Fierului din Praga,
Întreprinderea de Mine şi Cuptoare de la Vitkovice, Societatea de Mine şi Furnale Trinec şi întreprinderile de la Hřadek
ale consorţiului Skoda. Toate aceste firme aveau o foarte importantă participaţie din partea capitalului străin. În anul 1937
participaţia capitalului străin în industria minieră şi metalurgică cehoslovacă însuma 1.160.858.000 coroane cehoslovace, care
se afla în proporţie de 97% în mâna unor firme britanice, franceze, germane, austriece şi belgiene (A. Teichová, Die rolle des
Auslandskapitals in der Stahl‑und Eisenindustrie der wormünchener Tschechoslowakei, in „Historica” nr. 17, Praha, 1969, p. 203).
Aceste firme au contribuit la modernzarea întreprinderilor metalurgice investind 44 milioane de dolari în acest scop (The
Economic History of Eastern Europe, vol. II, p. 280). http://www.history‑cluj.ro/Istorie/anuare/2002/Bathory‑Moderniz%20
ind%20miniere.htm.
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pentru repararea locomotivelor, 184 locuri pentru verificarea şi întreţinerea vagoanelor de călători şi 80 de
locuri pentru executarea de lucrări de reparaţie la vagoanele de marfă41.
O secţie importantă a uzinelor de la Reşiţa a luat naştere prin înfiinţarea fabricii de locomotive în anii
1921 – 1922. Noua secţie a fost proiectată şi executată în regie proprie de către Uzinele Reşiţa, cuprinzând un
atelier de cazane şi o hală de montaj. Fabrica dispunea şi de un birou de proiectare cu personal specializat42.
Întreprinderea Malaxa a achiziţionat parţial utilajul unei fabrici de locomotive din Germania aflată
în lichidare, precum şi cumpărarea licenţei de la firma germană Borsig43. Conform legii din 13 martie 1927,
privitoare la fabricarea de locomotive în ţară, se prevedea ca întreprinderile, cu un asemenea obiect de activitate, să fie anonime şi să aibă un capital subscris declarat. În anul 1928, după mai puţin de un an, fabrica
a devenit operaţională, pe porţile ei ieşind prima locomotivă cu abur, care purta numele constructorului
român. În acelaşi timp, au fost instruiţi muncitori români, care i‑au înlocuit pe cei germani la încheierea
termenului de contract.
Din anul 1931, fabrica de locomotive „Malaxa” a început fabricarea de automotoare echipate cu
motoare „Diesel” tip „Ganz” şi transmisii „Mylius” cu patru şi cinci trepte. În paralel cu producţia şi reparaţia locomotivelor s‑a trecut şi la fabricarea unui sistem de frână (sub licenţă „Knorr”) şi a distribuitorului
de aer. Împreună cu inginerul Henry Holban, Nicolae Malaxa44 a pus la punct o strategie integratoare în
spaţiul naţional unificat pentru domeniul construcţiilor şi exploatării automotoarelor. Între anii 1932 – 1934,
savantul George (Gogu) Constantinescu a folosit principiul sonicităţii la invenţia sa „Convertorul sonic de
cuplu”, aplicat cu succes la locomotivele şi automotoarele produse la uzinele „Malaxa” din Bucureşti.
În anul 1933, în plină criză economică mondială, uzina „Malaxa” livra locomotiva cu numărul
100. Anii care au urmat până la începerea celui de Al doilea război mondial au fost ani de mare succes
pentru uzina „Malaxa”, care a devenit una dintre cele mai productive din ţară, fiind apreciată şi cunoscută în lumea întreagă. Producţia cea mai ridicată a uzinei s‑a realizat în anul 1935, când s‑au fabricat
93 de locomotive „Malaxa”.
În anul 1936 s‑a realizat prototipul primei locomotive „Diesel” de concepţie românească, care a intrat
în fabricaţie de serie, livrându‑se către CFR în anul 1938 primul lot de 28 locomotive45. La 14 septembrie
1926, a fost dată în folosinţă prima locomotivă de cale normală construită la Reşiţa46, dotată cu instalaţii
41. Un rol important l‑a avut „Fabrica românească de maşini, ateliere de reparat locomotive şi vagoane ing. N. Malaxa et Co.”, al
cărei act de naştere a fost semnat în anul 1922. Singurul ei client era C.F.R., cu care a încheiat un contract avantajos, fapt ce i‑a
permis să facă, încă din anul 1924, investiţii relativ mari. În anul 1927, între cele două părţi s‑a încheiat un alt contract pentru
executarea şi livrarea a 20 de locomotive noi.
42. Până în anul 1944 s‑au produs la Uzinele „Reşiţa” 566 de locomotive noi şi s‑au reparat alte 1402. S. Bordan, G.C. Bogdan, 200
de ani de construcţii de maşini la Reşiţa. 1771 – 1971, vol. I, Reşiţa, 1971, p. 108.
43. C. Botez, D. Urmă, I. Saizu, Epopeea feroviară românească, Bucureşti, 1977, p. 248.
44. Nicolae Malaxa a iniţiat şi implantat în Romania industriile: de aparataj pentru material rulant (1932 – 1943); motoare Diesel
(1935); transmisii mecanice pentru automotoare, inclusiv sisteme de comandă (1936 – 1937); tuburi de oţel fără sudură (1937,
după procedeul Stiefel); locomotive Diesel pentru CFR (1938); aparatura optică (1938).
45. Începând din anul 1939, uzinele Malaxa au fost în măsură să construiască toate categoriile şi tipurile de locomotive (seriile
50.100, 230.0, 142.000). Locomotivele din seria 151.001 de concepţie românească erau cele mai puternice din Europa la acea
vreme şi au avut un succes comercial răsunător la Târgul Internaţional de la Milano din anul 1940. Datorită succesului
dobândit în construcţia de locomotive la uzinele Reşiţa şi Malaxa, începând din anul 1930, în România nu s‑a mai importat
nici o locomotivă.
46. În Banat, prin dezvoltarea anterioară a unei puternice industrii metalurgice existau tradiţiile şi premisele înfiinţării
învăţământului superior tehnic şi efectuării de cercetări tehnice. Începând cu două secole în urmă (pacea de la Passarovitz,
1718), se pun în valoare bogăţiile naturale, se deschid mine de fier, cupru, argint şi plumb, sunt atraşi meseriaşi şi specialişti
din străinătate, se înfiinţează un mare număr de fabrici. Se execută mari lucrări (alimentarea cu apă, canalizarea râului Bega
etc.). Uzinele din Reşiţa intră în funcţiune în 1771, înaintea uzinelor Krupp (Germania) care datează din 1811, Vitkovice
(Cehia) – 1829, Donawitz (Austria) – 1836, M.A.N. (Germania) – 1834), Sulzer (Elveţia) – 1934. În 1857 a fost construită
linia ferată Timişoara – Seghedin şi s‑a introdus iluminatul public cu gaz. În 1884 se instalează prima centrală electrică de
curent alternativ la Timişoara care devine primul oraş din Europa cu străzile iluminate electric şi din 1899 cu tramvai electric.
Din 1912 în podgoria Aradului circulă primul tren electric din Europa. Apud. Horia Colan, Dezvoltarea ştiiţelor tehnice după
Marea Unire (1918 – 1940), în „Noema”, vol. II, nr. 1, Bucureşti, 2003, p. 102 – 103.
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de ardere mixtă47. În urma legii din 13 martie 1927, uzinei „Reşiţa” i‑a revenit executarea unor importante
comenzi de vagoane şi locomotive48. Începând cu anul 1924 nu s‑a mai importat combustibil pentru căile
ferate. La C.F.R. se afla cel mai mare număr de muncitori. În România traficul era de 3 – 4 ori mai mic decât
în statele industriale avansate. În raport cu profilul economic al unor regiuni, traficul era diferenţiat substanţial49. La creşterea lui s‑a opus concurenţa pe care o făceau unele mijloace de transport.
Căile ferate de interes local aparţinând societăţilor particulare din Transilvania, îndeosebi pe liniile
înguste, erau concurate de traficul auto de călători, mărfuri şi colete mici, De asemenea transportul de
petrol era puternic concurat de traficul prin conducte. În ansamblu său, traficul feroviar a suferit o modificare esenţială în sensul că parte din mărfurile care altădată se îndreptau spre Viena şi Budapesta aveau acum
direcţia Bucureşti, porturile dunărene şi Marea Neagră.
Staţiile, împreună cu instalaţiile lor, au fost refăcute, mărite şi înzestrate cu aparatură şi linii de garaj.
Numărul lor a crescut de la 1.302 în anul 1924 la 1.417 în anul 1928, în vreme ce al haltelor s‑a redus de la 260
la 14750. Staţiile de frontieră au fost mult mărite şi utilate în raport cu cerinţele traficului internaţional; s‑au
refăcut triajele din Barboşi, Brăila şi Mărăşeşti, şi numeroase poduri basculante, a fost sporită capacitatea de
primire şi expediere a staţiei Galaţi51.Cea mai mare parte dintre cele 154 de poduri distruse au fost complet
refăcute, provizoriu sau definitv. Unele au fost înlocuite cu construcţii noi de cale dublă (de exemplu marile
poduri de peste Prut, între Galaţi şi Reni, şi în zona Buzău). Podul de peste Dunăre a fost refăcut cu ajutorul
angajaţilor de la Uzina Reşiţa52.
La Marea Neagră, România avea şase porturi: Bugaz, Sulina, Constanţa, Mangalia, Cavarna şi Balcic.
Numai porturile Constanţa şi Sulina realizau un trafic important, primul dispunea de 59 rezervoare pentru
depozitarea petrolului, însumând o capacitate de 245.000 m3. Din punctul de vedere al nevoilor de apărare,
traficul de cabotaj putea contribui la dislocarea forţelor de pe teatrul de acţiuni militare din est pe Frontul
de Sud, iar de aici pe Dunăre până în vestul ţării53. România s‑a străduit să întreţină şenalul navigabil între
Brăila şi Porţile de Fier, operaţiune foarte costisitoare din cauza bancurilor de nisip, care se deplasau şi
reduceau adâncimea optimă.
Pentru refacerea porturilor şi a instalaţiilor anexe, statul român a acordat între anii 1919 şi 1928, pe
cale de credite extraordinare, suma de 268.551.954 lei. Deosebit de creditele de exploatare de 589.616.982
lei. Parcul fluvial şi maritim a fost dotat cu noi nave construite în ţară şi străinătate, care au intrat în posesia
Serviciului porturilor maritime, S.M.R., Direcţiei docurilor, Inspectoratului general al navigaţiei şi porturilor, Administraţiei pescăriilor statului S.R.D. şi a particularilor. În anul 1927 existau în România opt şantiere
navale principale şi două secundare cu un capital social de 64.012.000 lei, cu instalaţii însumând 2.126 H.P.
şi cu 2.427 lucrători. Cheltuielile de reparaţii şi repunerea în exploatare a vapoarelor S.M.R. s‑au ridicat între
anii 1922 şi 1927 la suma de 128.114.888 lei54.
47. Până la acea dată, statul român nu a făcut în ţară comenzi de acest gen. Vezi, Istoricul desvoltării tehnice în România, vol. II,
Bucureşti, 1931, pp. 35 – 36. Apud Ioan Saizu, op. cit., p. 127.
48. La începutul secolului exista la Reşiţa un laborator de metalografie şi unul de încercări fizice (mecanice), ultimul mai vechi datând
de prin 1880. Mai târziu, între 1902 şi 1929, laboratorul se completează cu alte maşini (Mohr şi Federhaff, Amsler etc.), laboratorul de
metalografie, de asemenea, cu microscop metalografic mare, aparate de analiză dilatometrică şi defectoscopie. Între studiile făcute
sunt de remarcat cele pentru punerea la punct a fabricaţiei şinelor de rezistenţă 70 kgf/mm2, a bandajelor de rezistenţă 90 kgf/
mm2, a materialului pentru cilindrii locomotivelor sau studiul asupra materialului şinelor la temperaturi scăzute.
49. De pildă, transportul de mărfuri şi călători pe calea ferată al unei jumătăţi de Moldova, cu profil agrar, a fost în anul 1925,
din punct de vedere cantitativ, egal cu traficul numai a două staţii aparţinând oraşelor industriale Ploieşti şi Timişoara. Ioan
Saizu, op. cit., p. 128.
50. 
Anuarul statistic al României, 1929, p. 145; 1934, p. 192 – 193.
51. I. Miclescu, Căile noastre ferate de după război, în „Buletinul Căilor Ferate Române”, anul XIII, nr. 83 – 84, 1926, p. 2026. Apud
Ioan Saizu, op. cit., p. 125.
52. Terminarea în anul 1923 a fabricii de locomotive, reorganizarea secţiei de turnătorie, începută în anul 1926, instalarea în
anul 1927 a noii linii de macarale şi a primelor maşini pneumatice etc. Au constituit pârghile prin care Reşiţa a contribuit la
refacerea şi dezvoltarea transporturilor feroviare.
53. 
Istoria militară a poporului român..., p. 28 – 29.
54. V. Slăvescu, op. cit., p. 394; Ioan Saizu, op. cit., p. 135.
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Traficul mediu al N.F.R. a fost între anii 1922 şi 1929 de 735.000 călători, 4.300 tone bagaje, 31.400 tone
mărfuri în colete şi 185.000 tone mărfuri diferite55. Rezultatele financiare au fost însă deficitare. Se poate
explica aceasta prin faptul că vasele, fiind vechi, necesitau reparaţii costisitoare şi îndelungate. Statul a acoperit deficitele S.M.R. cu o parte a veniturilor realizate în porturi. În anii 1919 – 1929 s‑au folosit pe asemenea
cale 381.083.511 lei56.
Privitor la utilizarea spaţiului aerian, mai întâi aviaţia a fost constituită într‑un Inspectorat al aeronauticii militare. Începutul aviaţiei civile a fost în anul 1920, când s‑a înfiinţat pe lângă Ministerul Comunicaţiilor
un serviciu numit Direcţia aviaţiei civile. În anul 1923, invocându‑se că lipsa de legătură între aviaţia civilă
şi militară contribuia la risipirea fondurilor şi a eforturilor, s‑a decis trecerea celei dintâi la Ministerul de
Război. Măsura a fost combătută pe motivul că prin contopirea lor se încălcau principiile de existenţă ale
aviaţiei civile. În 1923 – 1924, cele două ramuri au funcţionat cu bugete separate. Treptat, aviaţia civilă a devenit o anexă a aviaţiei militare. În anul 1929, cu ocazia reorganizării ministerelor, aviaţia civilă a fost trecută de
la Ministerul de Război la cel de Industrie, socotindu‑se că dezvoltarea ei trebuia să înceapă prin organizarea temeinică a industriei aeronautice naţionale.
La 30 martie 1927, s‑a alcătuit un comitet care a înfiinţat Asociaţia română pentru propaganda aviaţiei
(A.R.P.A)57. Sub îngrijirea A.R.P.A. a fost organizată în România, între 23 iunie şi 1 august 1927, „Prima expoziţie de aviaţie”, iar la 15 noiembrie 1928, s‑a inaugurat o şcoală de propagandă aviatică. Necesitate construirii unei
fabrici, care să asigure parcul de avioane pentru traficul aerian, nu a fost materializată în primii ani după război.
Pentru început s‑au făcut două oferte: una de partea Societăţii „Astra” – Arad de a pune la dispoziţia statului
întrega sa experienţă în construcţia de motoare de aviaţie, consimţind remontarea instalaţiilor sale într‑o regiune centrală indicată de Ministerul de Război şi construirea oricărui tip de motor semnalat; a doua, din partea
unui grup de industriaşi care se asiguraseră în prealabil de concursul tehnic al fabricii „H. Potez” din Paris. Nici
o ofertă nu a fost acceptată, ceea ce a condus la întârzierea afirmării industriei aeronautice româneşti.
Şoselele, pe care se răspândeau cea mai mare parte a producţiei agricole şi un însemnat volum de
produse industriale, reprezentau calea cea mai răspândită din ţară. Avântul luat de industrie a făcut ca activitatea transportului rutier să sporească şi s‑a impus o preocupare pentru modernizarea lui. Specialiştii au
considerat necesar, pentru a se ajunge la o oarecare îmbunătăţire a traficului rutier, să se sporească în mod
simţitor limita de 71.600 lei pentru un kilometru de şosea naţională. În realiate, alocările de sume pentru
întreţinere au fost în scădere, Astfel, în anul 1923 s‑au repartizat numai 82.342.000 lei, adică 7.568,19 lei de
kilometru construit, iar în anul 1926 era suma de 75.510.000 lei sau 6.940,25 lei de kilometru, ca în anul 1929
numai 61.000.000 lei, adică 5.606,61 lei de kilometru de şosea naţională. Fondurile alocate nu reprezentau
nici 10% din necesar, ceea ce a influenţat stare drumurilor, care nu corespundeau cerinţelor moderne de trafic. Însuşi ministrul Lucrărilor Publice, I. Nistor, declarase în iulie 1928, că „drumurile lasă mult de dorit”58.
Marele Stat Major român arăta că „în forma lui modernă, războiul nu va mai putea fi dus numai de
armată, el va pune la contribuţie spontan, continuu şi total, cu sau fără voinţa poporului, totalitatea mijloacelor unei naţiuni; ca urmare, cu cât aceasta va fi fost mai din timp şi mai complet pregătită să se apere, cu
atât izbânda se obţine mai repede, cu mai puţine sacrificii – în vieţi şi în bani – şi cu mai multe rezultate”59.
În literatura de specialitate a vremii, se acredita ideea, potrivit căreia, victoria în războiul întregii naţiuni urma a fi decisă de pregătirea acesteia pe planul economic. Necesitatea existenţei unei armonii între strategia economică şi strategia militară, impunea elaborarea acestora să fie făcută concomitent. Determinante
sunt materiile prime, în special combustibilul şi existenţa unei industrii de armament şi echipament tehnic
necesare înzestrării unei armate moderne60.
55. 
Ibidem, p. 376.
56. M. Negru, Viaţa României pe mare şi pe Dunăre, Bucureşti, 1935, p. 167 – 168.
57. „A.R.P.A.” aprilie 1927, p. 2.
58. „Argus”, 21 iulie 1928. Apud Ioan Saizu, op. cit., p. 132.
59. A.M.R., fond Marele Stat Major, dosar nr. 28, f. 509.
60. Gheorghe Zaharia, Constantin Botoran, Politica de apărare a României în contextul european interbelic, 1919 – 1939, Editura
Militară, Bucureşti, 1981, p. 69.
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Pentru deceniul trei este de remarcat efortul depus în vederea asigurării armamentului şi mijloacelor de luptă indispensabile înzestrării marilor unităţi şi unităţilor nou înfiinţate pe teritoriul României.
Funcţionarea acestora la parametri condiţiilor câmpului de luptă era condiţionată de calitatea materialelor.
În situaţia dată, armata română dispunea de o varietate de categorii provenite din diverse surse şi în cadrul
acestora prezenta calibre şi calităţi tehnice diferite.
Se impunea reducerea categoriilor şi, pe cât posibil, uniformizarea calibrelor, pe de o parte, dar trebuia îndepărtată şi dependenţa în totalitate de industria de armament din străinătate. Toate acestea au generat
dezbateri în cadrul cercurilor politice româneşti. Rezultatul a fost votarea în Adunarea Deputaţilor, la 11
iunie 1925, a legii referitoare la „Întreprinderile industriale în legătură cu apărarea naţională”61. În baza legii
au fost înfiinţate Uzinele Metalurgice de la Copşa Mică şi Cugir, pentru fabricarea de arme portative şi de
armament şi muniţie de artilerie cu sprijinul concernului Vickers şi „Industria Aeronautică Română” cu
capital şi tehnologie franceză. Deşi până în anul 1929, s‑a reuşit achiziţionarea materialului tehnic necesar
amenajării liniilor de fabricaţie, trecerea la producţia de serie nu a fost posibilă din cauza absenţei mâinii de
lucru calificate şi a incapacităţii asimilării tehnologiei de fabricaţie.
Criza economică a adâncit dificultăţile cu care se confrunta tânăra industrie de armament. Totuşi,
în deceniul trei, pe linia introducerii de armament modern în dotarea trupelor, s‑a acceptat soluţia achiziţionării de materiale şi piese de schimb pentru Regimentul de care de luptă şi a 5.000 mitraliere model
„Schwarzlose”62, pentru completarea armamentului automat la unităţile de infanterie63.
Victor Slăvescu64, analizând importanţa industriei pentru apărarea naţională, scria: „Înapoia unor
armate naţionale care luptă pe câmpul de bătaie, se înşiră o a doua armată, a industriei, care procură arme,
muniţiuni, echipament, mijloace de transport etc. de o însemnătate considerabilă şi de a cărei rodnică activitate atârnă în bună parte însăşi rezultatele obţinute de armată pe câmpul de luptă”65. Existenţa rezervelor de petrol, a gazelor naturale, a materiilor prime vegetale, animaliere şi minerale în cantităţi însemnate
a creat convingerea justificată a posibilităţii dezvoltării unei industrii naţionale pentru nevoile proprii de
apărare. Dar punerea în practică a acestui deziderat s‑a dovedit a fi foarte dificilă. Dar limitele economiei
româneşti aveau să se vadă când cursa înarmărilor pe plan internaţional avea să se accelereze şi nevoile
armatei române erau tot mai numeroase.

61. „Monitorul Oficial”, partea I, nr. 138 din 25 iunie 1925.
62. Maschinengewehr Patent Schwarzlose M.07/12, calibrul 8 mm, creată de germanul Andreas Wilhelm Schwarzlose. După
Primul Război Mondial, Schwarzlose s‑a produs în uzinele de armament din Cehoslovacia, unde s‑a adaptat şi produs
„Schwarzlose vz.07/24 by Janeček factory”.
63. A.M.R., fond 948/RSS 4, dosar nr. 87, f. 15 – 37.
64. Victor N. Slăvescu (5 iun. 1891 – 24 sept. 1977) a fost subsecretar de stat la Ministerul de Finanţe (14.11.1933 – 03.01.1934);
ministru de Finanţe (05.01 – 01.10 1934, 02.10.1934 – 01.02.1935) şi ministru ad interim la Industrie şi Comerţ (02 – 05.10.1934);
ministru de Înzestrarea Armatei (01.02 – 28.09.1939, 28.09 – 23.11.1939, 24.11.1939 – 11.05.1940, 11.05 – 04.07.1940). A fost un
gânditor devotat ştiinţei economice româneşti. Moştenirea rămasă, de la cărţi publicate şi manuscrise, se aseamănă în
proporţie numai cu cea rămasă de la N. Iorga. www.biblioteca.ase.ro/pozares.php?aut=2.
65. Victor Slăvescu, op. cit., p. 161.
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FAMILIA ÎN TIMPUL REGIMULUI COMUNIST *
CORNELIU PĂDUREAN

FAMILY IN ROMANIA DURING THE COMMUNIST REGIME
Abstract: Family during the communist regime, considered the basic cell of society, was supposed to be a model
of coexistence, of harmony, the first framework for training and education of the “new man”. The highly praised
communist family claims, ultimately, the virtues of the
Christian family, now dressed in red coat, but not of a cardinal of the ideology of a multilateral developed socialist
society, which denied the concept of the Christian world
and life. Interference of the state and Communist Party
are felt in the most intimate areas of family, by putting
things in order; even in the “sheets”. Those who violate
the rules of communist conjugal cohabitation were called
to the “party committee”; to be forced to respect them.
If they were party members and if they had functions of
party or state were threatened with losing them and not
few times these threats were put into practice.
The foundation of wedded life was during the
communist regime the Family code that has been

adapted for several times, amended and supplemented
over time.
Traits of communist type family were determined
by the Romanian Communist Party (RCP). In some
articles of the Code of principles and rules of life and work
of Communists, of the socialist ethics and equity, adopted
at the XI Congress of RCP in 1974 there are references
to the family.
Another legislative regulation that had consequences on the family in Communist Romania was
Decree no. 770 of 1 October 1966, named “On regulating
the pregnancy interruption”.
The family was, as well as on the entire society,
the institution which the totalitarian state tried to keep
under control. By a series of documents both of legislative character and political one, an ideological component was desired to be put on it, different from the
Christian traditions.

Rezumat: Familia în timpul regimului comunist, considerată a fi celula de bază a societăţii, trebuia să fie un
model de convieţuire, de armonie, primul cadru de formare şi educare a „omului nou”. Mult lăudata familie
comunistă îşi revendica, în fond, virtuţile de la familia
creştină, îmbrăcată acum în haina roşie, dar nu de cardinal, a ideologiei societăţii socialiste multilateral dezvoltate, care nega concepţia creştină despre lume şi viaţă.
Imixtiunea statului şi a partidului comunist se resimţea
până în cele mai intime zone ale familiei, făcând „ordine”
chiar şi în aşternuturile acesteia. Cei care încălcau normele comuniste de convieţuire conjugală erau chemaţi
la „comitetul de partid” pentru a fi lămuriţi să le respecte. Dacă erau membri de partid şi dacă mai deţineau şi

funcţii de partid ori stat, erau ameninţaţi cu pierderea
acestora, şi nu de puţine ori aceste ameninţări erau traduse în practică.
La baza familiei în timpul regimului comunist, a
stat Codul familiei care a fost de mai multe ori adaptat,
modificat şi completat pe parcursul timpului.
Trăsăturile familiei de tip comunist au fost stabilite şi prin documentele PCR. În unele articole din Codul
principiilor şi normelor muncii şi vieţii comuniştilor, ale eti
cii şi echităţii socialiste, adoptat la Congresul al XI‑lea al
PCR din anul 1974, există referiri la familie.
O altă reglementare de ordin legislativ, care a
avut urmări asupra familiei din România Comunistă,
l‑a reprezentat Decretul nr. 770 din 1 octombrie 1966,

* Lucrarea reprezintă varianta în limba română a lucrării „Family in Romania during the Communist Regime”, in Antoinette
Fauve – Chamoux and Ioan Bolovan (Coordinators), Families in Europe between the 19th and the 21st Centuries From the
Traditional Model to Contemporary PACS, Suplement of the Romanian Journal of Population Studies, Cluj University Press,
2009, p. 521–542.
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intitulat „Pentru reglementarea întreruperii cursului
sarcinii”.
Familia a fost, la fel ca întreaga societate, instituţia pe care statul totalitar a încercat să o menţină sub

control. Prin o serie de documente de ordin legislativ,
dar şi politic, s‑a dorit să i se dea o componentă ideologică, ruptă de tradiţiile creştine.

Keywords: Family, Communist regime, control, the
Family code, the Code of principles and rules of life and
work of Communists, of the socialist ethics and equity,
Decree no. 770.

Cuvinte‑cheie: Familia, regimul communist, control,
Codul familiei, Codul principiilor şi normelor muncii şi vieţii comuniştilor, ale eticii şi echităţii socialiste,
Decretul nr. 770.

În ciuda faptului că de‑a lungul timpului a evoluat de la o imagine idilică la una care anunţă sfârşitul
ei, familia continuă să‑şi menţină cele mai multe dintre funcţiile care‑i dau continuitate: funcţia sexuală şi
reproductivă, economică, educativă, de păstrare a identităţii culturale etc. Desigur există şi elemente de
discontinuitate, de întrerupere a tradiţiei1.
Familia în timpul regimului comunist, considerată a fi celula de bază a societăţii, trebuia să fie un
model de convieţuire, de armonie, primul cadru de formare şi educare a „omului nou”. Mult lăudata familie
comunistă îşi revendica, în fond, virtuţile de la familia creştină, îmbrăcată acum în haina roşie, dar nu de
cardinal, a ideologiei societăţii socialiste multilateral dezvoltate, care nega concepţia creştină despre lume
şi viaţă2. Imixtiunea statului şi a partidului comunist se resimţea până în cele mai intime zone ale familiei,
făcând „ordine” chiar şi în aşternuturile acesteia. Cei care încălcau normele comuniste de convieţuire conjugală erau chemaţi la „comitetul de partid” pentru a fi lămuriţi să le respecte. Dacă erau membri de partid
şi dacă mai deţineau şi funcţii de partid ori stat, erau ameninţaţi cu pierderea acestora, şi nu de puţine ori
aceste ameninţări erau traduse în practică.
La baza familiei în timpul regimului comunist, a stat Codul familiei care a fost de mai multe ori adaptat, modificat şi completat pe parcursul timpului.
Pentru prima oară, de la preluarea puterii, regimul comunist a stabilit normele privind noua familie de tip comunist, prin Legea nr. 4 din 4 ianuarie 1953, modificată şi completată prin Legea nr. 4 din 4
aprilie 19563. Ulterior au fost aduse modificări acestei legi, prin Decretul nr. 779/19664, Legea nr. 3/19705 şi
Decretul nr. 174/19746. Prevederile Codului familiei din timpul regimului comunist, se păstrează, în mare
parte, de fapt şi în zilele de azi. Codul familiei de după 1989, a suferit unele modificări, textul fiind publicat
în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 23 decembrie 2008. Modificările au în vedere înlocuirea
termenilor de „Republica Socialistă România“, cu „România“ şi „stat socialist“ cu „stat“. Au fost eliminate
prevederile referitoare la înfierea copiilor. Restul modificărilor au avut în vedere doar unele formulări, dar
în esenţă prevederile sunt aceleaşi.
Potrivit reglementărilor din Decretul nr. 174/1974, familia în România comunistă avea la bază „căsătoria liber consimţită între soţi”7.
Vârsta legală la căsătorie era de 18 ani împliniţi în cazul băieţilor şi 16 ani împliniţi în cazul fetelor.
Pentru motive temeinice, se putea încuviinţa căsătoria femeii care a împlinit cincisprezece ani. Încuviinţarea
se putea da de către Comitetul Executiv al Consiliului Popular al Municipiului Bucuresti sau al judeţului în
cuprinsul căruia işi avea domiciliul femeia şi numai în temeiul unui aviz dat de un medic, oficial. „Motivele
temeinice” se referă la situaţia în care acea persoană de gen feminin, era însărcinată, iar tatăl recunoştea
1. Jack Goody, The European Family. An Historico – Anthropological Essay, Editura Polirom, Iaşi, 2000, p. 11.
2. Opinia noastră este confirmată de faptul că după evenimentele din decembrie 1989, la baza Legii nr. 272/2004, care
reglementează relaţiile de familie, stă vechea Lege nr. 4/1953 adoptată în timpul regimului comunist.
3. 
Buletinul Oficial nr. 13 din 18 aprilie 1956.
4. 
Buletinul Oficial nr. 64 din 8 octombrie 1966).
5. 
Buletinul Oficial nr. 70 din 25 iunie 1970.
6. 
Buletinul Oficial, nr. 108 din 1 august 1974.
7. 
Ibidem.
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paternitatea şi dorea să încheie căsătoria cu femeia însărcinată. Este oprită căsătoria între rudele în linie
dreaptă, precum şi între cele în linie colaterală până la al patrulea grad, inclusiv. Pentru motive temeinice,
căsătoria între rudele în linie colaterală de gradul al patrulea, poate fi încuviinţată de Comitetul Executiv
al Consiliului Popular al Municipiului Bucureşti sau al judeţului în cuprinsul căruia cel care cere această
încuviinţare îşi are domiciliul.
Codul familiei cuprindea şi alte reglementări referitoare la nulitatea căsătoriei, în cazul unor declaraţii false a unuia dintre soţi, în privinţa vârstei legale de căsătorie sau a identităţii fizice, spre exemplu8.
Codul familiei cuprindea şi reglementări privind desfacerea căsătoriei. Căsătoria înceta prin moartea
unuia dintre soţi sau prin declararea judecătorească a morţii unuia dintre soţi.
Căsătoria se putea desface, în cazuri excepţionale (subl. n.), prin divorţ. Instanţa judecătorească nu
poate desface căsătoria prin divorţ decât atunci când, datorită unor motive temeinice, raporturile dintre
soţi sânt atât de grav şi iremediabil vătămate încât continuarea căsătoriei este vădit imposibilă pentru cel
care cere desfacerea ei. Instanta va aprecia, cu deosebita grija, temeiurile cererii de divorţ şi imposibilitatea
continuării căsătoriei, ţinând seama şi de durata acesteia, precum şi de interesele copiilor minori.
Drepturile şi obligaţiile personale şi patrimoniale ale soţilor, au fost de asemenea avute în vedere.
Tot în legătură cu familia, documentul de care este vorba, definea o serie de noţiuni, cum ar fi, rudenia, filiaţia faţă de mamă şi faţă de tată, situaţia legală a copilului, înfierea, obligaţia de întreţinere între soţ
şi soţie, părinţi şi copii, cel care adoptă şi adoptat, bunici şi nepoţi, străbunici şi strănepoţi, fraţi şi surori,
precum şi între celelalte persoane anume prevăzute de lege, drepturile şi îndatoririle părinţilor faţă de copiii
minori, a celor cu capacitate restrânsă şi a altor persoane, precum şi tutela minorului.
Codul familiei se referea şi la autoritatea tutelară care aparţinea organelor executive din cadrul primăriilor de la diferite nivele.
Trăsăturile familiei de tip comunist au fost stabilite şi prin documentele PCR. În unele articole din
Codul principiilor şi normelor muncii şi vieţii comuniştilor, ale eticii şi echităţii socialiste, adoptat la Congresul al
XI‑lea al PCR din anul 19749, există referiri la familie. Potrivit acestui cod, relaţiile de familie trebuiau întemeiate pe „principiile moralei socialiste”, care înlocuiau astfel principiile moralei creştine10. Relaţiile între
soţi trebuiau să se bazeze pe principiile „egalităţii, respectului, afecţiunii şi încrederii reciproce”, principii
care, cu excepţia celui referitor la afecţiune, N. Ceauşescu le declara că trebuiau să stea şi la baza relaţiilor
dintre state. În ceea ce priveşte rolul familiei, acesta trebuia să fie în primul rând educaţional, să fie „cea
dintâi şcoală în care copiii să înveţe, odată cu regulile de comportare în viaţă şi societate, preţuirea muncii,
devotamentul faţă de patrie şi popor, faţă de partid şi cauza socialismului”11.
Dar în primul rând familia, alături de cadrele didactice şi de activiştii partidului, trebuia să
devină un agent propagandistic pus în slujba partidului, întrucât trebuia să se ocupe de „formarea şi
educarea noilor generaţii în spiritul dragostei faţă de patrie şi partid, ... în spiritul unei înalte conştiinţe
revoluţionare, al principiilor moralei socialiste şi comuniste...”12. De aceea fiecare comunist avea datoria ca
prin comportamentul său în familie să contribuie la întărirea „autorităţii şi prestigiului partidului”
O altă reglementare de ordin legislativ, care a avut urmări asupra familiei din România Comunistă,
l‑a reprezentat Decretul nr. 770 din 1 octombrie 1966, intitulat „Pentru reglementarea întreruperii cursului
sarcinii”13. Acest act normativ anula Decretul nr. 463/1957 prin care se autoriza avortul la cerere, fără condiţii.
După un foarte scurt preambul, în articolul 1 se preciza că întreruperea cursului sarcinii este interzisă. În
următorul articol, erau precizate şase situaţii în care se puteau efectua avorturile a) sarcina pune viaţa femeii
într‑o stare de pericol care nu poate fi înlăturat printr‑un alt mijloc; b) unul din părinţi suferă de o boală gravă,
8. 
Ibidem.
9. 
Congresul al XI‑lea al Partidului Comunist Român (25 – 28 noiembrie 1974), Editura politică, Bucureşti, 1975, p. 816–823.
10. 
Ibidem, p. 821.
11. 
Ibidem.
12. Ibidem.
13. 
Buletinul Oficial nr. 60 din 1 octombrie 1966.
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care se transmite ereditar, sau care determină malformaţiuni congenitale grave; c) femeia însărcinată prezintă
grave invalidităţi fizice, psihice sau senzoriale; d) femeia este în vîrstă de peste 45 de ani; e) femeia a născut
patru copii şi îi are în îngrijire; f) sarcina este urmarea unui viol sau a unui incest14. Se mai preciza că întreruperea se putea efectua în primele trei luni ale sarcinii, iar în cazuri excepţionale, cînd se constată o stare patologică
gravă care pune în pericol viaţa femeii întreruperea cursului sarcinii se poate face până la şase luni.
Pentru a menţine controlul asupra întreruperilor de sarcină, decretul prevedea că întreruperea cursului sarcinii se efectuează de către trei medici obstetricieni‑ginecologi, în unităţi sanitare de specialitate
cu aprobarea unei comisii medicale raionale sau orăşeneşti, instituită în acest scop prin decizia comitetului
executiv al sfatului popular regional sau al oraşelor Bucureşti şi Constanţa..
În situaţii în care întreruperea sarcinii trebuia să se facă de urgenţă, medicul avea obligaţia să anunţe
procuratura, iar dacă nu era posibil, în cel mult 24 ore de la aceasta, trebuia să o anunţe în scris. Procuratura
urma să constate, pe baza avizului medicului legist şi a altor date, dacă intervenţia pentru întreruperea cursului sarcinii a fost necesară.15.
Orice alte întreruperi de sarcini constituiau infracţiune şi se pedepseau potrivit dispoziţiilor Codului
penal. Prin acelaşi decret, Decretul nr. 46316 pentru încuviinţarea avorturilor, era abrogat.
Urmările decretului
Se pare ca sursa de inspiratie a lui Ceausescu în planificarea demografică a fost China maoista. Dacă
Mao a introdus controlul asupra fertilităţii în scopul reducerii populaţiei, N. Ceausescu viza „realizarea
unor sarcini sporite“: minimum patru copii în fiecare familie.
Conform mărturiei lui Dumitru Popescu – „Dumnezeu”, fost secretar cu propaganda, decretul
antiavort a fost adoptat pentru că liderul român se voia conducatorul unei mai mari mulţimi de oameni.
Cresterea natalităţii, cu o rată anuală anunţată de 18–20‰, implica mecanisme asemănătoare planificării
din domeniul economic.
Decretul – promulgat în numele Consiliului de Stat în 2 octombrie 1966, prevedea consecinţe drastice pentru toţi cei care nu i se supun. Au fost înfiinţate comisii, responsabilităţi şi îndatoriri în care au fost
implicaţi oameni ai miliţiei şi legii, medici, „turnatori“, directori de intreprinderi şi şcoli. Periodic, femeile
din Romănia erau obligate la umilitoarea procedură a controlului ginecologic în scopul depistării gravidelor.
Astfel, elementul cel mai intim al vietii umane – sexualitatea – a fost supus controlului de partid, ceea
ce nu s‑a întâmplat în nici o altă ţară comunistă din Europa.
În 1967, rata fertilităţii totale s‑a dublat faţă de anul precedent, ajungând la maximul de 3,7 copii
născuţi în medie de o femeie, pentru perioada de după 1944, în Romania. În 1973 însă, rata fertilităţii totale
revenise la nivelul de 2,4 copii născuţi în medie de o femeie. În anii ce‑au urmat s‑a menţinut la cotele de
dinainte de adoptarea decretului.
Propaganda făcută în acei ani sub genericul „Copiii nostri – copiii patriei noastre“ alimentează şi
astăzi iresponsabilitatea acelor români care fac copii cu gândul că orfelinatele au datoria să‑i crească.
Prin victimele şi suferinţele pe care le‑a produs, „decretul anti‑avort“ contează ca „o tragedie naţională“. Doar pentru ultimul an al regimului ceauşit sunt amintite 1193 cazuri de femei care au decedat din
cauza complicaţiilor provocate de avorturi. Pentru perioada 1966–1989 a fost menţionat numărul de 9.452
de femei decedate.
Statisticile sunt departe de adevăr, după cum relevă ginecologii intervievaţi. Printre „indicaţiile“ primite de ei a fost şi aceea ca în cazul decesului să fie trecut diagnosticul complicaţiilor finale (cel mai adesea
„blocaj renal“ sau „septicemie“). Astfel că numărul femeilor decedate în urma avorturilor provocate depăşeşte, cu siguranţă, 10.00017.
14. 
Ibidem.
15. 
Ibidem.
16. 
Buletinul Oficial nr. 26 din 30 septembrie 1957.
17. Filmul lui Cristian Mungiu, 4 months, 3 weeks and 2 days, premiat la festivalul filmului de la Cannes, marele premiu Palme
d’Oro, ilustreză urmările decretului asupra condiţiei femeii care nu îşi dorea un copil.
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Ideea decretului a fost comunicată de N. Ceauşescu membrilor Comitetului Politic Executiv în timpul unei vacanţe petrecute pe litoral. Conform mărturiei lui Alexandru Bârlădeanu, unul dintre participanţi, lucrurile au decurs astfel: „La un moment dat, Ceausescu a ridicat pe neaşteptate problema avorturilor: susţinea că trebuiau interzise. A adus şi cifre de la Ministerul Sănătăţii din care reiesea câţi copii
pierduse naţiunea din cauza avorturilor. Eu imi dădeam seama că interdicţia va aduce implicaţii sociale, dar
el se grăbea să ajungă conducatorul unei ţări cu 30 milioane de locuitori. I‑am spus atunci să nu ne pripim,
să studiem ce urmări va avea o astfel de măsură. Nicolae Ceausescu mi‑a închis gura spunându‑mi: „Să mai
termine tovarăşul Bârlădeanu cu încurajarea prostituţiei!“18 (...).
Primul a luat cuvântul Patilineţ19, ce era atunci, ajutorul lui, cântându‑i în strună. L‑a pedepsit pentru
asta Dumnezeu: fata lui a murit dintr‑un avort provocat, la câţiva ani după aceea! Maurer (primul‑ministru,
n.n.) a propus să mai studiem. „Ce să mai studiem?“, s‑a opus Ceauşescu. Nu ne‑a susţinut nimeni. Şi s‑a
adoptat propunerea lui. Aşa au apărut „decreţeii“20.“
În anul 2005, în regia lui Florin Iepan, a fost realizat filmul documentar intitulat Născuţi la
comandă – Decreţeii 6821.
Pentru a încuraja creşterea natalităţii, pe lângă propaganda desfăşurată22, regimul ceauşist a introdus şi medalii, care urmau a fi acordate femeilor care năşteau mai mulţi copii. Astfel, a fost instituită prin
Decretul nr. 810 din 01/12/1969, Medalia Maternă, acordată, mamelor cu mai mult de 5 copii, Ordinul
Gloria Maternă, acordat mamelor care aveau între 5 şi 7 copii, şi în sfârşit, a titlului şi a ordinului de Mamă
Eroină, pe care le primeau cele care au dat viaţă la peste 10 suflete. Erau printre cele mai importante distincţii la care puteau aspira femeile epocii ceauşiste. Medaliile şi ordinele respective erau însoţte şi de sume
lunare aferente: 200 lei pentru 4 copii, 400 lei între 5 – 10 copii şi 500 lei pentru peste 10 copii. Precizăm că
suma se acorda pentru fiecare copil aflat în întreţinere.
Existenţa acestor mame eroine era exploatată din plin de către propaganda de partid, ziarele puterii
publicând ample articole despre acestea. Cu fiecare prilej, se sublinia grija partidului pentru familie şi pentru copii, familia Ceaşescu, botezând uneori unul dintre copiii acestor familii care dădeau ţării mulţi urmaşi.
După decembrie 1989, presa a relatat de mai multe ori povestea unor mame eroine, care, în anii regimului, erau adevărate vedete, apărând în presa de partid alături de personalităţile culturale, ştiinţifice sau
sportive ale momentului.
Este şi cazul Anei Ursache, o analfabetă ce locuia într‑un cartier sărac al Iaşului. Această femeie a fost
decorată cu ordinul Mamă Eroină, pentru cei 21 de copii pe care i‑a adus la viaţă23. Cazul a fost exploatat
la mimum de către propaganda comunistă. De la al 15‑lea copil încolo, fiecare nouă naştere era anunţată în
ziarul central al Partidului Comunist Român, „Scânteia“. În presa locală din toată ţara apăreau reportaje
şi interviuri. La cel de‑al 21‑lea copil, a fost asistată de către o echipă de medici, în frunte cu un ginecolog
celebru al timpului, naşterea, singura de altfel, fiind făcută prin cezariană. După eveniment a fost publicat în
presa locală un interviu, care se pare că a fost imaginar şi o poză cu fetiţa în braţe.
Primul copil, rezultat dintr‑o căsătorie legitimă, l‑a născut la vârsta de 17 ani, iar pe următorii 20, până
la vârsta de 47 ani, femeia nefiind căsătorită cu tatăl acestora, primul soţ decedând după un an şi jumătate
de la naşterea primului copil. Soţul ilegitim, a părăsit‑o la doi ani după naşterea ultimului copil. Acesta din
18. Lavinia Betea, „Interzicerea avorturilor (1966–1989) ca fapt de memorie socială”, în Adrian Neculau (coord.), Viaţa cotidiană
în Comunism, Editura Polirom, Iaşi, 2004, p. 249.
19. Vasile Pati lineţ a fost un lider comunist român, apropiat al lui Nicolae Ceauşescu. A sprijinit introducerea decretului 770.
Fiica sa, Amalia, a murit ca urmare a unui avort provocat în condiţii ilegale.
20. Aşa s‑au numit copiii nedoriţi, născuţi ca efect al adoptării decretului 770/1966.
21. http://www.cinemagia.ro/filme/nascuti‑la‑comanda‑decreteii‑68–12492/, 27.06.2009.
22. Diana Covaci, „Propaganda pronatalistă în paginile Almanahului Femeia (1979–1990)”, în Sorina Paula Bolovan, Ioan
Bolovan, Corneliu Pădurean (coordonatori), Om şi societate. Studii de istoria populaţiei României (sec. XVII–XXI). Omagiu
profesorului Nicolae Bocşan la împlinirea vârstei de 60 de ani, Presa Universitară Clujeană, 2007, p. 525–548.
23. http://www.cotidianul.ro/21_de_copii_si_o_mama_eroina_mandria_ceausestilor‑47825.html, articol publicat de Victor
Ilisoi, în Cotidianul, din 05.06.2008.
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urmă, o fetiţă, a fost botezată de Ceaşescu după ritul ortodox, botezul având loc nu la biserică, era imposibil
aşa ceva într‑un stat în care ateismul a fost ridicat la rang de ideologie oficială, ci la vila de protocol din viile
de la Bucium, unde a fost adus un preot cu cristelniţă cu tot. Iată relatarea acestui moment, prelucrată de
către ziarist, făcută de către Ana Ursache. „ Acolo au văzut‑o pe Ceauşeasca stând la o masă bogată, o cunoştea de la televizor şi numele ei apărea în toate articolele despre familia Ursache. Nu era şi el, Ceauşescu.
Cumătra Ileana (E. Ceaşescu, n.n.) – cum îi spune acum bătrâna – s‑a purtat frumos, a stat acolo cât preotul
a botezat copilul în cristelniţa cu care venise în braţe, slujba întreagă, ca la biserică, şi‑a făcut şi ea cruce,
apoi au stat cu toţii la masă, au mâncat, cumetrele nu prea au vorbit, şi la sfârşit Ceauşeasca a pupat‑o pe
Ana Ursache, i‑a dat 10.000 de lei, patru cutii mari cu haine pentru ea şi bărbatu‑său. „Numai costume de
ambasadori şi de cucoane!“ – haine pentru fina cea mică, dulciuri pentru copii şi a condus‑o până la maşină. De atunci nu a mai văzut‑o pe cumătra şi nici vreun semn nu a mai primit de la ea. Dar în fiecare an de
1 iunie veneau nişte doamne de la partid sau de la primărie, o luau pe tovarăşa Ursache, mamă eroină, şi o
plimbau prin toate magazinele şi îi cumpărau haine pentru copii, de aveau pe tot anul. Şi mai luau doamnele
şi pentru ele câte ceva”.
Se pare că perechii ceauşiste, îi făcea plăcere să pozeze în ocrotitori ai copiilor, propagandiştii partidului difuzând imagini cu ei, în care ţin copii în braţe, cu prilejul unor vizite pe care le efectuau, fiind realizate chiar şi tablouri de către unii artişti obedienţi.
Cazul relatat mai sus, se pare că a fost printre cele fericite. Au fost şi situaţii mai puţin norocoase
pentru mame şi copii. Constantina Bălan, din Focşani a fost declarată şi ea, în anul 1980, Mamă Eroină,
pentru cei 11 copii pe care i‑a născut24. Cu acest prilej, la şase ani, după ce a născut ultimul copil, pe lângă
distincţia care i‑a fost acordată, a primit şi suma de 2000 lei, adică de aproape trei ori mai mult decât salariul
ei de femeie de serviciu. Din păcate pentru ea, la vârsta de 44 ani, a rămas văduvă, la trei luni după ce s‑a
născut ultimul copil, lipsit de vedere. Cresterea numărului de copii care se năşteau cu malformaţii, a fost
de fapt una din consecinţele politicii pronataliste a regimului communist. Lipsa soţului şi a banilor, dar şi
necazurile rezultate din preocuparea de a avea grijă de copilul nevăzător, a obligat‑o să renunţe la patru dintre copii, pe care a trebuit să‑i încredinţeze temporar, la sfatul autorităţilor comuniste, unor case de copii.
Ceilalţi copii au rămas nesupravegheaţi, neîngrijiţi, în consecinţă şi needucaţi, „uitând” să mai treacă pe la
şcoală. Efectele acestei situaţii se resimt în comportamentul lor social (unii fiind boschetari), dar şi în lipsa
de afecţiune faţă de mama lor.
Aceste două cazuri dar şi cele ale altor mame eroine25, ne oferă posibilitatea să stabilim câteva concluzii referitoare la cauzele care au determinat unele familii să facă mulţi copii:
• asemenea familii au existat atât în mediul urban cât şi în cel rural;
• un element comun al acestora era sărăcia în care trăiau, ele sperând că sumele pe care le primeau de la
statul comunist să le rezolve problemele materiale. La un moment dat, asemenea familii puteau încasa o
sumă în jur de 7.000 lei (cazul Anei Ursache), ce reprezenta la vremea respectivă valoarea a patru salarii.
Din păcate pentru aceste familii, greutăţile financiare sporeau odată cu creşterea numărului de copii;
• o consecinţă a sporirii sărăciei a fost tolerarea de către regim a exploatării muncii copiilor, aceştia fiind
obligaţi să presteze diferite munci ocazionale, pentru rotunjirea veniturilor familiei, ei devenind o resursă economică pentru familiile sărace, ca în lumea a treia. „Mergeau şi ei cu mine şi mă ajutau la spălat
scări şi la cărat gunoiul, la nici unul nu i‑a fost ruşine de muncă“26
• familiile cu mulţi copii au apărut în situaţii covârşitoare, mai ales în mediile lipsite de educaţie, sau cu
educaţie precară. În consecinţă, nu putem vorbi despre prezenţa educaţiei sexuale sau a pleningului
24. 
http://www.infoportal.ro/articol~din‑actualitate~info‑442697~constantina‑mama‑eroina.html, articol publicat de Laura
Breana în Monitorul de Vrancea, din 08.03.2008.
25. 
http://old.sibianulonline.ro/articol/ziar/sibiu/fabricile‑de‑copii‑ale‑lui‑ceaucescu/6425/, articol punlicat în Sibianul, din
11.07.2005.
26. 
http://www.cotidianul.ro/21_de_copii_si_o_mama_eroina_mandria_ceausestilor‑47825.html, articol publicat de Victor
Ilisoi, în Cotidianul, din 05.06.2008.
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familial. „Şi‑apoi, ce era să fac, să mă duc pe la babe sau la doctori să‑mi facă reglaje (subl. n.) (raclaje)
după ce rămâneam grea, cum făceau altele prin sat”, mărturiseşte una din mamele eroine27;
• în cazul acestor naşteri multiple trebuie avută în vedere şi o componentă de ordin religios. „A fost voia
Domnului să avem aşa o familie numeroasă“ sau „E păcat de la Dumnezeu să omori un prunc, chiar şi
nenăscut“, mărturisesc cele mai multe din mamele din această categorie;
• nu trebuie neglijată nici posibilitatea plăcerii sau a unui apetit sexual mai mare. „M‑am iubit cu Ion,
Dumnezeu să‑l ierte, şi nu m‑am ferit niciodată să rămân gravidă”28. La vârsta de 50 de ani, soţul nelegitim a Anei Ursache o părăseşte după ultimul copil, pentru o femeie de 25 ani, după care a mai trăit cu
vreo alte şase femei tinere. La 72 ani trăia cu o femeie de 40 ani şi aştepta încă un copil29;
• din perspectiva timpului, majoritatea acestor femei, care au fost ani în şir mereu însărcinate, şi‑au sacrificat bătrâneţile, ele nebeneficiînd de nici o pensie, întrucât nu au fost angajate;
O altă măsură adoptată de regimul comunist pentru stimularea naşterii de copii, a fost plătirea unui
impozit suplimentar de către persoanele care realizau venituri, şi care au împlinit vârsta de 25 ani, dar nu
aveau copii, indiferent dacă erau căsătorite sau nu. Această taxă, numită şi taxă de celibat, care în anii regimului comunist a fost subiectul a numeroase glume, a fost plătită din anul 1954, în baza Decretului nr. 153
din 11 mai 1954. De‑a lungul timpului, această taxă a fost de mai multe ori majorată (1966, 1977, 1985), tocmai
în speranţa de a stimula naşterea copiilor, prin faptul că ea grefa asupra veniturilor şi aşa reduse ale familiilor
sau persoanelor necăsătorite.
Erau exceptate de la obligaţia de plată a contribuţiei persoanele care au avut unul sau mai mulţi copii
născuţi vii, decedaţi ulterior, precum şi persoanele care aveau invaliditate de gradele I şi II şi soţii acestora,
pe timpul cât dura invaliditatea. De asemenea, erau scutite şi persoanele fără copii, care erau căsătorite cu
persoane care au copii, pe timpul cât durează căsătoria, dacă la data acesteia erau în întreţinerea efectivă a
unuia dintre soţi sau unul dintre aceştia plătea pensie de întreţinere. Persoanele care au împlinit vârsta de
65 ani, bărbaţii şi 60 ani femeile, nu aveau obligaţia de a plăti contribuţia. Erau considerate persoane cu
copii şi persoanele cu copii înfiaţi sau încredinţaţi spre creştere şi educare. Este înteresant de menţionat
că în Decretul nr. 409 din 26 decembrie 1985 privind majorarea contribuţiei persoanelor fără copii, aceste
exepţii amintite mai sus, nu mai apar, ceea ce înseamnă că toată lumea plătea acea taxă de celibat, indiferent
de starea de sănătate. Era oare o omisiune intenţionată, sau pur şi simplu întâmplătoare?. Personal, cred în
prima variantă.
Să urmărim în continuare care a fost dinamica populaţiei României în anii regimului communist şi în
ce măsură, politica sa demografică a influenţat familia din anii respectivi.
În Tabelul 1 au fost trecute valoarile populaţiei României, înregistrate cu prilejul recensămintelor
sau la mijlocul anului, precum şi ponderea creşterii de la o înregistrare la alta.
TABELUL 1. Dinamica populaţiei României în timpul regimului comunist
Anul înregistrării

25 ian.
1948

21 febr.
1956

15 mar
1966

5 ian.
1977

1 iul.
1981

1 iul.
1989

Nr. populaţie

15872624

17489450

19103163

21559910

22352635

23151564

Creşterea de la înregistrarea
precedentă

11,14%

10,18%

9,22%

12,86%

3,67%

3,57%

Pentru întreaga perioadă a regimului comunist creşterea poulaţiei a înregistrat valori pozitive. Cea
mai mare creştere a fost între anii 1966 şi 1977, de 12,86% adică în segmentul temporal în care a fost introdusă
27. 
http://old.sibianulonline.ro/articol/ziar/sibiu/fabricile‑de‑copii‑ale‑lui‑ceaucescu/6425/, articol punlicat în Sibianul, din
11.07.2005.
28. Ibidem.
29. 
http://www.cotidianul.ro/21_de_copii_si_o_mama_eroina_mandria_ceausestilor‑47825.html, articol publicat de Victor
Ilisoi, în Cotidianul, din 05.06.2008.
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politica demografică a regimului comunist. După anul 1977, se păstrează acelaşi trend pozitiv, dar valorile
sunt mult mai temperate.
Pe parcursul regimului comunist din România, adică din 1948 până în 1989, sporul populaţiei a fost
de 45,85%. După instituirea de către N. Ceaşescu a măsurilor de creştere a populaţiei, aceasta a înregistrat
un spor de 21,19%, în timp ce în perioda lui Gheorghe Gheorghiu Dej, când nu exista o politică demografică, creşterea a fost de 20,35%, adică doar cu 0,84% mai puţin. Dacă ne gândim că această diferenţă
s‑a realizat pe parcursul a 22 de ani, faţă de cei 18 ani de dinaintea decretului 770/1966, putem aprecia că
politica natalistă a lui N. Ceaşescu, pe termen lung, a fost un eşec. Să mai adăugăm la aceasta sacrificiile
materiale şi umane pe care le‑a propus această politică demografică coercitivă, provocatoare de traume,
care sunt resimţite şi astăzi.
Având în vedere că România comunistă, cum de altfel oricare dintre statele comuniste, nu a fost un
punct de atracţie pentru emigranţi, din contră, a pierdut populaţie ca urmare a emigrării unora spre ţările
democratice, este limpede că această creştere a populaţiei nu poate fi pusă decât pe seama sporului natural.
Tabelul nr. 2 redă pentru perioada 1946 – 1989, sporul natural al populaţiei României, valorile fiind
la 1000 de locuitori. Este evidentă variaţia anuală a valorilor celor născuţi vii şi a celor care au decedat. În
primul segment decenal, 1946 – 1956, valorile noilor născuţi, cu mici variaţii, se menţin în jur de 24‰, pe
când în privinţa decedaţilor se înregistrează o tendinţă evidentă de scădere, mai ales după anul 1956. În
aceste condiţii sporul natural al populaţiei a înregistrat şi el o tendinţă de creştere a valorilor, ajungând să
depăşească dublul faţă de anul 1946.
TABELUL 2. Sporul natural al populaţiei României între 1946 – 1989
Anul

Populaţia la 1 iulie

Născuţi vii ‰

Decedaţi ‰

Spor natural ‰

1946

15.791.000

24,8

18,8

6,0

1947

15.849.000

23,4

22,0

1,4

1948

15.893.000

23,9

15,6

8,3

1949

16.084.000

27,6

13,7

13,9

1950

16.311.000

26,2

12,4

13,8

1951

16.464.000

25,1

12,8

12,3

1952

16.630.000

24,8

11,7

13,1

1953

16.847.000

23,8

11,6

12,2

1954

17.070.00

24,8

11,5

13,3

1955

17.325.00

25,6

9,7

15,9

1956

17.583.000

24,2

9,9

14,3

1957

17.829.000

22,9

10,2

12,7

1958

18.056.000

21,6

8,7

12,9

1959

18.226.000

20,2

10,2

10,0

1960

18.403.000

19,1

8,7

10,4

1961

18.567.000

17,5

8,7

8,8

1962

18.681.000

16,2

9,2

7,0

1963

18.813.000

15,7

8,3

7,4

1964

18.927.000

15,2

8,1

7,1

1965

19.027.000

14,6

8,6

6,0

1966

19.141.000

14,3

8,2

6,1
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Anul

Populaţia la 1 iulie

Născuţi vii ‰

Decedaţi ‰

Spor natural ‰

1967

19.285.000

27,4

9,3

18,1

1968

19.721.000

26,7

9,6

17,1

1969

20.010.000

23,3

10,1

13,2

1970

20.253.000

21,1

9,5

11,6

1971

20.470.000

19,5

9,5

10,0

1972

20.663.000

18,8

9,2

9,6

1973

20.828.000

18,2

9,8

8,4

1974

21.029.000

20,3

9,1

11,2

1975

21.245.000

19,7

9,3

10,4

1976

21.446.000

19,5

9,6

9,9

1977

21.658.000

19,6

9,6

10,0

1978

21.855.000

19,1

9,7

9,4

1979

22.048.000

18,6

9,9

8,7

1980

22.201.000

18,0

10,4

7,6

1981

22.353.000

17,0

10,0

7,0

1982

22.478.000

15,3

10,0

5,3

1983

22.553.000

14,3

10,4

3,9

1984

22.625.000

15,5

10,3

5,2

1985

22.725.000

15,8

10,9

4,9

1986

22.823.000

16,5

10,6

5,9

1987

22.940.000

16,7

11,1

5,6

1988

23.054.000

16,5

11,0

5,5

1989

23.152.000

16,0

10,7

5,3

Între anii 1956 – 1966 însă, valorile trecute în dreptul noilor născuţi scad anual. Este rezultatul industrializării socialiste începute în epoca Gheorghe Gheorghiu Dej. Dezvoltarea industriei a presupus mână
de lucru mai multă, care era adusă din mediul rural, principalul izvor demografic al ţării. Familiile tinere
din mediul rural se mută în mediul urban şi chiar dacă sunt încă dominate de mentalităţi rurale, se „orăşenizează”. Femeile nu mai stau acasă ca şi casnice, au un loc de muncă, unde petrec o parte importantă din zi.
După 8, 10 sau 12 ore de muncă istovitoare, având în vedere nivelul de înzestrare tehnică a întreprinderilor
româneşti, în care munca fizică deţinea rolul de primă vioară, viaţa sexuală a cuplurilor începe să fie afectată. La aceasta se mai adaugă şi o grijă mai mare a femeilor pentru a nu rămâne însărcinate, sarcina fiind
aducătoare de scădere a veniturilor familiei şi uneori şi de un posibil pericol al pierderii unui loc de muncă
mai convenabil.
Tot în această perioadă au sporit şi anii de şcolarizare obligatorie, de la 7 la 8 ani, cele 8 clase trebuind
să fie urmate de alte forme de şcolarizare. Dorinţa de a se face „domni”, adică cu mai multă şcoală, care îţi
asigura şi un trai mai facil, era tot mai mare. Deşi învăţământul era gratuit, cheltuielile cu şcolarizarea sporeau. Vremea în care se mergea cu hainele peticite, desculţ, sau cu bocancii fraţilor mai mari fiind apusă de
demult, pretenţiile copiiilor earu mereu în creştere. Copiii se creşteau tot mai greu, un număr mare de copii
devenind un lux, pe care tot mai multe familii nu puteau să şi‑l permită. În aceste condiţii, familiile, care au
devenit mai educate, graţie sistemului şcolar obligatoriu şi gratuit, au mai multe cunoştinţe despre viaţa intimă, încep să se protejeze cu mai multă atenţie, să fie preocupate de ceea ce astăzi numim planingul familial.
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În ciuda faptului că mortalitatea a cunoscut şi ea o scădere, sporul natural a fost afectat datorită scăderii numărului noilor născuţi.
Cu siguranţă, scăderea indicelui de natalitate, relevat şi de recensământul din anul 1966, l‑a determinat pe Ceauşescu să treacă la o politică demografică coercitivă, care se va dovedi şi antiumană.
Efectele Decretului nr. 770/1966, s‑au văzut imediat în anul următor, când indicele de natalitate a crscut
de la 14,3‰ la 27,4‰, sporul natural s‑a triplat la 18,1‰. Familiile, întrucât majoritatea covârşitoare a copiilior
se năşteau în familii constituite pe baze legale, s‑au conformat prevederilor decretului, cel puţin l‑a început.
Chiar dacă locuiau la oraş, mulţi dintre orăşeni erau de primă generaţie, astfel că mentalităţile libertine îşi
făceau cu greu loc. Ideea concubinajului, a existenţei unei familii constituite pe baze ilegale era destul de greu
acceptată. De fapt, regimul comunist veghea la sănătatea morală a naţiunii, combătând orice formă de manifestare provenind dinspre zona „capitalismului sau imperialismului retrograd”. Accesul l‑a informaţii de orice
natură din lumea încojurătoare era controlat şi cenzurat, chiar şi dinspre ţările cu regim asemănător.
Dar prinderea pe picior greşit a familiilor, a cetăţenilor ţării în general, nu a durat prea mult. Viaţa
intimă a fiecărui cuplu, a fiecărui individ, rămâne până la urmă o problemă personală, pe care finalmente nu
o poate controla nimeni. Nici biserica nu a reuşit, cu atât mai puţin puterea laică. După anul 1968, aşa cum
ilustrează tabelul, cu mici variaţii, la începutul deceniului opt, numărul de copii al familiilor din România
regimului ceauşist, a cunoscut o scădere constantă, fiind mai mic decât la debutul comunismului. O uşoară
revenire se poate observa în primii ani ai deceniului opt. Probabil că la revenirea din vizita, atât de păguboasă pentru români, efectuată în China şi Corea de Nord, Ceauşescu a cerut un control mai riguros al femeilor
însărcinate. Cu toate acestea nu a putut controla comportamentul intim al românilor, aceştia fiind mult mai
atenţi în ceea ce priveşte pericolul apariţiei unei sarcini nedorite. De asemenea, modalităţile de intervenţie
pentru a scăpa de o asemenea sarcină, s‑au diversificat, apărând din păcate tot felul de „experţi‑şarlatani”.
Aceasta a însemnat şi eşecul politicii demografice a lui N. Ceaşescu. Să fi fost o formă de manifestare a opoziţiei faţă de regim?
Dacă este aşa, preţul plătit de femei şi copiii născuţi a fost destul de mare. Din păcate, multe femei au
plătit cu viaţa îndrăzneala de a avorta. Numai în anul 1989, din cele 629 decese la naştere, 545 (1,47‰) au
fost datorită avorturilor ilegale. Media europeană era de 0,03‰30. Fără să avem cifre exacte, putem afirma că
destinul multor familii a fost marcat de copiii malformaţi, sau născuţi prematur, în ambele situaţii crescâd
numărul lor după 1966.
Să urmărim în continuare comportamentul nupţial al locuitorilor din România în timpul regimului comunist. Vom încerca să vedem cum a evoluat atitudinea lor şi cât de atractivă era instituţia căsătoriei. Nu în ultimul rând, ne înteresează care a fost reacţia faţă de politica de încurajare a căsătoriilor dusă
de regimul comunist.
TABELUL 3. Evoluţia căsătoriilor România între anii 1946 – 1989
anul

1941

1942

1943

1944

1945

1946

1947

1948

1949

1950

nr.

-

-

-

-

-

185969

155357

178732

186274

190043

‰

-

-

-

-

-

11,8

9,8

11,2

11,6

11,7

anul

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

nr.

169805

169340

174799

205828

197010

205460

203930

211062

194731

197654

‰

10,3

10,2

10,4

12,1

11,4

11,7

11,4

11,7

10,7

10,7

anul

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

nr.

180465

184676

174931

169520

164229

171243

154105

146988

140011

145532

‰

9,7

9,9

9,3

9,0

8,6

8,9

8,0

7,5

7,9

7,2

30. Georgeta Ghebrea, Aspecte şi efecte ale politicii familiale în România, între 1950–1989, http://ebooks.unibuc.ro.
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anul

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

nr.

150215

157142

170130

175496

188139

195874

199794

201103

198139

182671

‰

7,3

7,6

8,2

8,3

8,9

9,1

9,2

9,2

9,0

8,2

anul

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

nr.

182973

174448

163826

164110

161094

167254

168079

172527

177943

-

‰

8,2

7,8

7,3

7,3

7,1

7,3

7,3

7,5

7,7

-

În Tabelul nr. 3 sunt redate valorile anuale absolute precum şi indicele de nupţialitate între anii
1946 – 1989. Ca o constatare generală, putem spune că peste variaţiile anuale, numărul şi indicele de căsătorii au cunoscut o tendinţă de scădere. La începutul perioadei, în primii ani de după terminarea celui
de Al Doilea Război Mondial, interesul pentru încheierea de căsătorii era, se pare, mai mare. În marea
majoritate a cazurilor, indicele de nupţialitate este cuprins între 10 şi peste 12‰. După anul 1960, înregistrăm o scădere sub 8–10‰.
Răspunsul societăţii româneşti la decretele de interzicere a avorturilor şi de creştere a impozitului pe
venit, în cazul persoanelor fără copii, a fost de scădere a interesului pentru instituţia căsătoriei. Între anii
1968 – 1970, au fost înregistrate cele mai mici valori, în cifre absolute, din toţi anii regimului comunist. Este
înteresantă această reacţie, având în vedere că cei trei ani au fost poate cei mai buni din perioada comunismului, când nivelul de trai a cunoscut o creştere apreciabilă31.
În deceniul al optulea însă, numărul căsătoriilor a fost în creştere. În condiţiile în care regimul
impus de Nicolae Ceauşescu devenea tot mai dictatorial şi propaganda de partid pătrundea tot mai
mult în viaţa de zi cu zi a oamenilor, este posibil ca familia să fi devenit un loc de refugiu într‑un
mediu totalitar.
La începutul anilor ’80 nupţialitatea a început să scadă constant. Sunt anii în care nivelul
de trai al românilor a cunoscut o scădere dramatică. Ambiţia lui N. Ceauşescu de a returna cât
mai repede datoria externă, procentul foarte mic din venitul naţional brut destinat consumului, au
impus introducerea unor raţii la alimentele de bază, distribuite în baza unor cartele. În felul acesta
produsele pentru export, aducătoare de valută, erau mai numeroase. Asupra bugetului ţării şi implicit al familiilor exercitau o presiune foarte puternică şi proiectele megalomanice ale dictatorului
(Canalul Dunăre‑Marea Neagră, Casa Poporului etc.). În aceste condiţii, sărăcia populaţiei a devenit tot mai mare, greutăţile zilnice se înmulţeau, astfel că întemeierea unei familii, care să cunoască
de la început greutăţile de ordin material, la care se adăuga pericolul de a avea şi un copil, a cărui
creştere presupunea eforturi foarte mari, au contribuit la scăderea interesului pentru întemeierea
unei familii.
Doar în ultimii doi ani ai regimului comunist a fost înregistrată o uşoară revenire, care s‑a
continuat şi după anul 1990, România înregistrând unul din cei mai mari indici de nupţialitate din
Europa. Fenomenul de creştere a interesului pentru întemeierea unei familii s‑a înregistrat şi în
Ungaria şi Danemarca32.
Din punct de vedere al trendului urmat de România comunistă în anii ’70, când ratele de nupţialitate au crescut, după care în anii ’80 au început să scadă, este asemănător cu cel din alte state comuniste,
cum ar fi Ungaria şi Cehoslovacia33.
Vârsta la care erau întemeiate familiile, este redată în Tabelul nr. 4. Ca o observaţie de ordin general,
putem spune că erau încheiate căsătorii la toate vârstele, începând de la vârsta nupţiabilă.

31. Denis Deletant, România sub regim comunist, Editura Academia Civică, Bucureşti, 2006, p. 135–136.
32. Ioan Mihăilescu, Familia în societăţile europene, Editura Universităţii din Bucureşti, 1999, p. 17.
33. 
Ibidem, p. 16.
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TABEL 4. Vârsta la care erau întemeiate familiile în România în timpul regimului comunist
grupa de vârstă

sub 20 ani

20–24 ani

25–29 ani

30–34 ani

35–39 ani

40–44 ani

45–49 ani

50–54 ani

55–59 ani

60 ani şi peste

nedeclarată

Total căsătorii

1960

1970

1980

1989

%

%

%

%

masculin

5,83

5,64

4,36

4,63

feminin

33,22

41,74

35,28

29,89

masculin

43,41

49,34

50,57

48,85

feminin

38,55

38,93

39,46

46,21

masculin

30,42

26,38

25,67

23,88

feminin

13,54

7,75

12,14

9,62

masculin

8,83

8,45

7,59

10,38

feminin

6,04

3,97

4,58

5,64

masculin

3,81

3,24

3,57

4,81

feminin

3,52

2,37

2,43

3,17

masculin

1,67

1,96

2,58

2,26

feminin

1,58

1,58

2,03

1,71

masculin

1,98

1,32

1,83

1,51

feminin

1,51

1,39

1,62

1,20

masculin

1,46

0,7

1,43

1,23

feminin

0,88

0,73

1,02

1,02

masculin

1,03

1,02

0,93

0,92

feminin

0,54

0,7

0,74

0,65

masculin

1,44

1,9

1,42

1,48

feminin

0,52

0,79

0,66

0,83

masculin

Sub 0,1

-

-

-

feminin

Sub 0,1

-

-

-

%

100

100

100

100

nr.

197.654

145.531

182.671

177.943

sexul

În privinţa grupei de vârstă preferate, se pare că cei mai mulţi bărbaţi îşi întemeiau familii între 20 – 24
ani. În anii 1970 şi 1980, aproape jumătate dintre bărbaţii care s‑au căsătorit se încadrau în această categorie
de vârstă. Trebuie să recunoaştem că este un comportament care aparţine modelului familiei tradiţionale,
cu toate că la începutul anilor ‘60 ponderea bărbaţilor care se căsătoreau la această vârstă era mai mică. Din
cauza politicii demografice coercitive, a pericolului apariţiei unei sarcini nedorite, ca urmare a unor relaţii
sexuale întâmplătoare în perioada premaritală, în condiţiile în care vârsta medie la care avea loc prima experienţă sexuală era în scădere şi în România comunistă, a condamnării de către regim a uniunilor consensuale, îi împingeau pe tinerii bărbaţi spre o căsătorie la o vârstă mai precoce.
Un număr mare de familii erau întemeiate şi de bărbaţii care erau cuprinşi în categoria de vârstă
25 – 29 ani. În cei patru ani de referinţă incluşi în tabel, constatăm o tendinţă de scădere a ponderii bărbaţilor
care se căsătoreau la vârstele din această grupă. Observaţia este valabilă şi pentru cei care se căsătoreau între
30 – 34 ani. Doar pentru anul 1989 observăm creşterea ponderii mirilor din această ultimă grupă de vârstă,
situaţie ce anunţa probabil creşterea vârstei medii la căsătorie, atât la bărbaţi cât şi la femei, în ultimii ani ai
— 220 —
muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

FAMILIA ÎN TIMPUL REGIMULUI COMUNIST

N

secolului XX şi începutul secolului XXI34. După anul 1970 numărul bărbaţilor de peste 35 ani, care au întemeiat o familie ori s‑au recăsătorit, este mai mare ca în perioda anterioară. Este posibil ca unii dintre ei, sătui
să mai plătească taxa de celibat, ori să resimtă lipsa unei familii, în condiţiile unei societăţi producătoare de
insatisfacţii, în care interesul personal se supunea vrând, nevrând interesului general, să se fi hotărât să facă
pasul amânat, voit sau involuntar, spre întemeierea unei căsnicii.
În privinţa femeilor, se constată că marea majoritate se căsătoreau până la vârsta de 24 ani. Un număr
mare de femei se măritau până la vârsta de 20 ani şi cam un număr relativ egal între 20 şi 24 ani. După 1970
observăm o creştere a ponderii persoanelor feminine care au întemeiat o familie având vârsta cuprinsă în
grupele 20 – 24 ani şi 25 – 29 ani.
Observaţia este valabilă, ca şi tendinţă, şi pentru femeile de după 30 ani, doar că în cazul acestora
numărul lor începe să crească după 1980. Motivele unui asemenea comportament trebuie căutate, ca şi
în cazul bărbaţilor, în taxa de celibat, a cărei valoare a tot crescut, precum şi în dorinţa unei împliniri a
maternităţii în cadrul unei familii legale, domnişoarele‑mame nefiind agreate de societate şi nici de morala
timpului. La aceasta mai trebuie să adăugăm şi integrarea pe o scară mult mai largă a femeilor în activităţile
productive, în funcţii de conducere conform politicii partidului de promovare a femeilor, extensia periodaei de şcolarizare, ponderea mai mare a femeilor care urmau studii superioare, dorinţa de a face carieră şi nu
în ultimul rând o creştere a gradului de independenţă a femeilor.
Să urmărim în continuare starea civilă a persoanelor care întemeiau o familie. Din Tabelul 5A, rezultă
din cei patru ani‑martori, ponderea covârşitoare a necăsătoriţilor în raport cu cei care întemeiau o nouă
familie. Pe locul următor se situau persoanele divorţate. Cu şanse mai mari de a întemeia o nouă familie,
după divorţ, se pare că erau bărbaţii, ponderea celor care se recăsătoreau după divorţ, fiind mai mare decât a
femeilor divorţate. Desigur, cu sanse mult diminuate de refacere a unei vieţi familiale, faţă de cele ale bărbaţilor, având aceeaşi stare civilă, se situau văduvele. Spre sfârşitul regimului comunismului, ponderea acelora
care aveau starea civilă de divorţat/ă, căsători/ă, care efectuau o nouă căsătorie, era în scădere.
Tabelul 5B ne înfăţişează şi agregările între diferitele stări civile în momentul căsătoriei. Este evident
că viitori soţii, indiferent dacă erau la prima căsătorie sau se recăsătoreau, preferau, sau erau obligaţi să prefere parteneri având aceeaşi stare civilă. Desigur, concluzia nu este absolută.
TABELUL 5A. Starea civilă înainte de căsătorie a persoanelor care întemeiau o familie, în %
Starea civilă înainte de căsătorie
Necăsătorit/ă

Văduv/ă

Divorţat/ă

1960

1970

1980

1989

1960

1970

1980

1989

1960

1970

1980

1989

M

83,5

90,5

85,8

86,5

3,9

3,7

3,0

2,3

12,5

5,7

11,2

11,1

F

86,4

87,4

87,1

87,6

3,2

2,8

2,9

2,6

10,4

5,3

9,6

9,8

TABELUL 5B. Starea civilă a soţului şi a soţiei înainte de căsătorie, în %
Starea civilă înainte de căsătorie a soţiei

Starea civilă
înainte de
căsătorie a
soţului

1960

1970

1980

1989

1960

1970

1980

1989

1960

1970

1980

1989

Necăsătorit

89,8

95,1

92,9

93,8

29,2

25,9

21,4

22,7

47,8

45,3

41,4

38,6

Văduv

1,8

1,5

0,8

0,5

42,8

69,8

46,3

41,0

9,5

14,0

9,5

8,1

Divorţat

8,4

3,3

6,33

5,6

27,9

17,6

32,3

36,2

42,6

40,7

49,0

53,2

Necăsătorită

Văduvă

34. 
Ibidem, p. 20.
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Se pare că femeile erau mai atente la acest aspect al stării civile, în comparaţie cu bărbaţii.
Femeile aflate la prima căsătorie, s‑au căsătorit într‑o proporţie covârşitoare tot cu bărbaţii aflaţi la
primul mariaj. Pe locul următor se aflau bărbaţii divorţaţi şi într‑un procent foarte mic cei văduvi. Bărbaţii
însă, se pare că erau mult mai permisivi din acest punct de vedere. Este evidentă preferinţa lor pentru femei
având aceeaşi stare civilă, dar, spre exemplu, cei care se căsătoreau prima oară, au întemeiat familii într‑o
proporţie destul de mare cu divorţate, dar şi cu văduve.
Urmărind Tabelul nr. 5B, se poate constata că la începutul regimului comunist proporţia căsătoriilor între cei aflaţi la prima căsătorie şi cei ce aveau o altă stare civilă a fost mai mare. După anii ’70 însă,
aceste tipuri de familii îşi reduc ponderea, ceea ce ne îndeamnă să afirmăm că anii regimului ceauşist nu
au însemnat o modernizare a mentalităţilor, a cadrului spiritual despre familie. Din contră. Dacă în anii ’60
putem sesiza un început de modernizare din acest punct de vedere, în timpul lui N. Ceaşescu, puritanismul
şi conservatorismul său, opoziţia faţă de tot ce venea din afară, au impus modelul familiei tradiţionale, a
mediului rural în care a crescut. Principiul egalitarist, afirmat în Codul principiilor şi normelor muncii şi vieţii
comuniştilor, ale eticii şi echităţii socialiste care trebuia să stea „în întemeierea relaţiilor de familie”, a fost poate
avut în vedere şi în privinţa egalităţii stării civile la întemeierea familiei.
Exponenţii regimului comunist au fost extrem de atenţi la menţinerea unităţii familiei. De aceea ei
au încercat să menţină la rate cât mai scăzute divorţialitatea, după cum rezultă din Tabelul nr. 6. Cu toate
acestea, ei au fost obligaţi de realitatea cotidiană să accepte şi situaţiile de destrămare a familiei.
În „Codul familiei”, în articolele 37–44 sunt stipulate prevederi referitoare la desfacerea căsătoriei
prin divorţ. Disoluţia familiei prin divorţ era socotită ca fiind împotriva eticii vieţii socialiste. Dispariţia
unui cuplu era considerată, mai ales în spiritul Decretului nr. 770/1966, ca reprezentând o reducere potenţială a şanselor de a da naştere unui nou copil.
Cele 7 articole erau extrem de generale şi îngreunau calea spre separare prin divorţ a cuplurilor. În
art. 37 se stipula: „Căsătoria se poate desface, în cazuri excepţionale (subl. noastră), prin divorţ. Din păcate, legislatorii nu au definit situaţia de caz exepţional. În articolul următor, ambiguitatea este şi mai mare:
„Instanţa judecătorească nu poate desface căsătoria prin divorţ decât atunci când, datorită unor motive
temeinice (subl. noastră), raporturile dintre soţi sunt atât de grav şi iremediabil (subl. noastră) vătămate
încât continuarea căsătoriei este vădit imposibilă pentru cel care cere desfacerea ei. Instanţa va aprecia, cu
deosebită grijă, temeiurile cererii de divorţ şi imposibilitatea continuării căsătoriei, ţinând seama şi de durata acesteia, precum şi de interesele copiilor minori”35. Observăm şi de data aceasta că nu sunt explicitate
motivele temeinice şi situaţiile iremediabile, ele fiind lăsate la latitudinea judecătorilor, îngreunându‑se astfel
actul judecătoresc şi pronunţarea sentinţei
Acelaşi articol amintit mai sus, se afla de fapt la baza formulei prin care se justificau majoritatea
hotărârilor de divorţ pronunţate de instanţele de judecată: „...instanţa reţine că relaţiile dintre cei doi
soţi, ...sunt grav şi iremediabil vătămate, de aşa natură că această căsnicie nu mai poate fi reluată şi astfel
că urmează ca admiţându‑se...”.36
Pe lângă aceste prevederi ambigue în materie de divorţ, au fost instituite şi alte măsuri, care aveau însă
un caracter economic şi instituţional.
Bunăoară, a fost stipulată o taxă de timbru cu o valoare destul de mare, pentru cei care intentau o acţiu
ne de divorţ şi care trebuia să fie descurajatoare în raport cu veniturile populaţiei la acea vreme. Este poate
unul din motivele pentru care multe cupluri care s‑au despărţit de facto, au amânat mulţi ani despărţirea de jure.
O modalitate, de data aceasta de ordin instituţional, în încercarea de a menţine unite cuplurile căsătorite care doreau să se separe, a fost înfiinţarea Camerei de consiliu. Rostul acesteia era de a încerca o conciliere a celor doi soţi în şedinţe publice, aceştia având apoi la dispoziţie şase luni, uneori chiar un an, timp de
gândire pentru a renunţa la intenţia de despărţire. Este probabil şi unul din motivele pentru care procesele
de divorţ se prelungeau în timp, ele durând de la un an în sus.
35. 
Decretul nr. 174/1974, şi publicat în „Buletinul Oficial”, nr. 108 din 1 august 1974.
36. Arhiva Stării civile a Municipiului Arad, Dosar divorţuri/1974.
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După anul 1968, regimul opresor a reuşit să ţină sub control rata divorţurilor, cel puţin din punct de
vedere statistic. În realitate multe familii erau dezbinate, chiar dacă nu erau divorţate. După căderea regimului ceauşist, această realitate a ieşit la suprafaţă, prin numărul mare de divorţuri care puneau capăt unei
situaţii menţinute până atunci artificial.
TABELUL 6. Evoluţia divorţurilor în România în anii regimului comunist
anul

1941

1942

1943

1944

1945

1946

1947

1948

1949

1950

nr.

-

-

-

-

-

21536

19561

17867

21337

23941

‰

-

-

-

-

-

1,36

1,23

1,12

1,33

1,47

anul

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

nr.

20273

23379

21868

28582

31148

29142

33091

35384

30937

36947

‰

1,23

1,41

1,30

1,68

1,80

1,66

1,86

1,96

1,69

2,01

anul

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

nr.

33373

38065

36129

35145

36914

25804

48

4023

6991

7865

‰

1,80

2,04

1,92

1,86

1,94

1,35

*

0,20

0,35

0,39

anul

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

nr.

9570

11254

14472

17951

34479

35945

25726

33190

35855

34130

‰

0,47

0,54

0,69

0,85

1,62

1,68

1,19

1,52

1,63

1,54

anul

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

nr.

33635

33164

34534

32853

32857

34562

34110

36775

36008

-

‰

1,50

1,48

1,53

1,45

1,43

1,51

1,49

1,60

1,56

-

Care au fost de fapt motivele de divorţ în România comunistă37?. Printre acestea, infidelitate conjugală, alcoolismul şi violenţa conjugală erau printre motivele cel mai des invocate. Alte cauze se refereau
la nemulţumiri faţă de partener, părăsirea domiciliului şi concubinaj, refuzul soţiei de a îndeplini obligaţiile matrimoniale, amestecul părinţilor, dezinteresul faţă de gospodărie, teama şi repulsia de mediul urban,
executarea unei pedepse prin privare de libertate,, „viaţă libertină”, neglijarea soţiei, gelozie nejustificată,
căsătorie din interes, imposibilitatea de a avea raporturi sexuale etc.
La capătul acestor pagini putem afirma că, în timpul regimului comunist, dar mai ales în perioada
ceauşistă a acestuia, familia a fost, la fel ca întreaga societate, instituţia pe care statul totalitar a încercat
să o menţină sub control. Prin o serie de documente de ordin legislativ, dar şi politic, s‑a dorit să i se dea
o componentă ideologică, ruptă de tradiţiile creştine. De pe la mijlocul anului 1948, în registrele de stare
civilă nu a mai fost consemnată confesiunea persoanelor care făceau obiectul înscrierii în registru. Oficierea
căsătoriilor în ziua de Crăciun, a fost o altă metodă de a crea noua familie de tip comunist. În oraşul Arad
spre exemplu, între 1946–1989, pe parcursul a 14 ani au fost identificate asemenea situaţii38. Pentru a‑şi atinge acest obiectiv, statul a promovat modelul familiei tradiţionale, încercând să o ferească de tendinţele de
modernizare a comportamentului demographic, care au apărut în Europa după Al Doilea Război Mondial.
37. Corneliu Pădurean, „Motive de divorţ în timpul regimului comunist din România. Cazul oraşului Arad”, în Sorina Paula
Bolovan, Ioan Bolovan, Corneliu Pădurean (coordonatori), Om şi societate. Studii de istoria populaţiei României (sec. XVII–
XXI). Omagiu profesorului Nicolae Bocşan la împlinirea vârstei de 60 de ani, Presa Universitară Clujeană, 2007, p. 503–514.
38. Arhiva Stării civile a Municipiului Arad, Registre de căsătoriţi, anii 1956, 1965, 1967,1968, 1969, 1971, 1973, 1975,1976,1979,1980,
1982,1984,1986.
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RAPORTUL CENTRU‑PERIFERIE ÎN
IMPLEMENTAREA PROCESULUI DE
COLECTIVIZARE ÎN RAIONUL CLUJ
(1949–1952)
SANDA BORȘA

CENTRE‑PERIPHERY RELATION DURING THE IMPLEMENTATION
OF COLLECTIVIZATION IN CLUJ COUNTY (1949–1952)
Abstract: The collectivization of agriculture was, from
the start, the most difficult target for the Communist
authorities because the rate of peasants in the population of Romania was 75%. Officially, the process of collectivization of agriculture has its starting point in the
Plenary of 3–5 March 1949, but, nevertheless, the communist regime started proceedings for the subordonation of the countryside, since 1946 by law. No.68, when,
on the lack of food is implemented the collectings system. The Plenary of March, was preceded by Decree
83, of March 2, 1949, by which were turned over to the
state the private properties of nearly 50 hectares and
the model farms, with the whole agricultural inventory.

The aim of the case study is to illustrate the dynamics of the creation of collective households during the first
years of the process of socialist transformation in agriculture and the way in which “the hierarchical orders” were
put into practice by the party decision‑making bodies at
regional and county levels. At the same time, we tried to
capture the forms of repression, the methods of coercion
used by the communist regime to subordinate rural population and the consequences of those actions.
An important role is given to the dissemination
of orders from the center, because, as archival documents show, often we witness an alteration of the message, with important consequences at the individual and
collective level.

Rezumat: Colectivizarea agriculturii a fost, încă de la
început, un obiectiv greu de înfăptuit de către autorităţile comuniste, având în vedere că peste 75% din populaţia României era reprezentată de ţărani. Oficial, procesul colectivizării agriculturii îşi are punctul de plecare în Plenara din 3–5 martie 1949, dar, cu toate acestea
regimul comunist va începe acţiunea de subordonare a
lumii rurale încă, începând din 1946 prin legea nr. 68,
când, pe fondul lipsei de hrană este introdus sistemul
colectărilor. Plenara din martie va fi precedată şi de
decretul 83 din 2 martie 1949, prin care intrau în proprietatea statului proprietăţile particulare cu suprafeţe
care se aproapiau de 50 ha precum şi fermele model, cu
întreg inventarul agricol.

Prin intermediul studiului de caz lucrarea îşi propune să evidenţieze dinamica înfiinţării gospodăriilor agricole colective în raionul Cluj, în primii ani ai procesului de
colectivizare a agriculturii, precum şi modul în care „ordinele de sus” au fost aplicate pe etajele decizionale de partid,
la nivel regional şi raional. În acelaşi timp, am încercat să
surprindem formele represiunii, modalităţile de constrângere utilizate de regimul comunist în vederea subordonării
populaţiei rurale, precum şi consecinţele acestor acţiuni.
Un rol important este acordat disemin����������
ării ordinelor de la centru,�����������������������������������
deoarece, aşa cum o dovedesc documentele de arhivă, nu de puţine ori asistăm la o alterarea
a mesajului, cu consecinţe însemnate la nivel individual
sau colectiv.

Keywords: communism, collectivization, legislation,
peasant, official rhetoric.

Cuvinte‑cheie: comunism, colectivizare, legislaţie,
ţăran, retorică oficială.
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Proclamarea Republicii Populare Române, la 30 decembrie 1947, reprezintă începutul unui lung şir de
schimbări, care urmau să transforme România, întocmai după modelul stalinist, impus de Moscova. Lumea
satului, în care tradiţiile şi obiceiurile se găseau în forma cea mai pură, iar ataşamentul faţă de pământ aparţinea structurii personalităţii fiecărui individ, nu va face excepţie acestei transformări.
Colectivizarea agriculturii, caracterizată prin teroare şi presiune, constituie, fără îndoială, modul
brutal, prin care s‑a incercat şi în final, s‑a şi reuşit subordonarea lumii rurale noului regim de democraţie
populară, instaurat. Această transformare socialistă a agriculturii a fost un obiectiv greu de înfăptuit de către
autorităţile comuniste, având în vedere că peste 75% din populaţia României era reprezentată de ţărani. Prin
intermediul studiului de caz ne propunem să ilustrăm, în cele ce urmează, dinamica înfiinţării gospodăriilor
agricole colective în raionul Cluj, în primii ani ai procesului de colectivizare a agriculturii, precum şi modul
în care „ordinele de sus” dar şi legile, decretele, deciziile, hotărârile Consiliului de Miniştri au fost aplicate
pe etajele decizionale de partid, la nivel regional şi raional.
Regiunea administrativă Cluj avea o populaţie, în baza datelor oferite de recensământul din 25 ianuarie 1948, de 1 159 685 locuitori, din care 81,6% locuiau la sat şi abia 18,4 % în mediul urban1. Regiunea este
poziţionată în centrul Transilvaniei, fiind împărţită la nivelul anului 1950, în opt raioane: Aiud, Câmpeni,
Cluj, Dej, Gherla, Huedin, Jibou şi Turda, pentru ca din anul 1952 să intre în componenţa regiunii alte şase
raioane: Bistriţa, Beclean, Luduş, Năsăud, Sărmaş şi Zalău2.
Anul 1949 reprezintă, fără îndoială, anul decisiv în demararea asaltului asupra lumii satului, Plenara
Comitetului Central al PMR, din 3–5 martie 1949, marcând oficial, debutul procesului de colectivizare.3
Cu toate acestea, încă de la începutul anului, prin legea nr. 1 din 1 ianuarie 1949 erau prevăzute la capitolul
II „obiectivele politico‑economice” de îndeplinit în domeniul agricol, şi anume: „pregătirea şi realizarea
măsurilor care să asigure îndrumarea acestui sector spre socialism, în special prin înzestrarea agriculturii cu
maşini şi unelte, prin întărirea fermelor de Stat şi a staţiunilor de maşini şi tractoare precum şi prin organizarea şi dezvoltarea diferitelor tipuri de cooperative”4.
Decretul nr. 83 din martie 1949 pentru completarea unor dispoziţii din legea nr. 187 din 23 martie 1945
constituia, în fapt, doar „prefaţa” procesului de transformare socialistă a agriculturii,5 încercând să construiască o aparentă justificare acestuia. Decretul prevedea, la art. 2, să fie trecute în proprietatea statului „ca
bunuri ale întregului popor: a) Exploatările agricole moşiereşti care au făcut obiectul exproprierii, potrivit
legii Nr. 187 din 1945 şi fermele model, constituite prin efectul aceleiaşi legi, cu întreg inventarul viu, mort
şi clădiri, aparţinând sau afectate acestei exploatări, indiferent de locul unde se află; b) Instalaţiile agricole şi semi‑industriale, bunurile şi materialele destinate exploatării agricole, produsele agricole destinate
valorificării, oriunde s‑ar găsi depozitate, aparţinând exploatării moşiereşti expropriate; c) Toate creanţele,
titlurile, precum şi participările cuvenite decurgând din activitatea exploatărilor moşiereşti expropriate”6.
Proprietatea individuală asupra pământului era considerată de către regim ca principala cauză a neajunsurilor ţărănimii. Astfel, Gheorghe Gheorghiu‑Dej afirma: „Avem în ţara noastră peste 3 milioane de
1. 
Anuarul statistic al Regiunii Cluj: 1960, Direcţia Centrală de Statistică, Bucureşti, 1960, p. 23.
2. Virgiliu Ţârău, „Strategii în politica de colectivizare în regiunea Cluj. Studiu de caz: raioanele Aiud şi Turda”, în Dorin
Dobrincu, Constantin Iordachi (ed.), Ţărănimea şi puterea. Procesul de colectivizare a agriculturii în România (1949–1962),
Polirom, Iaşi, 2005, p. 259.
3. Trebuie precizat că, începând cu anul 1946 asistăm la diverse măsuri îndreptată împotriva proprietarilor agricoli. Astfel, legea
nr. 68 pentru organizarea colectării de produse agricole prevedea introducerea unui regim al cotelor, la care era supusă ţărănimea:
„Art.1‑Colectarea de produse agricole, vegetale şi animale şi distribuirea de produse industriale şi alimentare în comunele rurale,
se va face în fiecare judeţ de una sau mai multe unităţi de colectare şi distribuire puse sub îndrumarea şi controlul Oficiului
Economic Judeţean”. Vezi Monitorul Oficial (în continuare MO), nr. 40, 16 februarie 1946, p. 2A. Totodată, legea nr. 251 din 12 iulie
1947 preciza la art. 1: „Producătorii agricoli au dreptul să dispună în mod liber de produsele lor, cu excepţia unei cote de predare,
care va fi vândută obligatoriu Statului, prin mandatarii săi”. Vezi în acest sens: MO, nr. 159, 15 iulie 1947, p. 7A.
4. MO, nr. 1, 1 ianuarie 1949, p. 4.
5. Viorel Ciubotă, „Câteva aspecte inedite privind regimul confiscărilor de bunuri ale elitei sătmărene în anul 1949”, în Sovietizarea
Nord‑Vestului României, Editura Muzeului Sătmărean, Satu Mare, 1996, p. 241.
6. Vezi în acest sens: Buletinul Oficial (în continuare BO), nr. 1, 2 martie 1949, p. 2.
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gospodării, şi fiecare din acestea este îmbucătăţită în mai multe loturi, împrăştiate şi distanţate unul de altul.
Această cifră ne arată una din cauzele pentru care satele noastre sunt înapoiate, pentru care ţăranii săraci şi
mijlocaşi o duc atât de greu (...) Gospodăria individuală, fărâmiţată, după cum spune Lenin, «condamnă
oamenii la întuneric, la mizerie ... »”7.
Regimul comunist va emite, în perioada următoare, o serie de acte legislative având drept obiectiv
stabilirea cadrului legislativ al colectivizării. Astfel, prin decizia ministerială nr. 547, din 6 aprilie 1949, era
precizat regimul supravegherii muncilor agricole în anul 19498 iar prin decretul nr. 183 publicat în 30 aprilie
1949 se stabileau pedepsele pentru infracţiunile economice. Art. 2 al decretului 183 prevedea: „Se pedepsesc cu închisoare corecţională de la 1–12 ani şi amendă de la 10.000–100.000 lei, următoarele fapte ... :
a) Nerespectarea deciziunilor luate de Consiliul de Miniştri, ministere, de organele locale ale puterii de
Stat, cu privire la executarea Planului de Stat, precum şi nerespectarea deciziunilor referitoare la dirijarea,
organizarea şi controlul producţiei, circulaţiei, distribuţiei şi consumului mărfurilor şi produselor de orice
fel, neprevăzute în Planul de Stat (...)” iar „Dosirea, distrugerea ori denaturarea produselor sau mărfurilor”
(art. 4, lit.d) era pedepsită cu muncă silnică de la 5–15 ani şi amendă cuprinsă între 50 000 şi 200 000 de
lei. Totodată, art. 5 stipula: „Tentativa se pedepseşte ca şi infracţiune consumată. Complicii şi tăinuitorii se
pedepsesc ca şi autorii”9.
Odată stabilit cadrul legislativ se va trece la acţiunea propriu‑zisă de înfiinţare a gospodăriilor agricole colective, liderii comunişti manifestându‑şi consensul aspra faptului că această acţiune trebuie să fie una
graduală şi foarte prudentă, invocându‑se necesitatea creării, pentru început a unor GAC‑uri model10. A
fost elaborat astfel, şi un statut model al gospodăriilor agricole colective, conform căruia aderarea la aceste
forme socialiste să se facă potrivit liberului consimţământ, iar fiecare membru trebuie să dispună de trei
hectare de pământ, plecând de la ideea că aceasta era suprafaţa minimă necesară pentru ca GAC‑urile să
beneficieze de mecanizare şi să devină rentabile11.
Raportul dintre centru şi periferie în îndeplinirea obiectivelor trasate la Plenara din martie
1949, era stabilit şi la nivel instituţional. Astfel, s‑a constiuit o Comisie Agrară, condusă de Ana
Pauker, care „superviza” şi activitatea Ministerului Agriculturii. Acest minister avea în subordine
staţiunile de maşini şi tractoare şi gospodăriile agricole de stat, iar apoi, pe măsură ce se constituiau,
şi GAC‑urile. Totodată, în cadrul Ministerului Agriculturii va fi înfiinţată Direcţia Gospodăriilor
Colective iar în ianuarie 1950 se va decide crearea Secţiei Agrare şi a Secţiei Organelor Conducătoare
de partid, ca secţii noi în aparatul Comitetului Central, acestea urmând a prelua prerogativele
Comisiei Agrare (care va mai funcţiona, totuşi, până în vara anului 1950). Secţii agrare vor lua naştere şi la nivelul comitetelor judeţene de partid, unde un secretar adjunct se ocupa de localităţile
în care urmau să fie infiinţate GAC‑uri, iar după, de organizarea muncii politice. Acest secretar va
colabora cu trimişii de la Ministerul Agriculturii şi Secţia Agrară, Secţia Organelor Conducătoare
de partid şi cu cei de la Secţia de Propagandă şi Agitaţie. În acelaşi timp, comisiile agricole înfiinţate pe lângă Sfaturile Populare, precum şi organizaţiile de partid săteşti au jucat un rol esenţial în
transformarea socialistă a agriculturii12.
7. Gheorghe Gheorghiu‑Dej, Sarcinile Partidului Muncitoresc Român în lupta pentru întărirea alianţei clasei muncitoare cu
ţărănimea muncitoare şi pentru transformarea socialistă a agriculturii. Raport la şedinţa plenară a C.C. al P.M.R. din 3–5 martie
1949, Editura pentru Literatură Politică, 1953, p. 40.
8. Gheorghe Iancu, Virgiliu Ţârău, Ottmar Traşcă, Colectivizarea agriculturii în România. Aspecte legislative 1945–196, Presa
Universitară Clujeană, Cluj‑Napoca, 2000, p. XXII.
9. BO, nr. 25, 30 aprilie 1949, p. 2.
10. Ottmar Traşcă, „Aspecte privind primii ani ai colectivizării agriculturii în România, 1949–1952. Studiu de caz.: regiunea
Cluj”, în Anuarul Institutului de Istorie „George Bariţ” din Cluj‑Napoca, tom. XLIV, 2005, p. 388.
11. Robert Levy, Ana Pauker: the rise and fall of a Jewish Communist, University of California Press, Berkeley & Los Angeles, 2001,
p. 101.
12. Dan Cătănuş, Octavian Roske, Colectivizarea agriculturii în România. Dimensiunea politică, vol. I, 1949–1953, Institutul
Naţional pentru Studiul Totalitarismului, Bucureşti, 2000, p. 17.
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Trebuie precizat că un rol important l‑au avut organele de Securitate şi Miliţie, care şi‑au adus aportul
decisiv la înfrângerea opoziţiei ţărănimii faţă de colectivizare, teama şi teroarea constituind, practic, esenţa
transformărilor impuse de comunişti în mediul rural13.
După Plenara din 3–5 martie, Comisia Agrară a trimis în teritoriu echipe formate din doi reprezentanţi ai CC şi din delegaţi ai comitetelor judeţene de partid, în vederea stabilirii dacă sunt îndeplinite condiţiile pentru constituirea unui GAC în localităţile unde au fost depuse cerere pentru înfiinţarea unei asemenea gospodării ori în localităţile alese de comitetele judeţene; însă, după analizarea
rapoartelor întocmite de aceste echipe au fost acceptate doar 48 de propuneri pentru înfiinţarea de
GAC‑uri, iar mai apoi chiar şi din acestea selectate, au fost respinse, întrucât nu îndeplineau condiţiile
de bază14. În 24 iulie 1949 au fost inaugurate, totuşi, cele dintâi gospodării agricole colective: „Zorile”
(din Turnişor‑Sibiu), „Drumul Nou” (Zăbrani‑Arad), „Ogorul Roşu” (Laslea‑Târnava Mare), „Victoria
Socialismului” (Răşcani‑Vaslui) şi „Tractorul Roşu” (Luna de Jos – Cluj)15. Până la sfârşitul anului pe
întreg teritoriul viitoarei regiuni Cluj se mai înfiinţează încă două GAC‑uri (conform hotărârii nr. 1082,
publicată în Monitorul Oficial din 28 decembrie 1949): „Bobâlna” în comuna Mintiul Gherlei şi „Horia”
din comuna Şutu16.
Prudenţa în procesul de creare a noi GAC‑uri a continuat din toamna anului 1949 până în primăvara
anului 1950, astfel, în ciuda faptului că, la nivel naţional Comisia Agrară a primit aproape 1000 de cereri până
în octombrie 1949 şi încă 350 în iarna aceluiaş an, s‑a aprobat înfiinţarea, numai pentru 120 de noi structuri,
care şi‑au început activitatea abia în lunile februarie şi martie17.
Neînţelegerile de comunicare şi o oarecare neîncredere, între elementele decizionale din teritoriu şi cele de la Bucureşti sunt dovedite şi de faptul că atunci când autorităţile locale au propus
înfiinţarea, în lunile aprilie şi mai 1950, a 900 de noi colective s‑a ajuns la înfiinţarea a doar 168, cifra
de 900 fiind considerată de Ana Puker „o nebunie”18. În aceste condiţii au fost solicitate noi propuneri
din partea autorităţilor locale, care au înaintat cifra de 350, dintre acestea până la sfârşitul lunii mai
vor fi acceptate 245 de GAC‑uri. Acest ritm de înfiinţare a noilor gospodării va fi considerat prea lent,
prin urmare la începutul lunii iulie vor fi chemaţi la Bucureşti primii secretari ai Comitetelor judeţene
de partid, cărora li s‑a solicitat ca pentru intervalul 1 iulie‑1 septembrie să întocmească planuri noi de
organizare a GAC19.
Ritmul colectivizării va fi, însă, intensificat în vara anului 1950 când Ana Pauker va pleca la
Moscova, iar locul ei în fruntea Comisiei Agrare va fi luat de Alexandru Moghioroş, urmârindu‑se, astfel,
ca până la începutul lunii septembrie să se înfiinţeze 1012 noi gospodării colective (fără a se reuşi, însă,
acest lucru)20. Cadrele de partid beneficiind de sprijinul Miliţiei şi Securităţii au recurs la diverse şantaje
ameninţându‑i pe ţărani cu munca forţată sau neprimirea copiilor în şcoli pentru continuarea studiilor,
obligându‑i astfel, să se înscrie în gospodăriile colective. Mulţi ţărani din regiunea Cluj au fost obligaţi
să aleagă: fie plăteau o amendă enormă şi îşi petreceau zece ani în închisoare, fie intrau în colectiv. Odată
cu pierderea pământului, cedat în favoarea GAC‑ului la intrarea în colectiv, multe familii şi‑au pierdut
casele, fiind efectiv alungate din ele, primind drept compensaţie pământ în altă parte, care nu putea fi
cultivat, sau mai rău neprimind nimic21.
13. Vezi în acest sens: Gheorghe Iancu, Virgiliu Ţârău, „Un episod din implicarea Securităţii în colectivizarea agriculturii
româneşti”, în Anuarul Institutului de Istorie Cluj‑Napoca, tom. XXXVII, 1998, pp. 267–268.
14. Robert Levy, ”Primul val al colectivizării: politici centrale şi implementare regională”, în Dorin Dobrincu, Constantin
Iordachi (ed.), op. cit., p. 66.
15. Ottmar Traşcă, op. cit., p. 389.
16. „Hotărârea nr. 1082 din 12 octombrie 1949. Aprobarea înfiinţării mai multor gospodării agricole colective”, în Gheorghe
Iancu, Virgiliu Ţârău, Ottmar Traşcă, op.cit., p. 101–102.
17. Robert Levy, Ana Pauker: the rise and fall of a Jewish Communist, p. 102.
18. Idem, „Primul val al colectivizării: politici centrale şi implementare regională”, p. 72.
19. Dan Cătănuş, Octavian Roske, Colectivizarea agriculturii în România. Dimensiunea politică, vol. I, 1949–1953, p. 21.
20. Ottmar Traşcă, op. cit., pp. 393–394.
21. Denis Deletant, Teroarea comunistă în România. Gheorghiu‑Dej şi statul poliţienesc, 1948–1965, Polirom, Iaşi, 2001, p. 107.
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În analizarea raportului emiţător‑receptor, respectiv centru‑periferie în procesul de colectivizare a
agriculturii un rol important au avut „ordinele de sus”, care de foarte multe ori lăsau loc la interpretări,
cadrele de partid locale fiind nevoite să solicite autorităţilor superioare lămuriri suplimentare.
S‑a stabilit şi pentru campania din vara anului 1950, un set de reguli ce aveau drept scop ghidarea celor de pe teren, în ceea ce priveşte condiţiile care trebuie realizate de o gospodărie colectivă nou
întemeiată: cel puţin 35 de familii, care să participe cu un minimum de bunuri agricole şi o suprafaţă de
pământ pentru fiecare familie intrată în GAC calculată ca egală cu media suprafeţei deţinută pe comună,
totodată semnarea actului de constituire trebuia să preceadă inaugurarea oficială22. Datorită abuzurilor şi
măsurilor coercitive care au fost luate, anul 1950 se va încheia la nivelul întregii ţări cu un număr total de
1027 de gospodării agricole colective23. Există, însă o diferenţă clară între GAC‑urile înfiinţate în prima
parte a anului 1950 şi cele infiinţate în vara aceluiaş an. Se constată, în primul rând faptul că, cele din prima categorie au fost selectate mult mai riguros, în al doilea rând dispun de un număr mai mare de familii
şi o suprafaţă mai mare, spre deosebire de cea de‑a doua categorie care s‑a încadrat în colectivizarea în
masă24. Cât priveşte regiunea Cluj, la sfârşitul anului 1950 erau înregistrate, conform statisticilor oficiale
83 de gospodării colective25.
Este interesant de observat, în cele ce urmează, modul în care masele reacţionează, interpretând mesajul centrului. Astfel, cazul GAC‑ului din satul Legi, comuna Geaca, raionul Cluj, este
grăitor pentru receptarea, decriptarea şi interpretarea informaţiei ajunsă pe diverse canale la omul
de la sat, în legătură cu ceea ce presupune calitatea de membru al gospodăriei agricole colective:
„Gospodăria agricolă colectivă din satul Legii, comuna Geaca a luat fiinţă la 26 februarie 1950, cu
96 familii şi 214 ha pământ. Elementele chiabure au dus o vie activitate pentru a face ca populaţia
să nu se înscrie iar cei înscrişi să se retragă, lansând zvonul că hainele şi tot ce au pe lângă casă se
împart în mod egal între cei înscrişi în colectiv, iar copiii lor se vor trimite în URSS (...) Toate aceste
elemente duşmănoase au fost descoperite de organele noastre de miliţie şi semnalate Securităţii,
iar parte din ele au fost duse la Securitate şi în prezent s‑au mai liniştit. Miliţienii au ajutat comisia
de organizare în lucrările începătoare, iar în prezent urmăresc elementele duşmănoase şi le combat
în acţiunea lor” sau: „în comuna Geaca o atitudine ostilă faţă de gospodăriile agricole colective a
manifestat Preşedintele U.P.M. Sekei Alexandru, care s‑a exprimat că mai bine intră în puşcărie
decât să intre în colectiv”.26
Procesul de colectivizare a agriculturii s‑a realizat ani la rând în baza principiul luptei de clasă, care
presupunea un sistem propagandistic orientat în două direcţii: pe de‑o parte încercarea de a‑i atrage pe
săraci şi mijlocaşilor, iar pe de altă parte respingerea chiaburilor.27 Astfel, asistăm în anii 1950–1951 la o amplă
propagandă pozitivă de susţinere a structurilor colectiviste şi la demararea unei propagande negative împotriva chiaburilor28, văzuţi ca principalii inamici ai colectivizării29.
În 1951 asistăm la aplicarea politicii de trecere graduală de la gospodăria individuală la întovărăşirile
agricole, în care ţăranii erau proprietarii animalelor şi al pământului, doar că lucrau în asociere, trecându‑se
22. Dan Cătănuş, Octavian Roske, Colectivizarea agriculturii în România.Represiunea, vol I, 1949–1953, Institutul Naţional pentru
Studiul Totalitarismului, Bucureşti, 2004, p. 23.
23. Vezi: „Structura suprafeţei agricole şi arabile pe categorii de gospodării, în anii 1950–1964”, în Dezvoltarea agriculturii
Republicii Populare Române. Culegere de date statistice, Direcţia Centrală de Statistică, Bucureşti, 1965, p. 38.
24. Ottmar Traşcă, op. cit, p. 395.
25. A se vedea: „Numărul unităţilor agricole cooperatiste pe regiuni, în anii 1950–1964”, în Dezvoltarea agriculturii Republicii
Populare Române. Culegere de date statistice, p. 46.
26. DJAN Cluj, Fond Inspectoratul de Poliţie Cluj, dos. 15/1950, f. 142.
27. Eugen Negrici, „Rolul literaturii în campania de colectivizare”, în Dorin Dobrincu, Constantin Iordachi (ed.), op. cit., p. 163.
28. În câteva zone ale ţării, mai ales în fostele judeţe Cluj, Argeş, Buzău, Teleorman, Hunedoara, Muscel, Trei‑Scaune, Ilfov s‑a
trecut la deschiaburirea în masă şi astfel în loc să crească ura de clasă s‑a ajuns în multe cazuri la o compătimire a chiaburilor
şi o fraternizare a ţăranilor săraci cu aceştia. Vezi în acest sens: Dan Cătănuş, Octavian Roske, Colectivizarea agriculturii în
România. Dimensiunea politică, p. 25.
29. Vezi: Vasile Pascu, Regimul totalitar‑comunist în România (1945–1989), vol. I, Clio Nova, Bucureşti, 2007, p. 215.
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abia apoi la gospodăriile colective mai mari.30Acceptarea acestor întovărăşiri31 reprezenta un pas surprinzător pentru un regim care îşi făcuse cunoscută convingerea în „imposibilitatea construirii socialismului la
ţară în acelaşi timp cu menţinerea proprietăţii private”.32
Ana Pauker va insista constant că ar fi mai oportun să se concentreze eforturile asupra consolidării
gospodăriilor colective existente decât să se înfiinţeze altele noi. Astfel, în anul 1951 nu a fost creată nicio
gospodărie colectivă, chiar dacă oficial au fost raportate 62, care în fapt au fost constituite cu un an în urmă,
dar nu fuseseră oficial inaugurate.33
Situaţia este aceeaşi şi pe teritoriul raionului Cluj, unde pe parcursul anului 1951 nu se înfiinţează
niciun GAC. Documentele din arhivă referitoare la GAC‑urile din raion, cuprind fie situaţii statistice ale
GAC‑urilor existente, fie dări de seamă cu privire la activitatea gospodăriilor agricole colective. O notă
aparte are următorul referat, care deşi trebuia să releve activitatea GAC‑ului din Apahida, capătă treptat
conotaţia unui denunţ, realizat în patologica limbă de lemn, sărăcăcioasă lexical, specifică comunismului:
„Colectivistul Marcian Simion n‑a fost de acord cu hotărârea Adunării Generale ca să ieie boii în primire.
Când preşedintele i‑a spus că va fi sancţionat a afirmat că de 5 ani încoace tot s‑a luat de la ei şi nu i s‑a dat
nimic şi că voi nu mă puteţi sili pe mine să iubesc pe cine iubiţi voi.(...) Chiaburul Titu Moga (fost preot)
care este dat în judecată, fiindcă a sabodat însămânţările afirmă că în GAC sunt chiaburi mai mari ca el.
Stă de vorbă cu reacţionarii din GAC între 4 ochi şi lansează zvonuri că vin în curând americanii, stă şi bea
la crâjmă cu reacţionarii. Material despre acest chiabur s‑a dat şi la Securitate şi nu s‑a luat nici o măsură
împotriva lui (...) Organizaţia de bază în cadrul GAC este slabă fiindcă sunt numai 5 membrii de Partid, din
care sunt 2 în Comitetul de conducere, un analfabet şi un salariat. U.T.M.-ul lucrează la fel. Organizaţiile de
masă din comună sunt inactive nu se adună la adunare niciodată mai mulţi de 7–8 membrii”.34
Se remarcă o anumită operativitate a autorităţilor locale, în îndeplinirea ordinelor venite de la Bucureşti
(chiar dacă de cele mai multe ori nu existau condiţiile reale ale implementării acestora), ce caracterizează constituirea gospodăriilor agricole colective în raionul Cluj, fapt demonstrat şi de un raport întocmit la 23 octombrie 1950: „Gospodăria Agricolă Colectivă «Steaua Roşie», din comuna Apahida, Raionul Cluj, înfiinţată la
27 august a.c. se luptă cu mari greutăţi. Astfel, animalele cu care membrii gospodăriei s‑au înscris, nu sunt
nici până azi adunate, deoarece nu au grajd pentru adăpostire şi nu au furajele necesare ... În ziua verificării:
20 octombrie a.c. se lucra la demolarea unui grajd, unde erau prevăzuţi 8 oameni dintre care 4 erau salariaţi ai
Comitetului Provizoriu comunal şi numai 4 erau membrii gospodăriei, între cari lucrau cu tragere de inimă
numai tov. Groza Samoilă, preşedintele Goscol. Lipseşte munca de lămurire şi de organizare”35, fiind evidenţiate astfel, neajunsurile cu care se confrunta acţiunea de transformare socialistă a agriculturii.
30. ����������������
Stelian Tănase, Elite şi societate: guvernarea Gheorghiu‑Dej: 1948–1965, Humanitas, Bucureşti, 2006, p. 162.
31. Printr‑o hotărâre a Comitetului Central (18 septembrie 1951) erau trecute în revistă şi neajunsurile acţiunilor derulate până
acum în vederea transformării socialiste a agriculturii: „În goana lor după «cifre mari», aceste organe locale de partid
au călcat în mod grosolan indicaţiile plenarei C.C. al partidului, care a arătat că la temelia gospodăriilor colective ce se
înfiinţează trebuie să stea principiul liberului consimţământ al ţăranilor muncitori, ca rezultat al muncii politice neîntrerupte
a organizaţiilor de partid şi de masă. (...) C.C. a atras atenţia că acţiunea de comasare trebuie să fie făcută pe baza muncii de
lămurire. Totuşi, unii activişti de partid şi funcţionari de stat, în loc să ducă printre ţăranii muncitori o muncă de convingere,
i‑au silit prin măsuri birocratice administrative să accepte schimbul de pământ. Comitetul Central declară categoric că
asemenea fapte şi metode constituie samavolnicii şi abuzuri grosolane, care vin în totală contradicţie cu linia, hotărârile şi
scopurile partidului.(...) Orice încercare de a înlocui munca de convingere şi studierea atentă a condiţiilor şi posibilităţilor
concrete pentru fiecare caz în parte prin decretarea birocratică şi metode de constrângere îndepărtează pe ţăranii muncitori
de gospodăria colectivă în loc să‑i apropie de ea, dă apă la moară chiaburilor şi celorlalţi duşmani ai socialismului şi duce la
subminarea a însăşi bazei regimului de democraţie populară – alianţa dintre clasa muncitoare şi ţărănimea muncitoare”. Vezi
„Hotărârea C.C. al P.M.R. asupra muncii pe tărâmul construirii gospodăriilor agricole colective şi al întovărăşirilor agricole”,
în Rezoluţii şi hotărâri ale Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Român, vol. II, 1951–1953, Editura pentru Literatură
Politică, 1954, pp. 71–72.
32. Ghiţă Ionescu, Communism in Rumania 1944–1962, Oxford University Press, London, 1964, p. 202.
33. Robert Levy, Ana Pauker: the rise and fall of a Jewish Communist, pp. 110–111.
34. ������������������������������������������������������������������
DJAN Cluj, Fond Comitetul Regional PMR Cluj, dos. 295/1951, f. 52.
35. ������������������������������������������������������������������
DJAN Cluj, Fond Comitetul Regional PMR Cluj, dos. 268/1950, f. 48.
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Deoarece foarte mulţi ţarani au intrat în colectiv forţaţi de mecanismele represive utilizate de regimul
comunist, după înfiinţarea GAC‑urilor aceştia refuzau să muncească. Confruntată cu asemenea situaţii Ana
Pauker va decide să li se permită celor ce doresc să parăsească gospodăriile agricole să poată să facă acest
lucru. Această decizie va determina un număr mare de persoane să recurgă la a ieşi din GAC‑uri, spre exemplu, în localitatea Legii, raionul Cluj, din cele 120 de familii care erau înscrise, 105 au cerut să iasă din această
structură, inclusiv preşedintele gospodăriei colective şi cei aflaţi în consiliul de conducere36.
Datorită faptului că pe parcursul anului 1951 numărul gospodăriilor colective a scăzut comparativ cu
anul 1950, însă a crescut numărul întovărăşirilor, la 25 ianuarie 1952 era publicat în Buletinul Oficial al R.P.R.,
„Statutul model al întovărăşirilor agricole de ţărani muncitori pentru cultivarea laolaltă a pământului”37, astfel că, într‑un singur an, 1952, au luat fiinţă la nivel naţional 1834 de astfel de asociaţii, cuprinzând 84.000 de
familii38. Cât priveşte situaţia GAC‑urilor, pe parcursul anului 1952 au fost înfiinţate 707, astfel că, numărul
total al acestora s‑a ridicat la 1795 de gospodării în întreaga ţară, iar la nivelul regiunii Cluj numărul total al
GAC‑urilor a crescut în 1952 la 116, faţă de 83 existente în 1951, întovărăşirile înfiinţate în 1952 fiind de 6539.
Dinamica Gospodăriilor Agricole Colective din raionul Cluj, cunoaşte o schimbare abia în vara
anului 1952, odată cu înfiinţarea celui de‑al 11‑lea GAC, confirmat într‑un raport de activitate din iunie
1952: „În raionul nostru sunt 11 gospodării colective din care 10 vechi şi una constituită în ziua de 22 iunie
cu un număr de 30 de familii, cu un număr de 62 braţe de muncă (...) Gospodării bune sunt Crişeni,
Frata, Legii, Cara şi Gădălin, Berches şi Apahida. Slabe sunt Geaca, Pata şi Gilău, motivele pentru care
sunt slabe sunt: la gospodăria din Pata preşedintele nu e destul de hotărât, nu are iniţiative, iar între
membrii sunt cari nu sunt ataşaţi gospodăriei, cari nu pot executa lucrările conform planului de producţie în special la construcţii. La gospodăria din Geaca la fel sunt elemente nesănătoase între colectivişti
... cari pun beţe dezvoltării gospodăriei. Alta este că sfatul popular comunal nu aplică lupta de clasă nu
caută chiaburimea; astfel duşmanul de clasă ţine sub influenţa lor o mare parte din colectivişti, datorită
căreia nu se pot dezvolta şi înfiinţa ferme zootehnice”40.
Alături de cifre, care pot oferi o imagine statistică asupra modului în care era înfăptuită transformarea
socialistă a agriculturii, dramele personale la care au fost supuşi ţăranii redau imaginea completă a acestui
experiment nefericit. Sub lozinca luptei împotriva chiaburimii, regimul comunist a uzitat de presiune şi
represiune în relaţiile cu întreaga ţărănime, ajungându‑se, între anii 1950–1952, la arestări masive în lumea
rurală. Astfel, din diversele comunicate ale conducerii jandarmeriei judeţului Cluj, aflăm că majoritatea
populaţiei penitenciare aflate în închisoarea de la Gherla era formată din ţărani. Foarte mulţi dintre aceştia
fiind nemulţumiţi de faptul că nu ştiau de ce au fost arestaţi, susţinând faptul că „nu sunt vinovaţi nici în faţa
ţării şi nici în faţa guvernului”41.
Se poate concluziona, că mesajul – reprezentat fie sub formă de legi, decrete, hotărâri sau rapoarte
transmise de organele locale, raionale, regionale sau cele de la Bucureşti – şi modul de decriptare a acestuia,
au jucat un rol de o absolută importanţă în acţiunile întreprinse de liderii comunişti în procesul transformării socialiste a agriculturii, ajungându‑se nu de puţine ori la o alterarea a mesajului, cu consecinţe grave
asupra individului şi a comunităţii.

36. Robert Levy, Ana Pauker: the rise and fall of a Jewish Communist, pp. 109–110.
37. Pentru o perspectivă mai detaliată vezi: BO, nr. 6, 25 ianuarie, p. 1.
38. Agricultura României 1944–1964, Editura Agro‑Silvică, Bucureşti, 1964, p. 43.
39. Ottmar Traşcă, op. cit., p. 405.
40. DJAN Cluj, Fond Sfatul Popular al Regiunii Cluj –Direcţia Agricolă, dos. 5/1952, ff. 91–92.
41. Tatiana Pokivailova, „Aspecte ale represiunii împotriva ţărănimii în U.R.S.S. şi în România”, în Analele Sighet, vol. II, 1995,
pp. 60–61.
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PETROVA (MARAMUREȘULUI),
COLECTIVIZAREA UNUI SAT CE „NU TREBUIA“
COLECTIVIZAT
ILIE GHERHEȘ, MIHAELA‑CRISTINA TUSLUC

PETROVA (MARAMUREȘULUI), COLLECTIVIZATION OF A VILLAGE
WHICH “WAS NOT SUPPOSED TO BE” COLLECTIVIZED
Abstract: Approaching the subject here, from a perspective that, in the strategic point of view, is related to the wrapping up technique, we are mentioning that the phenomenon that was unfolding, it would lead to the result that was
reached, or something similar, but in the line to the logics
of the events of the time. However one must note that due
to the great show of zeal, to the personal interests and the
wish to upstart in the backgrounds of the new social and
political frames, the goal not only was reached 100%, but it
was also exceeded, meaning that it was collectivized even
the village which was not intended to be.

Perceiving in context the collectivization of
Petrova we will notice that it contains all the propagandistic and persuasion materials, and the headstrongness
of some, that were determined to gain some personal
gains would get to shake even the identity picture of a
place of great fame, their gesture would shock even the
unrighteous agitator of the time. The dimension of the
phenomenon meant another sign of originality for the
area, unfortunately a negative one and with dramatic
consequences.

Rezumat: Abordând subiectul demersului de faţă dintr‑o perspectivă care, din punct de vedere tactic ar corespunde tehnicii de învăluire vom preciza, încă de la început, că tot fenomenul care se desfăşura, ducea în logica
evenimentelor timpului, la rezultatul la care s‑a ajuns sau
cel puţin la ceva similar; totuşi trebuie să mai observăm
că datorită excesului de zel, intereselor proprii şi dorinţei de parvenire în coordonatele noilor orizonturi social‑politice, obiectivul nu numai că a fost realizat 100%, ci
chiar a fost depăşit, adică a fost colectivizat şi satul care,
iniţial, nu era prevăzut a fi.

Contextual privită fiind colectivizarea localităţii
Petrova vom observa că şi aceasta inventariază tot arsenalul propagandistic şi de persuasiune experimentat mai
peste tot, iar cerbicia unora, porniţi să recupereze istoric nişte avantaje proprii va face să se zdruncine până şi
imaginea identitară a unei localităţi de mare prestigiu,
gestul lor surprinzând până şi imaginaţia veroşilor propagandişti ai vremii. Amploarea fenomenului a însemnat
în zonă încă o notă de originalitate, din păcate negativă şi
cu consecinţe dramatice.

Keywords: Petrova, collectivization, propaganda,
kulaks, Collective Agricultural Agency.

Cuvinte‑cheie: Petrova, colectivizare, propagandă,
chiaburi, Gospodărie Agricolă Colectivă.

Abordând subiectul demersului de faţă dintr‑o perspectivă care, din punct de vedere tactic ar corespunde tehnicii de învăluire vom preciza, încă de la început, că tot fenomenul care se desfăşura, ducea în
logica evenimentelor timpului, la rezultatul la care s‑a ajuns sau cel puţin la ceva similar; totuşi trebuie să
mai observăm că datorită excesului de zel, intereselor proprii şi dorinţei de parvenire în coordonatele noilor
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orizonturi social‑politice, obiectivul nu numai că a fost realizat 100%, ci chiar a fost depăşit, adică a fost
colectivizat şi satul care, iniţial, nu era prevăzut a fi.
Într‑adevăr, dacă încă din decembrie 1948, Gheorghe Gheorghiu‑Dej afirma că „trecerea ţărănimii în
gospodăriile colective este singurul mijloc prin care ţărănimea săracă şi mijlocaşă poate scăpa de starea de
mizerie şi înapoiere”, iar prin Decretul nr. 83 din 2 martie 1949 guvernul adâncea efectele reformei agrare
din 1945, cerând confiscarea altor pământuri pentru a se lichida „resturile proprietăţii moşiereşti”, după
Plenara C.C. al P.M.R. din 3–5 martie 1949 s‑a hotărât, practic, colectivizarea „graduală” a agriculturii, din
cauza „ascuţirii luptei de clasă la sate”. Acestor sinistre demersuri le‑a urmat adoptarea Decretului nr. 319
din 30 iulie 1949, privind înfiinţarea Gospodăriilor Agricole Colective (G.A.S.) după modelul sovietic al
colhozurilor. După mai multe tratative nereuşite în Maramureşul anului 1949 nu a apărut nici un G.A.S., iar
la Ieud rezistenţa a fost exemplară.
Tăvălugul istoric al colectivizării agriculturii era însă în plină desfăşurare, iar în Buletinul Oficial al
Marii Adunări Naţionale a Republicii Populare Române nr. 10 din 30 martie 1959 era publicat Decretul
nr. 115, pentru „lichidarea rămăşiţelor oricăror forme de exploatare a omului de către om în agricultură, în
scopul ridicării continue a nivelului de trai material şi cultural al ţărănimii muncitoare şi al dezvoltării construcţiei socialiste”.
Efect al acestui odios decret, într‑o primă fază sunt expropriate, în Petrova, un număr de 18 persoane,
cu suprafeţe cuprinse între 1 ha şi 29 ha. Prin procese verbale separate întocmite de către reprezentanţi ai
Comisiei raionale pentru aplicarea Decretului nr. 115/1959, 3 dintre aceşti chiaburi (Petrovai Gavrilă, casa
nr. 290 – 8 mai 1959, Filipciuc Gavrilă, casa nr. 187 – 8 mai 1959 şi Mihalca Ileana, casa nr. 273/a – 8 mai 1959),
mai predau statului şi câte o moară pe care le aveau împreună cu tot inventarul aferent1.
Prin decizia nr. 95/1959 al Sfatului Popular al Raionului Vişeu, Comitetul Executiv, din 15 aprilie 1959,
pe lângă Sfatul Popular al comunei Petrova se constituise o comisie însărcinată cu punerea în aplicare a
prevederilor Decretului nr. 115/1959, formată din următorii tovarăşi:
1. Tov. Pasenciuc Mihai – ca preşedinte
2. Tov. Gorzo Ioan – ca secretar
3. Tov. Ilieşi Simion – ca membru
4. Tov. Bilaşcu Vasile Chiş – ca membru
5. Tov. Sabadăş Ioan – ca membru
6. Tov. Semeniuc Vasile – ca membru
7. Tov. Coşa Ioan – ca membru
8. Tov. Iuscu Vasile – ca membru
9. Tov. Palcuş Ioan I – ca membru2.
De‑a lungul anilor cincizeci ai secolului trecut numărul aşa zişilor chiaburi din Petrova a fost unul
destul de variabil după cum variabile au fost şi motivele care constituiau „temeiul” încadrărilor în respectiva
categorie: în 1950 – 17 chiaburi, în 10 iunie 1951 – 12 chiaburi, la 18 iulie 1952 – 20 chiaburi, 1953 – 18 chiaburi;
de menţionat că la 18 iulie 1952 întreaga listă conţine 43 înscrişi în dreptul localităţii Petrova, iar în întreg
raionul la început au fost nominalizaţi 511 ţărani înstăriţi, rămânând în listele definitive doar 315.
Constant, listele succesive cu aceşti chiaburi petroveni conţineau următoarele nume:
1. Ţiplea Grigore
2. Petrovai Lupu
3. Mihalca Vasile
4. Filipciuc Gavril
5. Mihalca Vasile
6. văd. Mihalca Maria
1. 
Chiaburii raionului Vişeu (dosar aflat în proprietate personală), fila 13.
2. 
Ibidem, fila 17–18.
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7. Găborean Gheorghe
8. văd. Filipciuc Năstuţă
9. văd. Mihalca Ileana
10. Mihalca Gavrilă
11. Petrovai Gavril
12. Bilaşcu Ioan3.
Bucurându‑se de un prestigiu istoric mai rar întâlnit între localităţile Maramureşului, satul la care
facem referinţă, Petrova, a constituit în economia proiectivă a colectivizării un hop dificil de surmontat şi,
de aceea, în prima fază, Petrova nu a fost inclusă între localităţile se urmau a fi colectivizate. De altfel bătălia
mare de orgolii istorice, putem afirma, era pentru această localitate şi pentru Ieud, Borşa şi Săpânţa, un fel
de modele ale rezistenţei istorice în faţa vicisitudinilor de orice fel, pariuri, pietre de încercare pentru multe
alte experimente istorice, deci şi pentru actanţii comunişti ai colectivizării.
Până în anul 1962, cu toate rezistenţele întâmpinate sfârşite prin trimiteri la canal, închisoare la Sighet,
obligativitatea de munci la linia ferată Salva‑Vişeu cu mâncare de acasă, timp de şase luni de zile, ş.a. într‑un
final, în Petrova au fost înfiinţate două întovărăşiri: una zootehnică şi una pomicolă.
Următorul pas, cel ultim şi decisiv, respectiv înfiinţarea cooperativei agricole de producţie a fost
caracterizat printr‑un cortegiu de suferinţe mergând până la trei decese cauzate de deposedarea de pământ
(Mârza Maria, Ienci Ileana şi Ţiplea Grigore). Din punct de vedere documentar prin Decizia nr. 373, înregistrată cu nr. 8502/1962 a Comitetului Executiv al Sfatului Popular al Regiunii Maramureş, înfiinţarea G.A.C.
Petrova a avut loc în 4 martie 1962: „Având în vedere documentaţiile prezentate de Comitetul Executiv al
Sfatului Popular al Raionului Vişeu, privind înfiinţarea gospodăriei agricole colective „1 Mai” din comuna
Petrova, satul Petrova, raionul Vişeu.
În baza art. 1 din Decretul 3/1959, privind modalitatea de recunoaştere a înfiinţării gospodăriilor agricole de producţie şi a altor forme de asociere pentru organizarea producţiei agricole în comun:
DECIDE
1. Se recunoaşte înfiinţarea în data de 4 martie a.c. a gospodăriei agricole colective „1 Mai” din comuna Petrova, satul Petrova, raionul Vişeu”4.
Din referatul care însoţeşte documentaţia de înfiinţare a G.A.S. Petrova, document întocmit cu ocazia şedinţei din 2 martie 1962 a Sfatului Popular Raional Vişeu mai aflăm următoarele: „Din documentele
depuse în dosar, rezultă că un număr de 293 (cu creionul apare şi cifra de 787) familii de ţărani muncitori, cu
o suprafaţă totală de 949 ha din care 859 ha teren agricol, din care 221 ha arabil, 78 ha păşuni, 558 ha fâneţe,
şi 2 ha livezi, doresc pe baza liberului consimţământ să se unească într‑o Gospodărie Agricolă Colectivă.
În comună a existat o întovărăşire zootehnică cu denumirea de „1 Mai”, având 1245 de familii cu o
suprafaţă de 152 ha teren agricol şi un fond de bază de 342.967 ha”5. În continuare, documentul semnat
de preşedintele Comitetului Executiv Raional, tov. Iusco Vasile şi de către secretarul aceluiaşi organism
politic, Sârbu Ioan se mai precizează că în comună „Marea majoritate a întovărăşiţilor au cerut trecerea în
Gospodăria Agricolă Colectivă”6, că aceştia „au depus cererile de bunăvoie şi sunt de acord cu respectarea
Statutului G.A.S.”7, că această gospodărie agricolă colectivă se va numi „1 Mai” încheindu‑se cu: „Propunem
deasemenea ca inaugurarea să se facă la data de 11 martie 1962”8. Reamintim că în proiecţiile iniţiale vizând
colectivizarea, comuna Petrova nu era neapărat inclusă între cele colectivizate, atât din cauza terenului agricol nu prea de calitate, cât mai ales bunului renume istoric, consacrat în practicarea unor cutume sociale
3. 
Ibidem, fila 24, 33, 46.
4. 
Arhiva Primăriei Petrova, Fond C.AP. Petrova, Dosar 1, fila 17.
5. 
Ibidem, fila 33.
6. 
Ibidem, fila 34.
7. 
Ibidem.
8. 
Ibidem.
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de rezonanţă medievală, respectiv stratificarea socială între nemeşi şi porţieşi, totuşi până la realismul său
îndoiala tovarăşilor de la raion şi regiune au fost surprinse prin excesul de zel şi dorinţa de parvenire în
noua matrice social‑istorică. Mai concret este vorba de iniţiativa unui sătean, l‑am numit aici pe Filipciuc
Ionaş, care a luat „pământ gunoit”, îngrăşat natural, din „Grădina Domnului”, dintre meri, l‑a pus în traistă
şi l‑a dus ca mostră la mai marii colectivizării de la Bucureşti. Văzându‑i determinarea şi abnegaţia exagerată conducătorii de la Bucureşti l‑au răsplătit cu organizarea procesului de colectivizare. Cu alte cuvinte,
rămânând în cuprinsul ironiei istorice, chiar dacă raionul Vişeu a raportat îndeplinirea planului cu 100% în
privinţa colectivizării, ca un preambul la întrecerea socialistă ce avea să urmeze, a făcut ca aici raportul să fie
supraunitar, faţă de estimarea iniţială.
Contextual privită fiind colectivizarea localităţii Petrova vom observa că şi aceasta inventariază tot
arsenalul propagandistic şi de persuasiune experimentat mai peste tot, iar cerbicia unora, porniţi să recupereze istoric nişte avantaje proprii va face să se zdruncine până şi imaginea identitară a unei localităţi
de mare prestigiu, gestul lor surprinzând până şi imaginaţia veroşilor propagandişti ai vremii. Amploarea
fenomenului a însemnat în zonă încă o notă de originalitate, din păcate negativă şi cu consecinţe dramatice:
„În raionul Vişeu 75 propagandişti şi 600 de agitatori au convins ţăranii să intre în G.A.S. Rezultatul? Din
cele 18 comune au fost colectivizate 9, cuprinzând 4184 familii, cu 12807 ha teren. În rapoartele înaintate
de regiunea Baia Mare au fost eliminate comunele de munte, astfel încât s‑a putut susţine că procentul de
colectivizare a fost de 99,3%, în raionul Sighet şi de 100%, în raionul Vişeu!”9.
Analizând, după două zeci de ani de la desfiinţare, cu ultimul preşedinte al C.A.P.-ului (l‑am numit
pe dl. Palcuş Vasile Pătraş) condiţiile care au făcut posibilă înfiinţarea acestuia în Petrova (în primăvara
anului 1962) concluzia Domniei Sale este că un factor esenţial l‑a constituit pizma, rivalitatea dintre cei
10–15 „bogătaşi” ai Petrovei, oameni aflaţi într‑o competiţie şi rivalitate istorică între neamuri, concretizată
cu fiecare bătălie în numărul hectarelor de teren acumulate.
În aceeaşi ordine de idei, reprezentanţii mai văzuţi ai păturilor mijlocaşe şi a celei sărace vedeau în
înfiinţarea C.A.P.-ului o egalizare a şanselor în noua paradigmă socială care se prefigura istoric, o dispariţie
eventuală a diferenţierii dintre nemeşi şi porţieşi, dintre foştii chiaburi şi jupâni, pe de o parte şi foştii iobagi
şi jeleri, pe de alta.

Folclor C.A.P.-ist din Petrova
Rău mă tem iarna de frig
Şi vara de colectiv.
(Mihalca Marişca a lu Vasalie)
***
Morţii voşti 30 de ari
Ne‑aţi făcut pă tăţi tălhari
Că furăm care cum ştim
Cum să putem să trăim!
Cât am strâns într‑o viaţă
Le‑am dat înt‑o dimineaţă
Nu le‑am dat pe băutură
Le‑am dat p‑o iscălitură.
9. Tomi Marian Nicolae, Maramureşul istoric în date, Ed. Grinta, Cluj Napoca, 2005, fila 301.
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De‑mi ştiem că‑i colectiv
Nu‑mi luam pă cap urât
Îmi luam unul să‑mi placă
Norma‑n colectiv să‑mi facă.
***
Măi Ionuc şi măi Ionuc
Dacă te duci mai nainte
Fă‑i loc şi la preşedinte
Şi te roagă la altar,
Fă‑i loc şi la secretar.

Bocet la înmormântarea primului preȘedinte de G.A.C.,
Filipciuc IonaȘ (Ion)
Măi Iona nu mă lăsa
Că singură ce m‑oi fa
Că nu‑s stăpână a lucra
Cum oi face fânu‑n parte
N‑oi ţine vacă cu lapte
Măi Iona nu mă lăsa
C‑am avut avans şi plată
Şi‑amu mă laşi supărată.
(Performeră: Bilaşcu Iulişca a Bogatului, 65 ani, Petrova, 359A)
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COLECTIVIZAREA AGRICULTURII
ÎN MEMORIA ŢĂRANILOR MARAMUREȘENI
ROBERT FÜRTÖS

THE COLLECTIVIZATION OF THE AGRICULTURE IN THE MEMORY
OF THE PEASANTS FROM MARAMUREȘ
Abstract: Started in the spring of 1949, the collectivization of the agriculture aimed to transfer the lands
owned by the peasants into state property. Using methods of persuasion on a wide scale, like blackmail and
terror. The process of the collectivization was long and
difficult, ending only in the spring of 1962, with the loss
of identity of the people from the countryside.
Our step tries to catch how the phenomenon
of the collectivization remained in the memory of the
peasants in Maramureş district. The interviews are
coming from a wide social background, with the aim to
gather the stories of people living in the 50`s and 60`s
starting with wealthy peasants suffering under repression, to the poor peasants who believed in the new

form of organization, finishing with the leaders, presidents and activists, who were put to lead the newly
formed structures.
The collectivization of the villages from Mara
mureş has brought a change in the mentality of the
peasants, who had abandoned many of the traditional
symbols and values. The disappearance of private property has generated during the period of collectivization a
widely spread phenomenon: theft, mostly because of the
poor living conditions of the peasants.
The forced collectivization continues to remain
extremely powerful in the memory of the peasants from
Maramureş, and the interviews are highly suggestive
from this point of view.

Rezumat: Declanşată în primăvara anului 1949, colectivizarea agriculturii româneşti a urmărit trecerea în proprietatea statului a suprafeţelor de pământ deţinute de
ţărani. Utilizându‑se pe scară largă numeroase metode
de persuasiune, şantaj şi teroare, procesul de colectivizare a fost unul îndelungat şi dificil, finalizându‑se abia în
primăvara anului 1962 cu pierderea identităţii locuitorilor din zona rurală.
Demersul nostru încearcă să surprindă modul
în care s‑a păstrat în memoria ţăranilor fenomenul de
colectivizare a agriculturii în zona Maramureşului istoric. Mărturiile provin dintr‑un spaţiu social extrem de vast,
cu scopul de a aduna „poveştile” unor oameni aflaţi în anii
’50-’60 în cele mai diverse ipostaze: de la ţăranii înstăriţi
supuşi represiunii, la ţăranii săraci care au crezut că intrarea

în noile forme de organizare a agriculturii poate fi o modalitate de promovare socială, ajungând la cei care, în calitate
de preşedinţi, brigadieri sau activişti, au fost numiţi să conducă noile structuri.
Colectivizarea satului maramureşean a adus şi o
schimbare în mentalitatea ţăranilor, care s‑au îndepărtat
de multe din valorile şi simbolurile tradiţionale. Dispariţia
sentimentului de proprietate a generat în perioada colectivului un fenomen larg răspândit în lumea satelor: furtul, datorat, în special, situaţiei economice precare a ţăranilor colectivişti.
Fenomenul colectivizării forţate continuă să se păstreze extrem de puternic în memoria individuală şi colectivă a ţăranilor maramureşeni, iar fragmentele reproduse
sunt sugestive în această privinţă.

Keywords: collectivization, peasant, Maramureş,
repression, oral history.

Cuvinte‑cheie: colectivizare, ţărani, Maramureş,
represiune, istorie orală.
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Declanşată în primăvara anului 19491, colectivizarea agriculturii româneşti a urmărit trecerea în proprietatea statului a suprafeţelor de pământ deţinute de ţărani. Utilizându‑se pe scară largă numeroase metode de
persuasiune, şantaj şi teroare, pe fondul unei legislaţii coercitive, procesul de colectivizare a fost unul îndelungat şi dificil, finalizându‑se abia în primăvara anului 1962 cu pierderea identităţii locuitorilor din zona rurală.
Demersul nostru încearcă să surprindă modul în care s‑a păstrat în memoria ţăranilor fenomenul de
colectivizare a agriculturii în zona Maramureşului istoric. Mărturiile provin dintr‑un spaţiu social extrem
de vast, scopul fiind de a aduna „poveştile” unor oameni aflaţi în anii ’50-’60 în cele mai diverse ipostaze: de
la ţăranii înstăriţi supuşi represiunii, la ţăranii săraci care au crezut că intrarea în noile forme de organizare
a agriculturii poate fi o modalitate de promovare socială, ajungând la cei care, în calitate de preşedinţi, brigadieri sau activişti, au fost numiţi să conducă noile structuri2.
Satul maramureşean, marcat de un puternic sentiment tradiţionalist, a cunoscut în primii ani postbelici numeroase greutăţi provenite din situaţia economică dificilă a zonei, afectată puternic în urma războiului. Instaurarea autorităţilor comuniste începând cu 6 martie 1945, însoţită de o serie de măsuri represive
(epurarea vechiului sistem funcţionăresc‑administrativ, falsificarea alegerilor parlamentare din 19 noiembrie 1946, lichidarea Bisericii Greco‑Catolice, instituirea sistemului cotelor obligatorii3) au generat o atmosferă ostilă puterii comuniste în rândul ţăranilor maramureşeni.
În cursul anului 1950 au fost înfiinţate în Maramureş4 primele cinci gospodării agricole colective5, cea
dintâi fiind inaugurată, la 5 martie, la Ieud. Alegerea nu era întâmplătoare, deoarece comuna era considerată de autorităţi drept „reacţionară” datorită împotrivirii locuitorilor ei faţă de planurile de comunizare a
zonei6. Iniţiatorii acţiunii sperau că, odată cu colectivizarea Ieudului, se va crea un precedent convingător
pentru comunele din jur. Însă, intensitatea rezistenţei ţăranilor a surprins în mod neplăcut autorităţile, în
gospodăria colectivă înscriindu‑se doar un număr mic de ţărani săraci. Găvrilă Pleş îşi aminteşte momentul
înfiinţării colectivului în sat: „O venit nişte membrii de partid să lămurească oamenii să intre în colectivă.
Da’ pă oameni nu i‑o pre’ putut lămuri, aici în Ieud. Şi i‑o dus cu minciuna şi cu poveşti. Le‑o spus: <Uită,
dacă te scrii în colectiv, noi ţi‑om da pământ aici aproape şi nu‑i mere nu ştiu pă unde >. No, şi câte de‑aieste. Da’
puţâni oameni s‑o scris. Mai mult oameni mai săraci, că ăştia or gândit aşe: <Măi, noi n‑avem pământ, poate
ne‑or da şi nouă pământ. Sau ne‑or face brigadir sau ceva pă la Sfatu’ Popular>. No, şi aşa o şi fost. Apoi, pă ăia
1. La plenara Comitetului Central al P.M.R. desfăşurată la Bucureşti între 3–5 martie 1949 s‑a hotărât trecerea la „transformarea
socialistă a agriculturii”, adică la constituirea gospodăriilor agricole colective. (A se vedea Comisia Prezidenţială pentru
Analiza Dictaturii Comuniste din România, Raport final, editori Vladimir Tismăneanu, Dorin Dobrincu, Cristian Vasile,
Bucureşti, Editura Humanitas, 2007, pp. 238–256).
2. Acest studiu face parte dintr‑un proiect de cercetare al Memorialului Victimelor Comunismului şi al Rezistenţei Sighet
referitor la colectivizarea agriculturii în zona Maramureşului istoric. Cercetarea a fost finalizată prin publicarea a două
volume: Colectivizarea în Maramureş. Contribuţii documentare (1949–1962), volum îngrijit de Andrea Dobeş, Gheorghe Mihai
Bârlea, Robert Fürtös, Bucureşti, Fundaţia Academia Civică, 2004 şi Colectivizarea în Maramureş. Mărturii de istorie orală,
coordonatori Robert Fürtös şi Gheorghe Mihai Bârlea, Bucureşti, Fundaţia Academia Civică, 2009.
3. Sistemul cotelor obligatorii a fost instituit prin Legea 68 din 16 februarie 1946 şi a generat de‑a lungul anilor numeroase
arestări în rândul ţăranilor care nu reuşeau să‑şi predea cotele.
4. În anul 1949 în Maramureş, o regiune montană cu foarte puţin pământ arabil, majoritatea pe dealuri, suprafaţa agricolă se
împărţea astfel: pământ arabil 37.292 ha, adică 10,9 %; păşune 47.777 ha, reprezentând 13,97 %; fânaţ 79.649 ha, însemnând
23,24%; pădure 154.537 ha, adică 47,5%. (Direcţia Judeţeană Maramureş a Arhivelor Naţionale [în continuare, DJMMAN],
fond Comitetul Judeţean Maramureş al P.M.R., dosar 62/1949, f. 4).
5. În cursul anului 1950 în Maramureşul istoric au fost înfiinţate cinci gospodării agricole colective: „Scânteia” din Ieud la 5
martie; „Veac Nou” din Remeţi la 2 iulie; „Partizanii Păcii” din Săpânţa la 16 iulie; „Brazda Unită” din Săliştea de Sus la 23 iulie
şi „Gheorghe Doja” din Câmpulung la 6 august.
6. Foarte bună cunoscătoare a lumii rurale maramureşene, cercetătoarea americană Gail Kligman remarca că în Maramureşul
istoric în general, şi la Ieud, în particular, dinamica procesului de colectivizare era influenţată în primul rând de „gradul şi
formele de rezistenţă împotriva regimului comunist, şi mai puţin de politicile predominant economice ale transformării
socialiste”, colectivizarea fiind folosită „ca măsură disciplinară în acele comunităţi în care autorităţile comuniste au perceput
trecutul burghez ca pe un obstacol semnificativ în calea viitorului socialist”.(Gail Kligman, Crearea autorităţii comuniste: luptă
de clasă şi colectivizare la Ieud, Maramureş în „Ţărănimea şi puterea. Procesul de colectivizare a agriculturii în România (1949–
1962)”, editori Dorin Dobrincu, Constantin Iordachi, Iaşi, Editura Polirom, 2005, pp. 231 – 246).
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care nu s‑o scris i‑o făcut chiaburi, anume ca să‑şi poată bate joc de ei, să aibă motiv să‑i ridice, să‑i bage la
puşcărie. No, şi la aieştia apoi le‑o pus cote, le‑o pus impozit, le‑o pus de tăte, anume ca să nu le poată plăti
şi aşa că apoi i‑o dus care pe unde”7.
Metodele utilizate în procesul de înfiinţare a gospodăriilor agricole colective erau peste tot aceleaşi:
constituirea unui nucleu iniţial, alcătuit, în general, din oameni săraci care vedeau în noua formă de organizare o modalitate de promovare socială. Chestionat asupra persoanelor care au încercat să întemeieze o
întovărăşire în Sat Şugatag, o comună de pe valea Marei, Petru Pop a răspuns: „Tăţi nemernicii. Cei mai
săraci! La care nu le‑o plăcut să lucre şi care o fo’ mai cu puţân pământ. Că li s‑o promis pământ şi ăştia, care
nu le‑o plăcut să lucre’, ăştia o făcut tovărăşâie. O intrat în partid şi i‑o asuprit pă aieştialalţi”8.
A urmat comasarea unor suprafeţe întinse, de regulă cele mai productive din comună, în timp ce
proprietarii acestora primeau, în caz că refuzau înscrierea în colectiv, pământuri inferioare calitativ şi aflate
la distanţe foarte mari de sat. Un ţăran din comuna Sarasău, implicat direct în acţiunea de colectivizare,
descrie cum s‑a procedat în cazul ţăranilor care refuzau să intre în colectiv: „Li s‑o comasat suprafeţele de
teren pe care le‑au avut că n‑o putut să facă nimic cu oamenii ăştia. Deşi li s‑o spus: <Măi oameni, o să vi se ia
terenu’.>, ei zâceau: <Nu‑i bai>. Şi i‑o izolat pe aceste paisprezece, cincisprezece familii. I‑o izolat deoparte
şi le‑o dat cele mai rele terenuri, sus la cinci sau la zece kilometri de comună, unde li s‑o atribuit suprafeţele
pă care le‑o avut. Da` era un teren de proastă calitate, neproductiv. Asta o fo’ o măsură batjocoritoare pă
capul lor, dar asta o fost soluţia păntru că n‑o fost de acord cu iniţiativa partidului”9. La fel s‑a procedat şi în
comuna Săpânţa: „Prima dată s‑o făcut cu câteva persoane mai sărace, care o fost cele mai sărace în comună,
care nu o avut nici teren, nici nimic şi cu aceia s‑o făcut. Câteva familii, da` no fo’ multe, cinşpe‑douăzeci de
familii dacă o fo’, nu mai multe. Şi o luat teren, o suprafaţă unde o fost cel mai bun teren o comasat, o suprafaţă de teren a oamenilor din comună. În schimb le‑o dat prin pădure, acolo le‑o dat teren în schimb. Sunt
mulţi care nici nu s‑o dus la el să vadă pă unde îi. Era un teren prost, plin de pietre şi nu era productiv”10.
Un alt mijloc coercitiv la adresa producătorilor individuali era sistemul cotelor obligatorii, ale
căror dimensiuni extrem de mari erau menite să‑i determine pe ţărani să renunţe la proprietatea individuală şi să accepte intrarea în colectiv. În multe cazuri, de teamă să nu fie închişi, ţăranii erau nevoiţi să
cumpere produse agricole de pe piaţa liberă pentru a‑şi putea achita cota. Ileana Pleş, o ţărancă din Ieud
îşi aminteşte de sistemul împovărător al cotelor: „O fo’ cotă de grâu, o fo’ cotă de mălai, o fo’ cotă de orz
şi de ovăz. Şi apoi impozitul. Cu banii de pe o vacă am putut plăti numai jumătate din impozit. Aşa au
pus. Şase sute de lităre de lapte o trăbuit să dai cotă după vacă. Viţălu’ să‑l ţâi, n‑ai avut voie să‑l vinzi ori
să‑l tai, să te ferească Dumnezeu! Mâncare la copii o trebuit! Ce să faci? Numa’ Dumnezeu Sfântu’ ştie
câte o tras bieţii oameni. Într‑o vară o trebuit să dăm cota de lapte, şase sute de lităre de lapte. Nu avea
vaca aşa greutate. Ni s‑a spus ori punem jos în termen de trei zile, nu mai ştiu câte lităre am mai avut de
plătit, ori vine maşina şi ne duce. Vai de mine, ce‑i de făcut? Am făcut cum am putut rând de bani, am
luat împrumut şi am mărs şi am cumpărat unt. Da’ am fo’ siliţi să achităm, să dăm o mulţime de bani, să
ne achite, să nu‑l ducă cu maşina pe soţul meu, că vine noaptea maşina şi‑l duce la temniţă”11. Situaţia era
similară şi în Săpânţa, iar Ileana Irinii Tincului îşi aminteşte: „N‑am avut nici făină de mămăligă, că tăte
mi le‑o luat din casă. N‑am avut carne de porc, aşa le duceu pă braţ. Patru sute de kilograme de lapte am
avut cotă pă an şi o sută de kilograme de fân. Apăi carne de porc. Eu n‑am tăiet nu ştiu câţi ani porc. Tăt
am dat cotă. Apăi impozit. Doi cumnaţi, fraţii soţului, unu’ o fost colector şi unu’ agent fiscal. Noi n‑am
avut beciuri unde să punem cartofi pă iarnă şi făceam gropi la cartofi. I‑o obligat în timpu’ iernii să ne
spargă gropile cu cartofi, să‑i ducă. Şi cu legea nu‑i tocmeală. O venit şi un miliţian, da’ străin, nu de la noi
7. Interviu cu Pleş Chindriş Găvrilă din Ieud, realizat de Andrea Dobeş la 22 martie 2004. Înregistrarea se găseşte în Arhiva de
Istorie Orală a Centrului Internaţional de Studii asupra Comunismului din cadrul Memorialului Sighet (în continuare, AIOCIMS).
8. Interviu cu Pop Petru din Sat Şugatag, realizat de Adela Ulici la 5 martie 2008 (AIOCIMS).
9. Interviu cu C. T. din Sarasău, realizat de Robert Fürtös la 8 februarie 2008 (AIOCIMS).
10. Interviu cu S.
���������������������������������������������������������������������������
T. din Săpânţa, realizat de���������������������������������������������
Robert Fürtös la 7 februarie 2008 (AIOCIMS).
11. Interviu cu Pleş Ileană din Ieud, realizat de Andrea Dobeş la 22 martie 2004 (AIOCIMS).
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din sat, să ne păzească să nu furăm cartofii. Eu m‑am dus pă lângă miliţian şi i‑am spus să‑mi lase să i‑au
sămânţa. Să nu‑mi pierd aceie sămânţă, că mi‑au lăsat‑o părinţii mei. Că dacă nu ţi‑ai plătit cotele, ţi‑o
confiscat din casă. Nici un pic de fărină n‑am avut în casă. Tăt o confiscat. Cârnaţii i‑o coborât din pod.
Copiii erau mici şi zâceu: <Da’ amu seara nu ne dai lapte?> <Mâini dimineaţă>. Dimineaţa mă sculam
devreme să mulg vaca, să nu să scoale copiii să ceară lapte, să‑l pot duce în cotă“12.
În intervalul 1951–1958, acţiunea de colectivizare a fost încetinită, încercându‑se consolidarea structurilor existente. În paralel, s‑a optat pentru creşterea numărului de întovărăşiri, „puiu’ colectivului”, cum
erau ele numite de ţăranii maramureşeni. Văzute drept o formulă tranzitorie de la proprietatea individuală
la proprietatea socialistă, întovărăşirile se bazau pe munca colectivă a membrilor săi, fără ca proprietatea
acestora (pământ, animale, mijloace de producţie) să fie colectivizată.
Începând cu anul 1959, autorităţile comuniste au declanşat asaltul decisiv pentru colectivizarea totală
a agriculturii româneşti. În satele maramureşene a început să se practice pe scară largă comasarea suprafeţelor de pământ aparţinând proprietarilor individuali13. Ţăranii care nu erau de acord cu schimburile de
teren şi continuau să‑şi cultive vechile suprafeţe, erau judecaţi şi condamnaţi pentru intrarea în perimetrul
comasat ale colectivului14.
În zona Maramureşului istoric, cuprinzând raioanele Sighet şi Vişeu, ritmul colectivizării era extrem
de lent, deoarece, alături de fertilitatea scăzută a pământului, exista şi o împotrivire destul de consistentă a
ţăranilor împotriva structurilor colectiviste. Un ţăran din comuna Sarasău, explică motivele refuzului de a
intra în colectiv: „Dacă‑i zâcei omului să intre în colectiv, el zâce` clar: <Nu mă duc. Nu vreu să fiu colectivist.
Am pământul meu, pot să‑l lucru eu şi nu‑mi treabă să‑l lucreze nimeni>. Apoi s‑o auzit că în Rusia oamenii
lucrează în colhoz şi că mănâncă împreună la cazan şi de aceea oamenii s‑o spăriet: <De ce să mă duc eu cu
blidu’ să‑mi deie de mâncare din pământul meu? Aşa că până la urmă apoi te‑o forţat”15.
În luna august 1961, în raionul Sighet erau cinci gospodării agricole, în timp ce în raionul Vişeu existau doar trei astfel de structuri colectiviste16. În urma indicaţiilor primite din partea conducerii de partid, la
începutul anului 1962 finalizarea colectivizării a intrat în linie dreaptă. Un număr impresionant de activişti
au fost trimişi în satele maramureşene cu scopul de a‑i lămurii pe ţărani să intre în colectiv17.
În acţiunea de convingere au fost utilizate cele mai diverse metode şi mijloace, de la cele paşnice
(munca de lămurire)18, la ameninţări (eliminarea copiilor din şcoli, desfacerea contractelor de muncă,
înscenări de procese), ajungându‑se uneori şi la metode violente, brutale şi ilegale. Mărturia unui ţăran din
Ieud descrie cum erau convinşi ţăranii din comună să se alăture colectivului: „La noi, în `62, o fost echipe
mari de comunişti de la raion care o stat aici în sat să lămurească oamenii să intre în colectiv. Umblau din
casă în casă şi îi duceau pe oameni la sfat. Acolo, în fiecare cameră erau câte 2–3 persoane care îţi spuneau
să intri în colectiv, că oricum nu ai nici o scăpare. În camera în care m‑o băgat pă mine era un individ de pă
la Vişău, un om mare, ce avea figura unui criminal. Avea o bâtă în mână şi tot bătea cu ea în podea, probabil
12. Interviu cu Stan Ileană din Săpânţa, realizat de Adela Ulici la 7 februarie 2008 (AIOCIMS).
13. Ţăranii maramureşeni au reacţionat imediat, cel mai important protest înregistrându‑se în comuna Bârsana, la 10 noiembrie 1959,
când „un număr de peste 20 femei şi 30 copii s‑au oprit în faţa tractorului, împiedicându‑l să execute lucrările”. (DJMMAN, fond
Comitetul Raional Sighet al PCR, dosar 307/1959, f. 141; fond Comitetul Regional Maramureş al PCR, dosar 44/1959, f. 106).
14. A se vedea numeroasele cazuri existente în Arhiva Judecătoriei Vişeu de Sus, fond Penal, dosar 1496/1958, neprelucrat.
15. Interviu cu P. GH. din Sarasău, realizat de Robert Fürtös la 8 februarie 2008 (AIOCIMS).
16. În vara anului 1961 în raionul Sighet existau cinci gospodării agricole colective: la Remeţi, Săpânţa şi Câmpulung, înfiinţate în
cursul anului 1950, la care s‑au adăugat cea din Sighet, constituită în 1952 şi cea de la Teceul Mic, creată în 1953, iar în raionul
Vişeu, doar trei: la Ieud şi Săliştea de Sus, înfiinţate în 1950, la care s‑a adăugat cea de la Cuhea, constituită în anul 1953.
17. Pentru detalii referitoare la numărul activiştilor şi provenienţa acestora a se vedea DJMMAN, fond Comitetul Regional
Maramureş al PCR, dosar 42/1962, ff. 41–44.
18. Un ţăran din comuna Călineşti de pe valea Cosăului, nu poate uita nici azi munca de lămurire desfăşurată în sala de şedinţe
a primăriei: „Ne‑o tot chemat la Sfat ca să ne lămurea. Şi ne ţâneau şi până dimineaţă câteodată. Aşe am pus o ură pe sala
aceia că şi amu când mărg cu orice afaceri acolo, mi urâtă de nici să n‑o văd, aşe am pus o ură de atuncea pe ea, de când tăt
m‑o lămurit. No, apoi m‑am scris…” (Interviu cu Iurca Gheorghe din Călineşti, realizat de Robert Fürtös la 13 februarie 2008,
AIOCIMS).
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să mă înfrice. M‑o întrebat cum mă numesc şi dacă vreau să iscălesc cererea de intrare în colectiv. Eu i‑am
spus că nu, păntru că nu‑s hotărât. Şi i‑am spus că nu înţeleg un lucru: dacă‑i obligaţie nu există cerere şi
dacă există cerere, nu‑i obligaţie. Aşa am spus. Şi atuncea, când am scos vorba asta, vai ce‑o fost! Zâcea: <Tu
eşti acela? Tu, banditule! Tu eşti acela care nu intri în colectiv? Şi mai influenţezi şi pă alţii, după cum te văd?>
Da’ io zâc: <Eu nu‑s bandit!> <D‑apoi ce eşti tu?> <Sunt cinstit!> <Aaaa, om cinstit! Dacă ai fi om cinstit, ai
intra în colectiv.> Şi mi‑o zâs că mă vor ţine toată ziua la sfat, până mă hotărăsc să semnez să intru în colectiv.
Iar acela cu ameninţările tăt zâce: <Acuma îţi bag bâta asta pă gură!> Norocul meu o fost că am fost ziua,
păntru că cei care o fo` noaptea i‑o bătut. Pă mine m‑or îmbrâncit un pic şi apoi mi‑or zâs: <Te duci acasă,
gândeşte‑te bine şi sara pă la ora opt să te prezinţi aicea, la noi!> Am ieşit, m‑am suit în căruţă şi dus am fost.
Am luat‑o la câmp şi două săptămâni cât o durat convingerile în sat nu am dormit acasă. Că nu puteai să stai
acasă, că veneau noaptea după tine cu maşina”19.
În alte cazuri, autorităţile au reuşit să‑i convingă pe ţărani să intre în colectiv prin trimiterea acasă a
copiilor de la şcoală. A fost şi cazul lui Ioan Kindriş din Ieud: „În `62, coconii i‑o ţâpat acasă de la liceu, de
la Vişeu şi le‑o zâs că până noi nu intrăm în colectiv nu‑i primeşte înapoi. Ce să fac? M‑am înscris şi eu în
colectiv că oricum pământul mi l‑o luat înainte, în `58, când o venit cu donaţiile, dar eu nu l‑am donat, ci ei
o scris că l‑am donat şi mi l‑au luat şi l‑o dat cui o ştiut ei, la schimb. Aşa că am zâs cătră babă: <Tu babă, nu
avem ce face, trebuie să ne înscriem în colhoz!>, dar baba: <Nu te înscrie>, o prins a zbiera. Dar nu aveam ce
face, aşa că ne‑am înscris în colectivă, iar după aceea coconii puteau să meargă iar la şcoală, la Vişeu”20. La
fel s‑a procedat şi în comuna Săliştea de Sus, după cum povesteşte Ioan Iuga: „A venit apoi colectivizarea
a doua în `62. A fost mare hărmălaie. Atunci ne‑au forţat. Am mers la primărie, ne‑au chemat pe patruzeci
deodată. Noapte de noapte a trebuit să mergem acolo. Şi numai să ne înscriem forţat. Dar nu am vrut să
ne înscriem. Apoi ne‑au forţat cu Securitatea. Aveam un fecior căruia i‑a plăcut şcoala mult. A fost în liceu,
apoi a mers şi la facultate. Ce să vezi? Odată au dat telefon de aici, din primărie, ca pe vreo 7–8 băieţi să‑i
dea afară că părinţii nu vreau să se înscrie în colectiv. Şi au venit toţi copiii, vreo 10 copii şi au stat săptămâni
întregi acasă că au dat din comună telefon ca să‑i ţâpe afară din liceu, că‑s pui de năpârci şi pui de fascişti.
La urmă noi ne‑am înscris, dar au pierdut un trimestru bieţii copii datorită ăstora din comună, aşa au făcut
batjocură în timpul comunismului”21.
Peste tot, desfăşurarea procesului de colectivizare era atent supravegheat de Securitate, iar acolo
unde eşuau activiştii de partid, în aşa‑numitele „cazuri speciale”, interveneau în forţă ofiţerii de Securitate.
Un ţăran din Sarasău, implicat în mod direct în acţiunea de colectivizare a comunei îşi aminteşte: „Noi,
n‑am putut să participăm la nişte chestiuni unde era vorba de cazuri speciale. Cazurile speciale o fost cei
mai înrăiţi care o rămas în urmă. După mine, zic că s‑o aplicat şi metode violente, dar într‑un cerc închis şi
că în mod practic nu erau vizibile că nu aveau dreptul să participe decât cei care erau autorizaţi să participe.
În fiecare comună o fost un ofiţer care răspundea de acţiunea de colectivizare. Noi am avut un locotenent.
No, ăla participa în fiecare zi. Venea şi asista, dar nu se amesteca. Deci, el asista. Unde informa sau ce informa nu cunoaştem, nu ştiu. Dar, de participat, în fiecare zi era prin comună”22.
La începutul lunii aprilie 1962, Comitetul Regional de Partid Baia Mare raporta încheierea procesului
de colectivizare în regiune. În cazul raioanelor Sighet şi Vişeu, zona de munte a fost eliminată din rapoartele
oficiale pentru a nu compromite acţiunea de colectivizare, ajungându‑se la procente apropiate de 100% în
privinţa suprafeţelor colectivizate23. Cu toate acestea, zonele de deal şi de munte din Maramureşul istoric au
rămas, în marea lor majoritate, în afara structurilor colectiviste24.
19. Interviu cu Pleş Chindriş Găvrilă din Ieud, realizat de Andrea Dobeş la 22 martie 2004 (AIOCIMS).
20. Interviu cu Kindriş Ioan din Ieud, realizat de Robert Fürtös la 22 martie 2004 (AIOCIMS).
21. Interviu cu Iuga Ion din Săliştea de Sus, realizat de Andrea Dobeş la 12 noiembrie 2004 (AIOCIMS).
22. Interviu cu C.
���������������������������������������������������������������������������
T. din Sarasău, realizat de���������������������������������������������
Robert Fürtös la 8 februarie 2008 (AIOCIMS).
23. În raionul Sighet, suprafaţa agricolă colectivizată era de 99,3%, iar în raionul Vişeu, procentul era de 100%. (DJMMAN, fond
Comitetul Regional Maramureş al PCR, dosar 42/1962, f. 110).
24. Suprafaţa agricolă din zona de munte rămasă în proprietatea ţăranilor însemna 37.349 ha în raionul Sighet, iar în raionul
Vişeu, 38.980 ha au rămas în proprietatea ţăranilor individuali.(Ibidem).
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Constituite pe un teren nefertil şi lipsite de dorinţa ţăranilor de a lucra în colectiv, majoritatea
structurilor colectiviste erau administrate politic. De regulă, în structurile de conducere ale colectivului
(preşedinţi, contabili, brigadieri) erau numiţi ţărani săraci, deveniţi peste noapte membri de partid, dar
lipsiţi de educaţie şi spirit gospodăresc. Ţăranii nu s‑au înghesuit să muncească în gospodăriile agricole,
nefiind motivaţi de cantitatea recoltei primite în urma muncii, de cele mai multe ori, pe propriile terenuri. Era şi cazul mai multor ţărani din Săpânţa: „Înainte avem teren, am avut zece hectare de teren şi
acuma trebuia să te duci să prăşeşti şi‑ţi da numai 2–3 saci de cucuruz şi ei duceau de pe zece hectare,
vagoane de mălai. Înainte avem şi grădini cu meri, cum am avut şi io o grădină de cinci hectare, avem
toamna mere, vindeam şi avem bani. Acum merele o fost a lor, a C.A.P.-lui, iar dacă ai mărs şi ai lucrat
ţi‑o dat şi ţie ceva”25.
În aceste condiţii, ţăranii maramureşeni preferau să muncească în diverse zone ale ţării (pe marile
şantiere de construcţii, la culesul recoltelor de pe câmpiile Bărăganului şi ale Banatului) sau la exploatările
miniere şi forestiere din zonă. Un fost primar din comuna Vişeu de Jos în anii `60-`70, recunoştea insuficienţa recoltei oferite de colectiv membrilor săi: „Mergeau oamenii în ţară şi acolo lucrau, de acolo se aprovizionau cu produse. Cu porumb, cu grâu, cu tot ce era nevoie. Nu de aicea, nu. Nici nu dăde’ atenţie omu’
la producţia care să obţine la grâu sau la porumb de la colectiv. Era fără interes că nu‑şi pute’ asigura hrana
pentru el şi familia lui. Îşi lua concediu când ştie el că trebe să meargă în ţară şi să aproviziona pă un an de
zâle cu de tăte, de prin Banat, de prin Bărăgan”.26
De altfel, problema generată de recolta insuficientă se regăseşte în majoritatea mărturiilor celor chestionaţi: „De la colectiv n‑ai avut nici de sare în mămăligă. Recoltă nu prea ţi‑o dat, că porumb o fost foarte
puţân. Cartofi, ce ţi‑o mai dat, ceva cartofi. Aşa că o fo’ plin în ţară de oameni duşi la muncile forestiere şi în
industrii. La construcţii, pă la tăt felul de lucrări, că n‑o avut omu` cu ce trăi, din colectivu’ aiesta”, îşi aminteşte Gheorghe Ţâcală din Vişeu de Jos27. Un ţăran din comuna Dragomireşti de pe valea Izei, povesteşte
acelaşi lucru: „La bărbaţi, li‑s arsă umerii de curelele de la raniţă, cum luau butinurile, muncile de pădure
şi muncile agricole. Vara, în sat era pustiu, tătă lumea era plecată. Noi n‑am ştiut până la colectiv unde‑i
Sighetu`. Şi aieştia săracii, când s‑o făcut colectivu’, ştieu unde‑i Bărăganu’ şi unde‑i Constanţa, unde‑i
Nădlacu’ şi celelalte. O rămas femeia, cât o putut o făcut, iar bărbaţii s‑o dus acolo. Şi io îmi luam concediu,
mă duceam la Arad şi în două săptămâni făcem douăzeci‑treizeci de măji de cucuruz. Vara mă ducem la
grâie, am făcut ce am putut şi îmi aducem făină, să avem acasă, familia, ce mânca”28. Astfel, nu e de mirare
că un fost preşedinte de colectiv din Sarasău aminteşte de lipsa forţei de muncă la colectiv: „Să nu credeţi
că toată lumea o înţeles. O înţeles care o înţeles, care nu, te‑ai descurcat cum ai putut. Spuneau, să zicem pe
româneşte: <Ţie ţi‑o trebuit colectiv? Du‑te lucră!> În special în anii ’63-’64, până s‑o obişnuit, păi erai zilnic
la poarta omului. Zilnic erai la poarta omului. Până s‑o obişnuit, că după ce s‑o obişnuit, o fost mai uşor.
Da’ până s‑o obişnuit omu’ că trebe să lucre la colectiv o fost tare greu. De multe ori am scos salariaţii din
unităţi, dumineca în special, că nu erau braţe de muncă“29.
Structurile colectiviste, lipsite de forţă de muncă, tehnologie şi resurse materiale, au devenit, în marea
lor majoritate, neviabile din punct de vedere economic şi social. S‑a ajuns ca în anii ’80 să lucreze în colectiv
doar femeile şi bătrânii, iar recolta să fie strânsă cu ajutorul militarilor, elevilor şi studenţilor. Un ţăran din
Săpânţa menţiona în acest sens: „Înainte, îţi lucrai terenul că îţi era ruşine să‑ţi rămână terenul nelucrat. Că
la noi îi mare ruşine dacă ai avut teren, să nu‑l lucrezi că oamenii zâceu: <Păi, aiesta nu şi‑o tăiet iarba, nu
şi‑o cosât iarba>. Să rămână iarba de făcut fân, o Doamne feri, iar pământu’ nelucrat, nearat, era mare ruşine
şi era obligator să‑ţi lucrezi pământul de ruşine, cât de bitang dacă ai fost şi n‑ai vrut să lucrezi. Pă vremea
colectivului nu i‑o mai interesat, nu pre` o mai avut bai. Iar tractoarele şi femeile lucrau numai să să vadă în
25. Interviu cu T.
���������������������������������������������������������������������������
T. din Săpânţa, realizat de���������������������������������������������
Robert Fürtös la 7 februarie 2008 (AIOCIMS).
26. Interviu cu P.
�����������������������������������������������������������������������������
G. din Vişeu de Jos, realizat de������������������������������������������
Robert Fürtös la 6 martie 2008 (AIOCIMS).
27. Interviu cu Ţâcală
�����������������������������������������������������������������������������������������
Gheorghe din Vişeu de Jos, realizat de��������������������������������������������
Kondrát Norbert la 6 martie 2008 (AIOCIMS).
28. Interviu cu B.
���������������������������������������������������������������������������������
M. din Dragomireşti, realizat de����������������������������������������������
Robert Fürtös la 21 februarie 2008 (AIOCIMS).
29. Interviu cu C.
���������������������������������������������������������������������������
T. din Sarasău, realizat de���������������������������������������������
Robert Fürtös la 8 februarie 2008 (AIOCIMS).
— 248 —
muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

COLECTIVIZAREA AGRICULTURII ÎN MEMORIA ŢĂRANILOR MARAMUREȘENI

N

holdă. Nu lucrau, lucru de calitate. Doar la normă. Să se gate una‑două, n‑aveau probleme că n‑a fi recoltă,
că n‑or ave`, nu‑i prea interesat”30.
Dispariţia sentimentului de proprietate a ţăranilor a generat în perioada colectivului un fenomen larg
răspândit în lumea satelor: furtul, datorat, în special, situaţiei economice precare a ţăranilor colectivişti. Iată
ce povesteşte un ţăran din Săpânţa referitor la furtul din colectiv: „Toată lumea fura în colectiv. De exemplu:
dacă omu’ mere astăzi la cules de porumb, făce` cumva să‑şi ascundă pe acolo câţiva saci de porumb, o sută
sau două sute de kilograme. În lan pă acolo le ascundeai, da` alege‑i porumbu’ care era mai frumos. Noaptea
te duceai cu căruţa, care ave’ căruţă, care nu, mere cu umăru’ şi îl aduce. Şi la cartofi tot aşă. Îi ascunde aşa
şi cartofii, dar la cartofi nu să putea fura numa’ dacă furai cu brigadieru` ai putut să furi şi cu magazionieru’.
Te‑ai luat şi te‑ai dus, ai scăpat de muncitorii care o lucrat acolo, că pă ei nu i‑o interesat şi‑o făcut treaba,
nu te‑o urmărit unde te duci cu cartofii. Te‑ai dus şi ai ţâpat la om în curte, apoi aşă la magazioner la fel şi
te‑ai dus acasă. Iar brigadieru` fura din pix. Cu pixu’ fura de numa’. În loc să treacă trei sute de ore, trecea o
sută şi două sute rămâneu în plus. Da` el fura împreună cu preşedintele şi cu magazioneru`. Furau împreună
cu magazionieru’ când ave’ nevoie. Magazioneru’ o furat, că pă el nu l‑o putut prinde să fure. De exemplu,
el ce o avut nevoie şi‑o dus, cât o consumat într‑o săptămână. El nu şi‑o făcut stoc acasă de cereale, că o fo’
deştept. Ce i‑o fost bun stocu’ acasă de cereale? El ave’ acolo, când ave’ nevoie de o sută, ba vinde o sută de
kilograme la unu, o sută de kilograme la altu’. Când ave nevoie îşi duce acasă. Un sac de cartofi, un sac de
grâu, că oricine ave’ dreptu’ la un sac de grâu, să fi avută acasă. Da, aşa să fura, iar activiştii tăţi o furat ”31.
Situaţia era asemănătoare şi la Ieud: „Apăi o fo’ oameni care o furat, da’ eu n‑am furat, eu n‑am furat nici
un cartof. Nu că mi‑o fo’ milă de colhoz, că l‑aş fi aprins tăt huc! Dar m‑am temut că dacă m‑ar fi prins, mă
purta de‑a lungul satului spunând că din cauza asta mere colhozul rău, că aiesta fură. Da’ oamenii lor o fo’
aceia care o furat, cei ce‑o condus”32.
Colectivizarea satului maramureşean a adus şi o schimbare în mentalitatea ţăranilor care s‑au îndepărtat de multe din valorile şi simbolurile tradiţionale. Însă, coşmarul colectivizării forţate continuă să se
păstreze şi astăzi extrem de puternic în memoria individuală şi colectivă a ţăranilor maramureşeni.
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30. Interviu cu S.
���������������������������������������������������������������������������
T. din Săpânţa, realizat de���������������������������������������������
Robert Fürtös la 7 februarie 2008 (AIOCIMS).
31. 
Ibidem.
32. Interviu cu Kindriş Ioan din Ieud, realizat de Robert Fürtös la 22 martie 2004 (AIOCIMS).
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PROPAGANDĂ ȘI DUBLU DISCURS
ÎN COLECTIVIZAREA AGRICULTURII.
GAC SLOBOZIA‑MÂNDRA –
JUDEŢUL TELEORMAN
CONSTANTIN PETRE

PROPAGANDA AND DOUBLE SPEECH IN AGRICULTURE COLLECTIVIZATION.
GAC – SLOBOZIA‑MÂNDRA – TELEORMAN COUNTY
Abstract: The paper highlights the role of the propaganda and of the political organisation in the process of
forced collectivisation of the agriculture. The situation
in the Slobozia‑Mândra collective farm, which a lot of

peasants wanted to abandon, was settled by the intervention of several high‑profile communist leaders. Their
speech, completely inadequate, was only meant to propagate fear in order to subjugate the peasants.

Rezumat: Lucrarea accentuează rolul pe care l‑a avut
propaganda şi acţiunea politică în procesul de colectivizare forţată a agriculturii în România. Situaţia de
la G.A.C. Slobozia‑Mândra, unde mulţi colectivişti
au cerut sa iasă din gospodărie, a fost aplanată prin

intervenţia unor lideri comunişti de la cel mai înalt
nivel al partidului. Discursul lor, complet inadecvat
situaţiei concrete, a fost menit sa semene teamă în rândurile ţăranilor, pentru a se supune hotărârilor partidului comunist.

Keywords: collectivisation, propaganda, peasantry,
collective farms, working class.

Cuvinte‑cheie: colectivizare, propagandă, ţărănime,
gospodării agricole colective, clasa muncitoare.

După 1945, ţărănimea a fost categoria socială cea mai conservatoare şi greu de înregimentat din
întreaga societate, mai ales că reprezenta peste 75% din populaţie. Reprezentanţii clasei muncitoare, paravan sub care se ascundeau de fapt comuniştii, urma să contribuie la distrugerea ţărănimii şi transformarea
ei în proletariat agricol sau folosind sintagma oficială, în „ţărănime muncitoare”.
Plenara C.C. din 3–5 martie 19451 a elaborat documentul de partid care a stat la baza colectivizării.
În Rezoluţia plenarei consacrată sarcinilor partidului în „lupta pentru întărirea alianţei clasei muncitoare
cu ţărănimea muncitoare şi pentru transformarea socialistă a agriculturii este citat Stalin, cel ce impune
principiul dezbinării ţărănimii, care va funcţiona cu un succes limitat, de altfel: „Alianţa dintre proletariat
şi ţărănime în condiţiile dictaturii proletariatului, nu este o alianţă cu întreaga ţărănime”. De altfel, Lenin
însuşi stabilise tactica de luptă împotriva ţărănimii: „Sprijină‑te pe sărăcime, organizează o alianţă trainică
cu ţăranul mijlocaş, nu înceta nicio clipă lupta împotriva chiaburimii”.
1. „Scânteia” din 15 martie 1949, Rezoluţia şedinţei plenare a C.C. al P.M.R. din 3–5 martie 1949, asupra sarcinilor partidului în lupta
pentru întărirea alianţei clasei muncitoare cu ţărănimea muncitoare pentru transformarea socialistă a agriculturii p. 1.
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Practic, cheia succesului în atragerea milioanelor de ţărani săraci şi mijlocaşi la construirea socialismului, sub conducerea clasei muncitoare stă în „munca organizaţiilor noastre de partid”. De aceea, în
momentul în care existau organizaţii de bază în majoritatea covârşitoare a satelor, acţiunea de înfiinţare a
gospodăriilor agricole colective (G.A.C.) putea începe2.
A fost folosită din plin propaganda, agitaţia de partid şi îndeosebi presa de partid, care trebuia „să
demaşte în faţa milioanelor de ţărani săraci şi mijlocii, chipul hrăpăreţ şi veninos al chiaburilor, să cultive
ura de clasă împotriva elementelor capitaliste de la ţară şi să arate limpede pe înţelesul fiecărui ţăran sărac
şi mijlocaş, că singura cale pentru a scăpa de exploatare, mizerie şi starea culturală înapoiată este trecerea
pe calea reconstrucţiei socialiste a agriculturii. Activiştilor de partid li s‑au trasat sarcini să ducă în mod
sistematic o acţiune largă de lămurire, care să înlăture complet orice urmă a atmosferei de teamă faţă de
gospodăriile colective.
Participarea „muncitorilor”, de fapt a activiştilor de partid, care au împânzit satele, trebuia să reprezinte „factorul de dinamizare, organizare şi îndrumare a ţărănimii”.3
Retrospectiv, istoria oficiala a afirmat că: „În focul acestei lupte s‑a încheiat alianţa dintre clasa muncitoare şi ţărănimea muncitoare, uriaşă forţă socială, plină de combativitate – temelia succeselor ulterioare
ale luptei pentru construirea noii orânduiri [...]. Sub conducerea încercată a P.C.R., ţărănimea a păşit pe
făgaşul transformării socialiste a agriculturii, singura cale care poate asigura eliberarea definitivă de sub
exploatare, făurirea unui trai prosper îmbelşugat”4.
Despre ce libertate putea fi vorba este uşor de înţeles după lecturarea stenogramelor prin care Dej
recomanda să li se spună ţăranilor că nu scapă de gospodăria agricolă cum nu scapă de moarte. Ţăranii nu
s‑au lăsat înşelaţi de minciunile comuniştilor dovadă zicala care circula în epocă: „Ori te spânzuri, ori te
îneci, ori la colectiv te treci”.
Rezultatele acţiunii de colectivizare nu au fost mulţumitoare pentru regim, cu toate mijloacele de forţă folosite. Dinamica înfiinţării gospodăriilor colective şi întovărăşirilor agricole în anii 1949 – 1953 (a doua
decadă a lunii august a fost următoarea)5:
În anii

Nr. gos. col.

Nr. fam. din
gos. col.

Suprafaţa teren

Nr.
întovărăşirilor
agr.

Nr. fam din
întov.

Suprafaţa teren

1949

56

4.058

14.692

-

-

-

1950

971

6.3661

252.664

-

-

-

1951

62

5.373

22.650

-

-

-

1952

706

93.903

445.561

1834

83.990

187.622

1953 (21 aug)

194

12.259

67.402

155

19.084

34.672

total

1989

179.254

802.969

1989

103.074

222.294

Pe lângă cifrele modeste, ce era mai rău pentru responsabilii Secţiei agrare a fost faptul că fenomenul
retragerii din colectiv tindea să se mărească. Astfel se ajunsese ca în partea a doua a anului 1953 un număr de
3.500 de colectivişti au făcut cereri pentru a ieşi din gospodăriile colective, cu toate ameninţările şi piedicile
puse de autorităţi.
Dublul limbaj este caracteristic pentru activiştii comunişti, întrucât realităţile dure erau reflectate
în mod public cu totul denaturat din motive propagandistice. Stenogramele şedinţelor liderilor comunişti
care au avut caracter strict secret sunt cele care ne pot da o imagine a ceea ce s‑a întâmplat în realitate. În
2. 
Ibidem, p. 3.
3. 
Ibidem.
4. Marin Badea, Ion Ilincioiu, Răscoala ţăranilor din România, Editura Politică 1967, p. 150.
5. Arhivele Naţionale Istorice Centrale (în continuare A.N.I.C), fond C.C. al P.C.R. Secţia Agrară, ds. 1/1953, f. 7.
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faţa mulţimilor de ţărani, şefii comunişti au folosit discursuri propagandistice, total inadecvate în cea mai
mare parte, dar care erau menite să inducă ideea că regimul comunist de inspiraţie sovietică s‑a înrădăcinat
definitiv şi că cei care mai sperau într‑o răsturnare a situaţiei internaţionale trebuiau să se resemneze. Mai
mult proferările la adresa imperialiştilor anglo‑americani trebuiau să fie resimţite de către ţărani ca fiind
adresate celor care nu se supun regimului.
Mai jos sunt redate citate ample dintr‑o circulară a Comitetului Central al P.M.R. din 26 octombrie
1953 adresată primilor secretari ai comitetelor regionale de partid, care viza măsurile pentru întărirea organizatorico‑economică a gospodăriilor agricole colective, pornind de la cazul G.A.C. Slobozia – Mândra,
Teleorman6. Cauzele principale care au dus deficienţe erau considerate a fi în principal de ordin politic:
Slăbirea muncii politice în G.A.C.-uri şi întovărăşirile agricole; lipsa de conducere politică de către organele
de partid ale G. A. C. – urilor; totala dezinteresare a comitetelor executive ale sfaturilor faţă de săvârşirea
unor abateri şi încălcări grosolane ale Statutului‑model şi ale hotărârilor partidului şi guvernului cu privire
la G.A.C‑uri.
Aspectele privind metodologia practică folosită la „rezolvarea situaţiei critice din Gospodăria
Colectivă «1907» Slobozia‑Mândra”7, sugerează atmosfera de ipocrizie şi teroare în care au fost aruncaţi
sătenii. Astfel situaţia de la Slobozia – Mândra a fost transformată într‑un caz exemplar care urma să servească drept model pentru toate G.A.C‑urile din ţară cu probleme.
În iulie 1949 s‑a constituit prima G.A.C. din regiunea Teleorman în comuna Slobozia‑Mândra, numită G.A.C. „1907”8. Preponderenţa ţăranilor săraci a facilitat demersurile activiştilor de partid pentru a crea
structuri comuniste în rândul păturilor celor mai nevoiaşe.
În anul 1949 în comună, care aparţinea de plasa Târgu Măgurele9 erau 350 ţărani mijlocaşi şi 1438
ţărani săraci. Cei 246 de membri de partid au hotărât în şedinţa plenară a organizaţiei comunale înfiinţarea
la 11 iulie 1949 a G.A.C. 1907, care peste 20 de zile a fost inaugurat. Pe 21 august este oficializată înfiinţarea
prin H.C.M 893. Cu ocazia inaugurării a avut loc o mare serbare populară, la care au participat cântăreţi de
muzică populară precum Maria Lătăreţu10 sau Ansamblul „Ciocârlia”11. Din partea C.C. a venit Constanţa
Crăciun12, preşedinta organizaţiei de femei a P.M.R., membră a C.C.
Pentru legitimarea istorică a G.A.C.-ului a fost „descoperit” şi un presupus participant la răscoala
din 1907, Marin Cârmiş13, care se înscrisese primul în G.A.C. Presa l‑a impus drept exponent al ţărănimii
exploatate. Fotografia lui a apărut în Scânteia, iar articolele care i‑au fost dedicate făceau din el un simbol al
continuităţii luptei de clasă împotriva moşierilor şi a chiaburilor. În realitate consătenii ştiau că e un mincinos şi un leneş, ocupaţia lui fiind de pândar la livadă.
Anul 1953 a fost unul de temporizare a ritmului colectivizării forţate, datorită factorilor politici
externi – moartea lui Stalin, şi interni – înlăturarea deviaţioniştilor de dreapta – Ana Pauker, Vasile Luca
şi Teohari Georgescu. Viaţa în colhoz se dovedise grea şi umilitoare. Recolta urma să fie mică.
6. A.N.I.C., ibidem, fila 13.
7. A.N.I.C, ibidem, fila 13.
8. Tot în Regiunea Teleorman, la Siliştea Gumeşti, s‑a înfiinţat 1957 G.A.C. „Răscoala 1907”, Constantin Ţânţariu (coord.),
Colectivizare în Teleorman (1949–1962). Rezistenţă şi acceptare forţată, vol.I, Editura Tipoalex, Alexandria, 2004, p. 33.
9. Până la 6 septembrie 1950 unităţile administrativ‑teritoriale româneşti erau judeţele, subîmpărţite, la rândul lor în plăşi. Între
1950 şi 1968, teritoriul RPR/RSR a fost împărţit în regiuni şi raioane, după model sovietic.
10. Maria Lătăreţu (n. 7 noiembrie 1911 – 23 septembrie 1972) a fost o cunoscută interpretă de folclor muzical românesc din zona
Gorjului.
11. Ansamblul Artistic „Ciocârlia” a aparţinut de la înfiinţare, din 1948 şi până astăzi de Ministerul de Interne, a reunit în cadrul
său foarte mulţi instrumentişti şi interpreţi de muzica populară, dintre cei mai cunoscuţi. Pe lângă turneele în ţară a efectuat
foarte multe turnee în străinătate.
12. Constanţa Crăciun, născută în 1914, a intrat în Partidului Comunist din România, în anul 1935. A fost membru al CC al PCR
(1945–1969, 1972–1974), membru al prezidiului Marii Adunãri Naţionale (1948–1953), ministru al Culturii între 28 octombrie
1953 şi 19 martie 1957, apoi adjunct la acelaşi departament în 1959. Din 5 iunie 1962 devine preşedinte al Comitetului de Stat
pentru Culturã şi Artã, iar de la 21 august 1965 vicepreşedinte al Consiliului de Stat (pânã în 1969).
13. Constantin Ţânţariu (coord.), op. cit., p. 178.
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În condiţiile politice schiţate mai sus a fost adoptat Statutul – cadru al G.A.C. din iunie 195314, care
prin art. 16 permitea ieşirea membrilor colectivişti din G.A.C.
Nemulţumirile oamenilor cu privire la conducerea G.A.C., la retribuţiile mizerabile au determinat pe foarte mulţi să facă cereri de ieşire din colhoz. În luna martie 1953 printr‑un memoriu comun 45
de colectivişti (deşi autorităţile afirmau că doar 15 semnături erau autentice, celelalte fiind semnate în
fals) doreau să părăsească gospodăria colectivă şi să li se dea pământul şi vitele înapoi. În perioada de la
20 iulie la 26 august 1953 s‑au mai înregistrat încă 330 de cereri de ieşire din G.A.C. Solicitările au fost
motivate de colectivişti prin faptul că au fost forţaţi să intre în gospodăria colectivă, sau că a semnat
doar soţul, dar nu şi soţia şi din cauza aceasta au apărut neînţelegeri în familie, că nu au ce mânca, deşi
muncesc foarte mult, sau că sunt nemulţumiţi de comportamentul unor brigadieri şi a unor membri din
consiliul de conducere.
Pentru a se aplana starea conflictuală au fost trimişi la faţa locului din partea C.C. şi a Consiliul
de Miniştri, Gheorghe Apostol15 şi împreună cu el şeful secţiei agrare a Comitetului regional Bucureşti,
vice‑preşedintele Sfatului popular Bucureşti, primul secretar al Comitetului raional de partid şi inginerul
şef de la Sfatul popular raional.
Şedinţele s‑au desfăşurat potrivit uzanţelor în astfel de situaţii:
Mai întâi s‑a ţinut o consfătuire a celor veniţi de la Bucureşti cu Biroul organizaţiei de bază şi cu
consiliului de conducere a G.A.C. pentru informare şi s‑a discutat despre planul de măsuri pentru dezvoltarea economică.
Apoi membrii de partid care au luat cuvântul, au vorbit în sens autocritic cu privire al lipsurile organizaţiei de bază şi a membrilor de partid care au tratat cu prea multă uşurinţă intrările de noi membri în
gospodăria colectivă. Prin urmare, adunarea generală a căzut de acord cu excluderea unui număr de şapte
colectivişti ca elemente dizolvante, duşmănoase gospodăriei colective.
Cu privire la modul de rezolvare al cererilor de ieşire, întrucât nu se puteau refuza din principiu, s‑a
hotărât ca acestea să se facă în spiritul Statutului model al gospodăriilor agricole colective. Adică să se dea celor
ce nu mai vor să rămână în gospodărie, suprafeţe de pământ egale cu acelea cu care au intrat în G.A.C. din
rezervele de stat (care în general se găseau la distanţe îndepărtate faţă de comună). Pentru inventarul viu şi
mort să primească 50% din valoarea prevăzută în procesul‑verbal încheiat atunci când au intrat în gospodăria colectivă. A doua zi urma să fie convocată adunarea generală a colectiviştilor.
Până atunci s‑a aprobat propunerea lui Apostol ca toţi membrii de partid şi toţi colectiviştii fruntaşi
în muncă, cu autoritate în rândurile colhoznicilor, să fie repartizaţi pe grupe de familii la cei care au făcut
cerere de ieşire, cu care „să ducă o muncă de lămurire susţinută” şi fără întrerupere până la adunarea generală pentru a‑i convinge să rămână în G.A.C. şi să se arate acestor familii că fac un pas greşit şi că întoarcerea
la gospodăria individuală înseamnă un pas îndărăt. Toţi membrii de partid în număr de 70 şi‑au luat sarcini
concrete de a sta de vorbă familiile celor care au făcut cereri de ieşire din gospodărie. „O noapte întreagă şi
trei sferturi din zi”, aceştia au desfăşurat „o muncă neobosită, fără somn, pentru a convinge familiile ce le‑au
fost repartizate să rămână în gospodărie”.
A doua zi lămuritorii trebuiau să stea lângă cei cu care duseseră muncă de convingere pentru a se
evita ca „elementele nemulţumite şi dizolvante” să acţioneze în continuare asupra celor ce au făcut cereri
de ieşire. Înainte de ţinerea adunării generale a colectiviştilor, membrii de partid şi fruntaşii colectivişti au
raportat biroului organizaţiei de bază şi consiliului de conducere că cea mai mare parte a familiilor cu care
14. Primul Statut model al GAC‑urilor, care avea scopul de a asigura „victoria asupra chiaburilor, exploatatorilor şi duşmanilor
celor ce muncesc”, a fost elaborat de Comisia Agrară a C.C. al P.M.R., condusă de Ana Pauker la 5–6 iulie 1949. Constantin
Ţânţariu (coord. p. 29), op. cit. p. 23.
15. Gheorghe Apostol, născut în 16 mai 1913 în comuna Tudor Vladimirescu, judeţul Galaţi, a devenit membru al Partidului
Comunist din România, în anul 1934. Între 1945–1952 a ocupat funcţia de preşedinte al Confederaţiei Generale a Muncii,
apoi al Consiliului General al Sindicatelor (1955–1961, 1967–1969). Membru al Biroului Politic al PCR între 1948–1969;
prim‑vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (1952–1954, 1961–1967) şi prim‑secretar al C.C. al P.C.R. (1954–1955). A fost
principalul contracandidat al lui Nicolae Ceauşescu la conducerea partidului după moartea lui Gheorghiu – Dej.
— 254 —
muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

PROPAGANDĂ ȘI DUBLU DISCURS ÎN COLECTIVIZAREA AGRICULTURII. GAC SLOBOZIA‑MÂNDRA

N

s‑a stat de vorbă nu s‑a hotărât să rămână în gospodărie. Un număr mai restrâns „au fost convinşi că fac un
pas greşit” şi şi‑au luat angajamentul ca în faţa adunării generale să rupă cererile de ieşire din gospodărie.
Mai întâi adunarea generală a hotărât în unanimitate excluderea a şapte persoane pentru care au votat
şi cei care au făcut cereri de ieşire.
Când preşedintele gospodăriei a arătat că numai în spiritul statutului se poate rezolva problema
retragerilor „au fost vociferări, în special din partea unor femei care în mod intenţionat au fost împinse de
elementele duşmănoase în primele rânduri, aproape de tribună”16 Acestea susţineau că vor să primească
pământul acolo unde l‑au avut, că vor să primească inventarul viu şi mort aşa cum l‑au adus în gospodărie,
deşi între timp vitele pe care le‑au adus nu mai existau, iar multe din atelajele confiscate fuseseră distruse.
Întrucât protestele au continuat a fost necesară intervenţia lui Gheorghe Apostol, care a arătat într‑un
mod „destul de clar” care este linia Partidului cu privire la modul cum trebuie constituite gospodăriile agricole colective şi la modul în care, cu sprijinul partidului şi guvernului şi cu eforturile colectiviştilor, gospodăria se poate întări şi dezvolta pentru ca nivelul de viaţă al colectiviştilor să crească necontenit. Gheorghe
Apostol a arătat că statutul a fost alcătuit după discuţiile cu toţi colectiviştii care au participat la Congresul
fruntaşilor din gospodăriile agricole colective şi că e o lege foarte importantă, „sfântă” pentru gospodăriile
agricole colective existente şi pentru cele care se vor înfiinţa, precum şi pentru toţi colectiviştii.
Îmbinând o retorică cinică cu ameninţări străvezi, activiştii de la centru s‑au străduit să dea o aparenţă de legalitate şi să conducă discuţiile pe terenul propriu: „Pentru a se demonstra spiritul democratic după
care lucrează partidul au fost întrebate femeile care au vociferat ca să li se dea pământul acolo unde l‑au
avut, să li se dea inventarul viu şi mort, dacă dumnealor au participat înainte de Congresul colectiviştilor
la discuţii cu privire la proiectul de statut. Au răspuns că au discutat. În continuare au fost întrebate dacă
după ce Statutul a fost votat de congres, a fost aprobat de C.C. şi de Consiliul de Miniştri, a fost discutat în
gospodărie şi dacă au participat şi dânsele la aceste discuţii, au răspuns că au participat. S‑a pus întrebarea,
iarăşi, dacă au aprobat acest statut, au răspuns că l‑au aprobat şi atunci s‑a pus întrebarea: Se poate atunci
călca o asemenea lege? La această întrebare n‑au mai avut ce să răspundă”17.
Atacul la adresa celor care au făcut cereri de ieşire, a continuat arătându‑li‑se „în mod corespunzător
că fac un pas greşit” şi că s‑au lăsat manipulaţi de elementele duşmănoase, inamice ale intereselor ţărănimii
muncitoare şi alianţei ei cu clasa muncitoare care împreună trebuiau să asigure mersul spre „o viaţă nouă,
fericită”. Pentru a fi mai convingători s‑a invocat tema moşierilor revanşarzi care voiau să se revină la situaţia
de dinainte de reforma agrară comunistă din 1945, cu toate că ţăranilor le era teama de comunişti şi nu de
moşieri. Continuând discuţiile, colectiviştii au fost „lămuriţi” în continuare, prin întrebări retorice şi acţiuni
prea puţin voalate: „Doriţi acest lucru? [întoarcerea moşierilor – n.n]. Au răspuns în cor că nu doresc. Dar
mortul de la groapă nu se întoarce. Clasa muncitoare aliată cu ţărănimea muncitoare sub conducerea partidului este o forţă de neînvins şi această forţă este în stare să zdrobească orice încercare a duşmanilor din
ţară şi din străinătate de a pune piedici dezvoltării noastre pe drumul construirii unei noi vieţi de bunăstare
a tuturor celor ce muncesc în ţara noastră”. […].
Au fost întrebaţi dacă doresc să se întoarcă vremurile când chiaburul, jandarmul, perceptorul şi vătafii moşierilor stăpâneau satele, au răspuns toţi în cor că nu vor.
S‑a făcut apel din nou la toţi cei care au făcut cereri să se gândească bine asupra pasului pe care îl fac,
în interesul lor şi al viitorului copiilor lor...”18.
După prima parte a discursului, au fost chemaţi în faţa adunării generale, în mod strategic întâi cei
care în urma muncii de convingere făcută cu ei de membrii de partid şi colectiviştii fruntaşi s‑au hotărât să
rămână în gospodărie. „Aceştia s‑au ridicat la tribună şi au arătat în faţa adunării generale că au fost induşi
în eroare de elementele chiabureşti din sat şi de anumite elemente duşmănoase strecurate în gospodărie
şi că discutând cu familia asupra acestui pas, au ajuns la convingerea că (acest pas) este greşit, potrivnic
16. A.N.I.C, ibidem, fila 25.
17. A.N.I.C, ibidem, fila 26.
18. A.N.I.C, ibidem, fila 27–28.
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intereselor lor [...] în faţa adunării generale au rupt cererea de ieşire din gospodărie. Aşa au urmat un număr
de 20 de colectivişti. Fiecare dintre aceştia au fost îmbrăţişaţi de membrii prezidiului, au fost îmbrăţişaţi de
colectiviştii hotărâţi să rămână în gospodărie, sărutaţi de femei şi de copii”19.
Ceilalţi, cei mai mulţi, şi‑au menţinut cererile de ieşire. Adunarea generală a aprobat prin vot ieşirea lor,
cu respectarea Statutului model, dar cei care au ieşit au început să vocifereze şi mai ales femeile lor de aceea a
fost necesară o nouă intervenţie a lui Gheorghe Apostol care a repetat lozincile oficiale pentru a calma spiritele.
Acesta a vorbit despre succesele mari pe care le‑a obţinut „poporul nostru muncitor” sub conducerea
clasei muncitoare în dezvoltarea industriei, agriculturii, culturii şi la ridicarea nivelului de viaţă a celor ce
muncesc, dar a şi subliniat „greutăţile prin care încă mai trece poporul nostru muncitor” şi că a construi o
viaţă nouă nu este uşor şi cere sacrificii. „De aceea nici gospodăria. Slobozia – Mândra, n‑a putut în 4 ani
de existenţă să asigure o viaţă îmbelşugată colectiviştilor, gospodăria se află în plină dezvoltare. Prin munca
dumneavoastră, prin sprijinul partidului şi guvernului vom ajunge să atingem şi să realizăm dorinţele colectiviştilor de a trăi într‑adevăr o viaţă îmbelşlugată cu familiile lor”20.
Pentru a deturna atenţia de la evenimentele locale, Gheorghe Apostol a trecut în alt registru, care nu
avea o legătură directă cu problemele concrete, dar de fapt viza descurajarea oricărei opoziţii. Într‑un context mai general a făcut un amplu expozeu al situaţiei politice internaţionale, arătând că partidul sprijinit de
U.R.S.S. este în plină ofensivă, fără a fi dispus la cel mai mic compromis:
„A explicat evenimentele politice internaţionale arătând forţele uriaşe ale lagărului păcii, democraţiei
şi socialismului în frunte cu Uniunea Sovietică, forţe care cresc mereu, a arătat că popoarele lumii, oamenii
muncii din toate ţările nu doresc război, că forţele păcii şi democraţiei din toată lumea, mobilizându‑se activ
în lupta împotriva celor care doresc un nou războiu, vor fi în stare să oprească mâna criminală a unui grup
restrâns de mari capitalişti, miliardari americani şi uneltele lor capitaliste din Anglia, Franţa şi Germania
Apuseană, de a arunca lumea într‑un nou război.
A arătat care au fost urmările primului război mondial, ce distrugeri a provocat acest război şi câte
vieţi omeneşti s‑au pierdut, că acest război a dus pe de o parte la îmbogăţirea peste măsură a bancherilor
americani, care au subvenţionat războiul, dar că în acelaşi timp sub conducerea partidului comunist, creat
de Lenin, a fost izgonit regimul ţarist şi apoi a fost zdrobită puterea capitaliştilor şi moşierilor şi s‑a creat
marele stat sovietic, în care muncitorii şi ţăranii şi‑au construit o viaţă nouă, socialistă.
A arătat şi cele ce s‑au întâmplat în timpul celui de‑al doilea război mondial şi urmările dezastroase
pe care le‑a avut acest război pentru lumea întreagă, pentru muncitorii şi pentru ţăranii care au trebuit să
suporte năprăzniciile acestui război21.
Acest război s‑a terminat cu lichidarea celei mai puternice forţe militare pe care a avut‑o vreodată la
dispoziţie capitaliştii din toată lumea şi imperialişti. Acest război s‑a terminat cu victoria armatei sovietice
asupra fascismului, cu eliberarea unui număr însemnat de ţări de sub jugul imperialismului, al burgheziei şi
moşierimii din aceste ţări.
Alături de Uniunea Sovietică astăzi se află popoarele eliberate, stăpâne pe soarta lor. Este marea
Chină care numără 500 de milioane de luptători activi pentru cauza păcii, democraţiei şi socialismului,
sunt popoarele ţărilor de democraţie populară din Europa. Sunt forţele mereu crescânde ale păcii şi
democraţiei în ţările capitaliste, unde clasa muncitoare, care acţionează tot mai unită, în alianţă cu ţărănimea muncitoare, care se opune cu fermitate politicii războinice a guvernelor burgheze şi stăpânilor lor
imperialişti americani.
Deci dacă la începutul celui de‑al doilea război mondial Uniunea Sovietică s‑a aflat singură, după,
Uniunea Sovietică nu mai este singură. Şi dacă imperialiştii americani şi guvernele ţărilor capitaliste care fac
politica dolarului american, a Angliei, Franţei, Italiei, Germaniei Occidentale şi Japoniei, doresc să arunce
lumea într‑un nou războiu, apoi forţa aceasta uriaşă a păcii, democraţiei şi socialismului va fi în stare să
19. A.N.I.C, ibidem, fila 27.
20. A.N.I.C, ibidem, fila 29.
21. A.N.I.C, ibidem, fila 29.
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oprească mâna criminală a acestor bandiţi însetaţi de sânge, dornici să stăpânească lumea. Politica bancherilor americani de a înfricoşa pe cei «slabi de înger» de grozăviile bombei atomice şi bombei cu hidrogen
s‑a prăbuşit. Bomba atomică şi bomba de hidrogen nu o au numai americanii, această bombă şi altele le
au şi forţele noastre, forţele democraţiei, păcii şi socialismului, le posedă marea noastră prietenă şi eliberatoare U.R.S.S.; într‑adevăr bomba atomică are o mare putere de distrugere în masă a oamenilor. Dar acum
această bombă nu o au numai americanii, oare ce s‑ar întâmpla cu imperialiştii americani dacă o asemenea
bombă ar cădea la Washington, New York, Chicago unde sunt blocuri zgârie‑nori? Puţine din trupurile lor
ar rămâne în Statele Unite22.
Domnii imperialişti se laudă prea mult cu puterea de care dispun, pentru a produce arme de tot felul,
cu care pot distruge milioane de oameni.
Pentru a avea arme trebuie să ai şi luptători. Noi cunoaştem ce fel de luptători au trimis imperialiştii
americani să lupte în Coreea şi ce rezultate militare au obţinut în acest război tâlhăresc. Imperialiştii americani şi celelalte 15 state capitaliste care au participat în războiul din Coreea n‑au fost în stare să înfrângă
voinţa poporului coreean şi fermitatea sa în apărarea libertăţii şi independenţei naţionale a Coreei. Ei au
fost nevoiţi să accepte armistiţiul. Aceasta înseamnă că poporul coreean ajutat de voluntarii chinezi, sprijiniţi de forţele păcii din toată lumea au fost în stare să impună celor 16 state capitaliste în frunte cu America
acceptarea armistiţiului. Dacă un popor de 30 de milioane a fost în stare să respingă atacurile armatelor
imperialiste şi să zdrobească mitul aşa‑zisei invincibile armate a Statelor Unite, atunci trebuie să vă închipuiţi de ce forţe dispune lagărul păcii, democraţiei şi socialismului în frunte cu Uniunea Sovietică. Alături
de Uniunea Sovietică şi ţările de democraţie populară se află muncitorimea din ţările capitaliste, popoarele
asuprite din colonii, care luptă pentru libertatea şi independenţa lor naţională împotriva războiului, împotriva agresorilor imperialişti americani.
Agenţii moşierilor şi capitaliştilor expropriaţi, elementele legionare, chiaburii, sprijiniţi de moşieri şi
capitalişti, încurajaţi de imperialişti americani reuşesc datorită lipsei noastre de vigilenţă, să se apropie de
«colectivişti mai slabi de înger» şi să le spună că dacă vin americanii o să‑i spânzure. Noi le spunem tuturor
ca să ştie: ştreang şi săpun se găseşte şi în RPR pentru acei care ar îndrăzni să calce în grădina noastră”23.
După răfuiala cu „imperialişti” Apostol a trecut la lucruri mai constructive şi promisiuni. Stenograma
prezintă o atmosferă plină de optimism: „Li s‑a arătat celor care au ieşit din gospodărie că partidul şi guvernul le va acorda credite pe termen lung prin banca de stat şi că ei pot să se constituie în întovărăşiri agricole
dacă vor, spre a‑şi lucra pământul pe care‑l vor primi, cu maşinile şi tractoarele statului. S‑a adresat celor ale
căror cereri de ieşire au fost rezolvate de adunarea generală, arătându‑le că partidul şi guvernul va da şi mai
departe sprijin ţăranilor muncitori.[...]. De aceea drumul rămâne deschis pentru ei, de a reveni în G.A.C.
atunci când se vor convinge că altă cale nu există pentru a trăi o viaţă mai uşoară.
A recomandat adunării generale să aleagă o comisie formată din colectivişti şi din cei care au ieşit
din gospodărie, care în baza documentelor existente la contabilitatea gospodăriei, să stabilească în spiritul statutului drepturile ce le are de primit fiecare dintre cei ce au ieşit din gospodărie24. În încheiere şi‑a
manifestat încrederea în forţele unite ale colectiviştilor care vor munci cu mai mult elan pentru întărirea şi
dezvoltarea economică şi social culturală a gospodăriei, de tot sprijinul partidului şi guvernului, făcând apel
la înţelegerea şi prietenia ce trebuie să existe între colectivişti şi restul ţărănimii muncitoare, care sunt în
afara gospodăriei colective şi care în scurtă vreme se vor convinge că numai pe calea gospodăriei colective
vor scăpa de greutăţile vieţii în gospodăriile lor individuale25.
Încheierea întâlnirii a avut, conform stenogramei un final apoteotic, cu rezultate pe măsură:
„Într‑un mare entuziasm s‑a terminat adunarea generală. Cei care au rămas în G.A.C. şi o parte din cei
care au ieşit, au manifestat încrederea în partid şi guvern, încrederea în regimul nostru democrat popular,
22. A.N.I.C, ibidem, fila 30.
23. A.N.I.C, ibidem, fila 31.
24. A.N.I.C, ibidem, fila 32.
25. A.N.I.C, ibidem, fila 33.
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încrederea în forţele păcii, democraţiei şi socialismului, în fruntea căruia se află marea Uniune Sovietică
eliberatoarea noastră şi sprijinitoarea noastră în lupta de construire a unei vieţi noi[...].
După încheierea adunării generale numai în 10 minute, s‑au prezentat la consiliul de conducere, peste
60 de colectivişti care au făcut cereri de ieşire din gospodărie. Şi a căror cereri au fost aprobate, manifestându‑şi hotărâţi dorinţa de a rămâne în gospodărie, cerând înapoierea cererilor lor şi rupându‑le. Iar a doua
zi, s‑a’ prezentat la sediul gospodăriei aproape 100 de colectivişti împreună cu familiile lor, cerând insistent
să fie reprimiţi în gospodărie26.[...]. Acestea au fost rezultatele muncii depuse de organizaţia de bază, de
consiliul de conducere al gospodăriei colective, de fruntaşii colectivişti şi de fruntaşii trimişi de Comitetul
Central şi Consiliul de Miniştri ca să rezolve situaţia grea din această gospodărie colectivă27.
„Elementele dizolvante”, acuzate că ar fi sabotori nu au intrat de bunăvoie în G.A.C. ci la capătul unor
presiuni insuportabile, cum rezultă din chiar declaraţiile lor:
„Cerere către C.C. al P.M.R.
Subsemnatul Marin C. Ştefan [...] fiind forţat şi chemat la sfat de preşedinte şi de percepţie şi spunându‑mi: «Ori te treci în gospodărie chiabure, ori venim împreună cu toţi şi îţi ridicăm tot ce ai şi te mutăm
de aici din sat nu ştiu unde!», şi eu de frică[...] şi forţat m‑am trecut în gospodărie. Pentru cele expuse mai
sus vreau să fiu retras din G.C. 1907 cu suprafaţa de pământ pe care am băgat‑o....28”
Alţi ţărani s‑au căit în faţa autorităţilor, luându‑şi angajamentul de a nu mai greşi şi de a deveni delatori:
„Declaraţie,
Subsemnaţii Onică St. Florea şi Onică F. Rada declarăm următoarele: Prin luna august ne‑am găsit
de acum cu Oiţă Mitru şi Alexandru Burtea, care au început să spuie să fac cerere de ieşire din G.A.C.,
spunând că ni se dă pământul. Fără să‑mi dau seama am făcut această greşeală. Pentru aceasta atât [eu]cât
şi soţia mea rugăm consiliul de conducere să ne ierte greşeala pe care am făcut‑o şi să fim primiţi în G.A.C.
Totodată ne luăm angajamentul că vom munci cinstit şi vom demasca pe cei ce vor să ne rupă din G.A.C.
Totodată arăt că în ziua de 7 septembrie 1953 a venit la noi Mihăilă Marică spunându‑ne să nu rupem
cererea şi aplecat”29.
Etapa I a colectivizări, pusă în practică de echipa exterioară a partidului, Ana Pauker, Vasile Luca şi
Teohari Georgescu a generat, nenumărate abuzuri şi silnicii – după expresia lui Victor Frunză un adevărat
1907 socialist30. Unele samavolnicii au fost recunoscute de Gheorghiu‑Dej mai ales în contextul îndepărtării deviaţioniştilor de dreapta – După lichidarea fracţionarismului, dar şi în contextul morţii lui Stalin la 5
martie 1953, liderii comunişti au promovat o relaxare a colectivizării prin accentuarea înfiinţării de întovărăşiri agricole31, după modelul T.O.Z.-urilor sovietice, în care, chipurile, să fie acordată atenţie principiilor
leniniste, adică a respectării liberului consimţământ al ţăranilor.
Recunoaşterea de către lideri a abuzurilor făcute de partid şi organele represive Miliţia şi Securitatea,
nu s‑a făcut din onestitate sau spirit de penitenţă ci exclusiv din ranchiună şi calcul politic. Niciodată conducătorii de la putere, care se considerau reprezentanţi liniei principiale marxist‑leniniste, şi până în 1953, şi
staliniste, nu au fost criticaţi în mod oficial.
După congresul al XX al PCUS când Hruşciov a denunţat public execuţiile de oameni nevinovaţi
de către Stalin, Dej, făcându‑se ecoul gestului lui Hruşciov a indicat pe cei ce se făcuseră vinovaţi de
26. A.N.I.C, ibidem, fila 33.
27. A.N.I.C, ibidem, fila 34.
28. Constantin Ţânţariu (coord.), Colectivizare în Teleorman (1949–1962). Rezistenţă şi acceptare forţată, vol.II, Editura Tipoalex,
Alexandria, 2004, p. 128.
29. 
Ibidem, p. 129.
30. Victor Frunză, Istoria stalinismului în România, Editura Humanitas, Bucureşti, 1990, p. 413.
31. La 25 ianuarie 1952 s‑a stabilit Statutul model al întovărăşirilor agricole de ţărani‑muncitori pentru cultivarea laolaltă
a pământului (HCM 99 în BO 6/25 ianuarie 1952). Se stipula că primirea în întovărăşire se va face „pe baza unei cereri
personale semnată de cel care vrea să se înscrie în întovărăşire”. Constantin Ţânţariu (coord. p. 29), op. cit. vol. I, p. 29.
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excese împotriva ţăranilor. Potrivit raportului prezentat de secretarul general al P.M.R., la plenara C.C.
din 28 octombrie‑5 decembrie 1961, în primul val de colectivizare au fost arestaţi 80.00032 de ţărani dintre
care 30.000 suferiseră procese publice. Despre abuzurile şi crimele făcute în perioada 1957–1962, Dej n‑a
spus o vorbă.
Încheierea procesului de colectivizare a fost marcat cu deosebit fast printr‑o sesiune extraordinară a
Marii Adunări Naţionale (27–30 aprilie 1962)33 când au fost invitaţi în mod simbolic 11.000 de ţărani, atâţi
cât după cum spuseseră ziarele de stânga ale vremii căzuseră victime represiunii „burghezo‑moşiereşti în
1907. Invitaţii au fost preşedinţii de G.A.C.-uri, fruntaşii din G.A.C.-uri, deputaţii M.A.N., toţi îmbrăcaţi în
costume populare. Trenurile care i‑au adus la Bucureşti pe participanţi au fost pavoazate cu steguleţe roşii
şi tricolore stema P.M.R., ghirlande de brad şi lozinci mobilizatoare: „Slavă P.M.R., conducătorul încercat al poporului, inspiratorul şi organizatorul tuturor victoriilor noastre! Succes deplin lucrărilor Sesiunii
M.A.N. consacrată încheierii colectivizării agriculturii în R.P.R.! Trăiască şi să se întărească alianţa dintre
clasa muncitoare şi ţărănimea colectivistă, temelia de neclintit a regimului democrat popular!”34
Vorbitorii dinainte instruiţi au abordat, unul după altul aceleaşi teme cu variaţii nesemnificative:
soarta grea a ţărănimii în anii exploatării capitaliste, piedicile puse partidului de către grupurile antipartinice, denigrarea situaţiei din R.P.R. de către posturile de radio străine. Cei care au urmat la cuvânt au
continuat prin a‑şi exprima satisfacţia şi deplina încredere în partid, prezentând realizările remarcabile din
R.P.R. şi creionând perspectivele luminoase care se deschideau în faţa ţării.
Cei 11 mii de invitaţi au umplut sala Pavilionului Expoziţional situat în apropierea Casei Scânteii,
clădirea cu cel mai mare număr de locuri din Bucureşti, care ar fi fost neîncăpătoare dacă s‑ar fi adus un
număr egal cu victimele făcute de regimului de democraţie populară în timpul colectivizări. La scurt timp
după încheierea „marelui eveniment” care a avut ample reverberaţii în presa vremii a mai avut loc o replică:
cupola palatului expoziţional s‑a prăbuşit35. Peste decenii, în iunie 1990, tot la pavilionul expoziţional au fost
cazaţi alţi „reprezentanţi ai poporului”, creditaţi cu înaltă conştiinţă civică, muncitorească care veniseră să
restabilească democraţia şi liniştea în capitala ţării.
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SITUAŢIA PROPRIETĂŢILOR FAMILIEI
POP DE BĂSEȘTI PÂNĂ LA COLECTIVIZAREA
FORŢATĂ A AGRICULTURII
MARIN POP

STATUS OF THE PROPERTIES OF POP DE BĂSEȘTI FAMILY UNTIL
THE CONSTRAINED COLLECTIVIZATION OF THE AGRICULTURE
Abstract: George Pop de Băsești and his daughter
Elena are indisputably part of the great personalities
gallery that originate in the Land of Sylvania. Besides
being the most significant political representative of the
Romanians in the North‑West of the country, before
1918, George Pop de Băsești was also an excellent manager. Thus, from the 100 yokes that he inherited from
his ancestors, he succeeded to increase his assets to over
3000 yokes.
Through his will from 11th November 1914 he
donates, together with his daughter, the patrimony that
he gathered all his life, to the Bishopy Center of Blaj, “for
the praise of the Almighty God and in favor of the cultural
development of the Romanian people”. In order to reach
this noble cause it was intended to set up an agricultural
popular school, scholarships for students and pupils, the
set up of certain Romanian cultural institutions, the care

for the Church and the Romanian school from Băseşti
and home for the ones that will distinguish in literature
and education. His heritage was assessed at over 4 million crowns.
The will of Pop de Băseşti family is a high value
document for us, due to the fact that it shows the way the
Romanian most important people were thinking and taking care of the nation future, even after their death. George
Pop de Băseşti, together with his daughter worked their
whole life only in the interest of the Romanian people
and their fellow countrymen, whom they would leave
the heritage, but with the duty to increase and to use in
the noble cause of national education.
After the Second World War, together with the
installation of the communist regime in Romania, the
land properties of Pop de Băseşti family were confiscated, and so did the others in the country.

Rezumat: George Pop de Băseşti şi fiica sa Elena fac parte,
indiscutabil, din galeria marilor personalităţi care îşi au obârşia în Ţara Silvaniei.Pe lângă faptul că a fost cel mai de seamă
reprezentant politic al românilor din nord‑vestul ţării, înainte de 1918, George Pop de Băseşti a fost şi un bun gospodar.
Astfel, de la cele 100 jugăre pe care le‑a moştenit de la înaintaşii săi, el a reuşit să acumuleze o avere de peste 3000 jug.
Prin testamentul din 11 niembrie 1914 el donează, împreună cu fiica sa Elena, averea agonisită cu trudă
o viaţă întreagă, Capitlului mitropolitan din Blaj, „spre
mărirea atotputernicului Dumnezeu şi în favorul desvoltării culturale a poporului român”. Pentru atingerea acestui nobil scop se prevedea înfiinţarea unei şcoli poporale
agricole, burse pentru studenţi şi elevi, înfiinţarea altor
instituţii culturale româneşti, îngrijirea bisericii şi a şcolii

româneşti din Băseşti şi cămin pentru cei care se vor distinge în domeniul literaturii şi educaţiei. Averea sa a fost
evaluată la peste 4 milioane de coroane.
Testamentul familiei Pop de Băsești reprezintă
un document de mare valoare pentru noi, deoarece arată modul cum gândeau şi aveau grijă fruntaşii români de
viitorul naţiei, chiar şi după moartea lor. George Pop de
Băseşti, împreună cu fiica sa, au muncit o viaţă întreagă numai în folosul poporului român şi a semenilor lor,
cărora le lăsa averea sa, însă cu resposabilitatea de a o
înmulţi şi folosi în nobilul scop al educaţiei naţionale.
După cel de al doilea război mondial, odată cu
instaurarea regimului comunist în România, proprie
tățile funciare ale familiei Pop de Băsești au fost confiscate, la fel ca toate celelalte din țară.
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George Pop de Băseşti şi fiica sa Elena fac parte, indiscutabil, din galeria marilor personalităţi care
îşi au obârşia în Ţara Silvaniei. Pe lângă faptul că a fost cel mai de seamă reprezentant politic al românilor
din nord‑vestul ţării, înainte de 1918, George Pop de Băseşti a fost şi un bun gospodar. Astfel, de la cele 100
jugăre pe care le‑a moştenit de la înaintaşii săi, el a reuşit să acumuleze o avere de peste 3000 jug.
O bună parte din avere a dobândit‑o prin căsătoria cu Maria Loşonţi, care avea proprietăţi funciare
în Cluj şi Nuşfalău. A vândut aceste terenuri şi a cumpărat altele în zona Băseşti.
Dar cea mai însemnată parte a averii sale a obţinut‑o prin multă muncă şi chibzuinţă. Marea lui calitate de gospodar se poate observa şi din lucrarea sa intitulată „Economia câmpului”, care a fost premiată de
Despărţământul şimleuan al Astrei1.
În anul 1914 izbucnea cea mai mare conflagraţie pe care o cunoscuse omenirea până atunci, primul
război mondial. În aceste împrejurări vitrege şi aflându‑se la o vârstă înaintată, George Pop de Băseşti se
hotărăşte să‑şi scrie testamentul. Astfel, pe data de 11 noiembrie 1914, împreună cu fiica sa Elena, se prezintă în faţa notarului din Dej, Otto Schilling şi a canonicului de Blaj, Iosif Hossu. Prin acest testament el
donează, împreună cu fiica sa, averea agonisită cu trudă o viaţă întreagă, Capitlului mitropolitan din Blaj,
„spre mărirea atotputernicului Dumnezeu şi în favorul desvoltării culturale a poporului român”. Pentru
atingerea acestui nobil scop se prevedea înfiinţarea unei şcoli poporale agricole, burse pentru studenţi şi
elevi, înfiinţarea altor instituţii culturale româneşti, îngrijirea bisericii şi a şcolii româneşti din Băseşti şi
cămin pentru cei care se vor distinge în domeniul literaturii şi educaţiei. Averea sa a fost evaluată la peste
4 milioane de coroane.
Testamentul reprezintă un document de mare valoare pentru noi, deoarece arată modul cum gândeau şi aveau grijă fruntaşii români de viitorul naţiei, chiar şi după moartea lor. George Pop de Băseşti,
împreună cu fiica sa, Elena, au muncit o viaţă întreagă numai în folosul poporului român şi a semenilor lor,
cărora le lăsa averea sa, însă cu resposabilitatea de a o înmulţi şi folosi în nobilul scop al educaţiei naţionale.
Testamentul cuprinde 9 părţi:
În prima parte sunt descrise proprietăţile pe care le deţinea în Băseşti, Tămăşeşti, Băiţa, Oarţa de Jos
şi Orţiţa, pe care le donează, la fel ca şi acţiunile pe care le avea la diferite bănci din întreaga Transilvanie2.
Partea a doua a testamentului se referă la înfiinţarea unei fundaţii care urma să se numească
„Fundaţiunea George Pop de Băseşti şi fiica sa Elena” şi modul cum urma să fie administrată şi controlată averea ei. În acest scop urma să se înfiinţeze „Senatul fundaţiunii”. El era preconizat să fie compus din
reprezentanţi ai capitlului din Blaj, un delegat al Episcopiei de Gherla, vicarul Sălajului şi 6 bărbaţi mireni
greco‑catolici „cu purtare morală inexcepţionabilă” şi care s‑au distins în viaţa publică. Dintre cei 6 mireni,
3 trebuiau să fie din Sălaj şi un membru al familiei Pop de Băseşti. Senatul era numit pe o perioadă de 6 ani
şi avea, înafară de rolul de control, şi pe acela de a stabili modul cum vor fi folosite fondurile fundaţiei. El
avea obligaţia de a se întruni cel puţin o dată la 2 ani.
În partea a III‑a a testamentului se motivează scopul înfiinţării fundaţiei şi anume: „promovarea culturii poporului românesc”.
George Pop de Băseşti şi fiica sa amintesc urmaşilor că au strâns această avere „cu multă osteneală
şi abnegaţiune”, de aceea îşi exprimau dorinţa ca ea să fie „păstrată, asigurată şi folosită, pentru propăşirea
culturală, economică şi socială a iubitului meu popor românesc”.
Din veniturile fundaţiei, procentul de 20% urma să fie capitalizat, iar restul folosit pentru realizarea
mai multor obiective. În primul rând se preconiza înfiinţarea unei şcoli agricole la Băseşti, unde urmau să
fie instruiţi „băieţi de ţărani români greco‑catolici şi greco‑orientali (ortodocşi – n.n.) de a cultiva pământul
1. Ioan Georgescu, George Pop de Băseşti. 60 de ani din luptele naţionale ale românilor transilvăneni, Editura Astra, Oradea, 1935,
p. 332–333.
2. 
Ibidem, p. 345–346.
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în toţi ramii de economie şi de a creşte vite în mod raţional”. Până la îndeplinirea acestui deziderat, George
Pop dorea să se înfiinţeze, la Băseşti, o fermă model cu scopul de a instrui „în mod practic agricultorii de
naţionalitate română”.
În testament se mai prevedea acordarea de burse tinerilor greco‑catolici sau ortodocşi, care după terminarea studiilor doreau să se perfecţioneze în ţară sau străinătate. De asemenea, de burse puteau beneficia
studenţii şi ucenicii comerciali şi industriali greco‑catolici.
În ceea ce priveşte numărul şi mărimea burselor, urma ca Senatul fundaţiei să le stabilească. Prioritate
la acordarea burselor o aveau cei născuţi în familia Pop şi cei din judeţele Sălaj şi Satu Mare.
Din veniturile fundaţiei se prevedea a se înfiinţa şi institute culturale româneşti, în special internate
pentru studenţii români şi să se ajute cele existente. De asemenea, urma să fie ajutate şcolile medii sau superioare de diferite profile, înafară de seminariile teologice de care se îngrijeau, separat, diecezele. Prioritate
avea şcoala confesională din Băseşti, care urma să primească anual suma de 600 coroane.
Biserica din Băseşti urma să primească 82 de acţiuni, având doar obligaţia de a oficia, în fiecare an,
parastas de sărbătoarea sfântului Gheorghe şi a sfinţilor Constantin şi Elena, după decesul donatorilor.
Pe timpul verii „bărbaţii cari s‑au distins pe terenul literaturei şi educaţiei româneşti” aveau dreptul la
o vacanţă, pe moşia din Băseşti, beneficiind de toate condiţiile existente aici.
De venituri băneşti urmau să mai beneficieze cele două nepoate, Măriuca şi Viorica Pop, care în
momentul când se măritau primeau, fiecare, suma de 5.000 coroane. De asemenea, tatăl lor, care era văr
cu Elena Pop şi nepotul lui George Pop, dr. Mihai Pop din Cehu Silvaniei, urma să primească suma de
30.000 de coroane.
În partea a IV‑a a testamentului este stipulat că Capitlul din Blaj va intra în posesia acestei donaţii în
momentul decesului ambilor donatori. Până atunci George Pop şi fiica sa, Elena, dispuneau de această avere, cu restricţia de a înstrăina proprietăţile şi acţiunile care formau obiectul acestei donaţii. După moartea
lui George Pop, fiica sa, Elena, urma să moştenească toată averea familiei.
În partea a V‑a a testamentului se stipulează că la moartea lui George Pop, pe baza acestui document
şi pe baza extrasului din matricula morţilor „fără ascultarea părţilor, şi cu excluderea oricărei proceduri
judecătoreşti”, donaţia urma să fie întabulată pe numele „Fundaţia George Pop de Băseşti şi fiica sa Elena”,
sub administrarea Capitlului din Blaj, dar cu dreptul de uzufruct viager al Elenei Pop de Băseşti.
George Pop şi fiica sa nu mai aveau dreptul să retragă această donaţie, obligându‑se să suporte şi
spesele acestui contract, fapt stipulat în partea a VI – a a testamentului.
Capitlul din Blaj primeşte „cu mulţămită” donaţia, obligându‑se să înfiinţeze fundaţia amintită mai
sus, să o administreze conştiincios şi să respecte, întru totul, prevederile cuprinse în testament, fapt stipulat
în partea a VII – a a testamentului.
În partea a VIII‑a donatorii menţionează că, dacă printr‑o întâmplare nefericită ar pierde averea, îşi
rezervă dreptul de a împrumuta 100.000 de coroane pentru a o reconstitui.
În ultima parte a testamentului se evaluează averea donată şi se întocmesc formalităţile de rigoare
(martori, taxă de timbru, etc.)
Testamentul familiei Pop, datat 14 noiembrie 1914, este supus dezbaterii Capitlului Mitropolitan greco‑catolic de Alba Iulia şi Făgăraş, din Blaj, pe data de 1 decembrie 1914, cu obligaţia de a se îndeplini toate
dispoziţiile pe care documentul le prevedea3.
În anul 1921 este adoptată legea de reformă agrară, care prevedea, printre altele, exproprierea proprietăţilor fundaţiilor religioase. Pentru a nu pierde şi această fundaţie, care intra şi ea sub incidenţa legii de
reformă agrară, la fel cum a pierdut şi celelalte fundaţii, Capitlul mitropolitan din Blaj a renunţat, strategic,
la această donaţie, urmând să o preia după moartea Elenei Pop.
Judeţul Sălaj, ca de altfel toate satele transilvănene, s‑a confruntat cu numeroase probleme la sfârşitul
primului război mondial. Cea mai acută a fost cea agrară. Ea era mult mai veche, iar amânarea ei a generat
numeroase conflicte sociale. Ele au culminat cu revoltele sociale care au izbucnit, în întreaga Transilvanie,
3. 
Ibidem, p. 346–354.
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la începutul lunii noiembrie 1918, pe fondul anarhiei care se instaurase în întreaga monarhie austro‑ungară,
în această perioadă.
Războiul a avut consecinţe dezastruoase, în special asupra micilor gospodării, contribuind la reducerea drastică a producţiei agricole şi la scăderea numărului de animale. Din această cauză, una din primele
măsuri, luate de către Consiliul Dirigent, a fost de a asigura producţia agricolă, pentru anul 1919. În acest
sens, dar şi pentru ai linişti pe ţărani, care aşteptau să li se dea pământ, cât mai urgent, în data de 8/21 februarie 1919, emite ordonanţa 82/a, referitoare la arendările forţate. Conform prevederilor acestei ordonanţe,
se arendează obligatoriu, „pentru cauza de utilitate publică”, din moşiile statului, acele părţi pe care nu se
practica cultura de model şi din moşiile proprietarilor particulari, acele părţi care nu erau garantate de proprietar. Beneficiarii ordonanţei erau, în primul rând, cei care luaseră parte la război, precum şi văduvele şi
orfanii de război4.
În judeţul Sălaj aplicarea acestei ordonanţe a întârziat, deoarece administraţia românească se instalează abia la sfârşitul lunii aprilie, 1919.
După moartea lui George Pop, Elena Pop Hossu‑Longin, împreună cu soţul său, s‑a mutat la Băseşti,
ea fiind moştenitoarea întregii averi a tatălui său. În anii 1920–1921, până la apariţia legii de reformă agrară,
Elena Pop a arendat, conform ordonanței amintite, importante suprafeţe de pământ arabil, fânaţe şi păşune
ţăranilor din satele unde avea moşii5.
După intrarea în vigoare a legii de reformă agrară din anul 1921 au fost supuse exproprierii şi proprietăţile funciare ale Elenei Pop Hossu‑Longin. Astfel, comisia de ocol pentru expropriere din Cehu Silvaniei,
în şedinţa publică, ţinută în perioada 27–29 decembrie 1922 la şcoala din Băseşti, a luat hotărâri cu privire la
moşiile lui George Pop de Băseşti. Proprietăţile funciare ale familiei Pop erau situate în mai multe comune,
şi anume: Băseşti, Băiţa, Tămăşeşti, Oarţa de Jos, Orţiţa, Sălişte şi Uileac.
La şedinţele publice a participat judecătorul de ocol, Alexandru Incze, ca preşedinte al comisiei de
expropriere şi delegatul Ministerului Agriculturii şi Domeniilor.
Comisia a luat hotărâri în privinţa situaţiei juridice a proprietăţilor, la întinderea lor, a terenului ce
urma să fie expropriat şi la valoarea lui.
Hotărârea referitoare la situaţia juridică a succesiunii proprietăţilor a fost luată după ascultarea părţilor şi după declaraţia reprezentantului Mitropoliei din Blaj6.
După cum am arătat mai sus, Mitropolia din Blaj, pentru a nu pierde şi fundaţia „George Pop de
Băseşti şi fiica sa Elena”, a renunţat, temporar, la ea.
Elena Pop Hossu‑Longin, ca singură succesoare a defunctului George Pop, a fost considerată proprietară a moşiilor, a căror sediu administrativ era la Băseşti.
S‑a constatat că întreaga moşie era lucrată în regie proprie şi înzestrată cu instalaţii şi utilaje de agricultură intensivă.
Comisia a hotărât exproprierea şi a fixat, conform articolului 8 şi 28 din legea de reformă agrară,
preţul terenului ce urma a fi expropriat. Au fost scutite de la expropriere 300 de jugăre cadastrale, precum şi
fânaţele şi păşunea, necesare crescătoriei de vite existente pe moşie, cu întindere de 463 de jugăre (jug.) De
asemenea, au fost scutite de la expropriere imobilele, intravilanele, viile şi morile.
De pe moşia din Băseşti s‑a expropiat 312 jug. 1228 stânjeni (stj.), teren, în general, arător, la preţul de
800 lei/jug, la preţul de 1000 lei.
Din Băiţa s‑au expropriat 460 de jug, 1266 stj., din care 315 jug, arător, la preţul de 600 lei şi 145 jug.
742 stj. păşune, la preţul de 150 lei/jug.
De pe moşia existentă în localitatea Tămăşeşti s‑au expropriat 118 jug. 538 stj., teren arabil, la preţul de
800 lei/jug., 688 stj. fânaţ, la preţul de 1000 lei, şi 511 stj. păşune, la preţul de 150 lei/jug.
4. 
Gazeta oficială a judeţului Sălaj, I, nr. 1 din 3/ 16 mai 1919.
5. Vezi, pe larg, Marin Pop, „Evoluţia lucrărilor de reformă agrară şi arendările forţate în judeţul Sălaj în perioada 1918 – 1921”, în
Acta Musei Porolissensis, XXIV, Zalău, 2002, p. 447–452.
6. Arhivele Naţionale Istorice Centrale din București, fond Reforma agrară din anul 1921, judeţul Sălaj, dos. 428, f. 4–5.
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În Orţiţa i s‑au expropriat 78 jug. 246 stj., din care 61 jug. 508 stj. arabil, la preţul de 800 lei/jug. şi 16
jug. 108 stj. fânaţ, la preţul de 1000 lei/jug. Restul de 1230 stj. era teren neproductiv.
Referitor la moşia din Oarţa de Jos se constată că s‑au adus hotărâri de expropriere, pe data de 13
octombrie 1922. S‑au expropriat 9 jug. 1299 stj. arător, la preţul de 400 lei/jug. şi 36 jug. 127 stj., la preţul
de 600 lei/jug.7.
Rămâneau la proprietar, înafară de păduri, asupra cărora nu se luase, încă, o hotărâre, imobilele care
în conformitate cu art. 16 aliniatul 3 din lege se scădeau din suprafaţa expropriabilă, fiind scutite, şi anume:
viile, grădinile îngrădite, pometurile, terenurile neproductive cu suprafeţe ocupate de curte şi clădiri (curţi
economice). În Băseşti, au rămas, în total, 209 jug. 1182 stj. imobile plus teren arător şi fânaţ. În Băiţa, 250
jug. 448 stj., din care 200 jug. păşune şi restul arător, fără imobile. În Tămăşeşti, 184 jug. 952 stj., arător şi
fânaţ, fără imobile. În Uileac, 15 jug. 616 stj., numai fânaţ. Deci, în total, Elena Pop Hossu‑Longin rămas cu
o suprafaţă de 663 jug. 638 stj. neexpropriată, plus pădurile pe care le avea, a căror expropriere s‑a omis, în
conformitate cu articolul 34 din legea de reformă agrară8.
Înafară de cota cuvenită i s‑a lăsat 463 jugăre de fânaţ şi păşune, după ce comisia a făcut inventarul animalelor de pe moşii, după cum urmează: la cei 34 de cai pe care îi avea i s‑au lăsat 68 jug; celor 122 vite cornute,
122 jug; la cele 800 de oi, 100 de jug., iar pentru iernatul tuturor animalelor i s‑au mai lăsat 173 jug, care s‑a
calculat că produc, anual, 2500 kg. fân., animalele având nevoie de 2730 kg. de fân pentru o singură iernare9.
Pe data de 1 iulie 1923 s‑a luat în discuţie apelul Elenei Pop Hossu‑Longin, reprezentată de avocatul
Gheorghe Pop (de Oarţa, finul lui Gheorghe Pop de Băsești, primul prefect al județului Sălaj, după Marea
Unire –n.n.), de a se majora preţul pământului. Se admite preţul de 700 lei/jug. la terenul arător, cls. I. 500
lei pentru cls. II, iar la păşune se stabileşte preţul de 800 lei/jug. pentru cls. I, 600 lei, pentru cls. II şi 300 lei
pentru restul.
Tot acum se hotărăşte şi exproprierea a 200 stj. pentru căminul cultural, teren situat „lângă drumul ce
duce la Asuajul de jos şi Băiţa”, în conformitate cu art. 8 şi 50 din legea de reformă agrară.
Locuitorii din comunele pe care se aflau moşiile Elenei Pop au cerut, prin delegaţii lor, să se exproprieze mai mult, atât din aceste moşii, cât şi din cele ale lui Mihai Pop, care se aflau în comuna Băseşti. Acest
apel este respins de către Comisia de reformă agrară10.
La data de 3 februarie 1927, Elena Pop face apel, în contra sentinţei de expropriere nr. 192 şi 195 din
1923, pentru majorarea preţului pământului, motivându‑se că era mai mic decât preţul cu care se vindea în
anii 1908–1913. Curtea de Apel din Oradea admite apelul Elenei Pop şi măreşte preţul terenurilor expropriate. Astfel, preţul terenurilor din comunele Tămăşeşti, Băseşti, Orţiţa şi Oarţa de Jos, expropriate pentru
fânaţe, este mărit la 2500 lei/jug., cele pentru arător la câte 2200 lei/jug., iar terenul din comunele Băseşti şi
Tămăşeşti, expropriat pentru păşune, la câte 1200 lei/jug. Preţul terenurilor din comuna Băiţa se măreşte la
2000 lei/jug., arător şi 1000 lei/ jug. pentru păşune11.
Renta privind exproprierea, conform legii, a fost trimisă, trimestrial, proprietarei, până în luna
iulie 194012.
Pe data de 15 mai 1940, la Băseşti, se încheia traiectoria pământească a Elenei Pop Hossu‑Longin.
Cu o seară înainte a rostit o ultimă rugăciune, care i‑a mişcat pe toţi cei prezenţi la căpătâiul ei. A trecut
la cele veşnice strângând în mână o cruce cu indulgenţă binecuvântată de Papa de a Roma şi chemându‑l
în ajutor pe Isus.
Elena Pop Hossu‑Longin a fost crescută în spiritul educaţiei creştine, greco‑catolice, şi a avut mare
grijă de viaţa sa spiritual‑religioasă. De‑alungul vieţii a sprijinit fundaţiile religioase13, după cum se poate
7. 
Ibidem, f. 4.
8. 
Ibidem, f. 5.
9. 
Ibidem.
10. 
Ibidem, f. 6.
11. 
Ibidem, dos. 428, f. 3, 429, f. 7, dos. 430, f. 3, dos. 431, f. 3, dos. 432, f. 3, pentru fiecare moşie.
12. Ibidem, dos. 428, f. 13–28, dos. 429, f. 13–28, f. 430, f. 13–28, dos. 431, f. 13–28, şi dos. 432, f. 13–28, pentru fiecare moşie.
13. Ioan Georgescu, „Elena Pop Hossu – Longin (1862–1940)”, în rev. Ţara Silvaniei, an I, nr. 1, Zalău, 1940, p. 90.
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observa şi din testamentul său. El a fost publicat pe data de 17 mai 1940, în registrul de testamente şi din el
reiese care urma să fie situaţia proprietăţilor sale după ce a trecut în eternitate.
În preambulul testamentului, Elena Pop îşi cere iertare de la toţi cei cărora, cu voie sau fără voie, le‑a
greşit. De asemenea, tuturor celor care i‑au fost alături, de‑a lungul întregii sale vieţi, le spune un ultim adio
şi îi roagă să o pomenească în rugăciunile lor. Întreaga sa viaţă a dat dovadă de un înalt patriotism, ceea
ce reiese şi din preambulul testamentului, în care face poporului român următoarele urări: „Scumpului şi
mult iubitului meu Neam românesc îi doresc mărire şi fericire. Atotputernicul Dumnezeu să‑i ocrotească
şi cârmuiască destinele, să‑i răsplătească multele jertfe şi suferinţe seculare, aşezându‑l în şirul popoarelor
creştine, vrednice de a stăpâni pământul. Planeze pururea ajutorul divin asupra acestui popor românesc
brav, viteaz şi cu frica lui Dumnezău, călăuzindu‑l mereu pe calea propăşirei şi civilizaţiei omeneşti, păstrându‑i alipirea cătră legea strămoşească şi iubirea tradiţională şi îndârjită cătră glorioasa starpe din care‑şi
trage originea”14.
Elena Pop îşi împarte, în mod echitabil, credem noi, întrega sa avere mobilă şi imobilă.
În primul rând, testează casa din Deva, în părţi egale, celor 2 nepoţi ai săi, după soţ, Eugen
Hossu‑Longin, care era medic în Deva şi lui Alexandru Hossu‑Longin, inginer‑şef în Braşov. Celui din urmă
îi lăsa şi masa de scris, care a aparţinut soţului său, Francisc Hossu‑Longin.
Primesc, apoi, sume de bani, bijuterii şi alte obiecte de valoare, nepoatele sale Maria Pop, măritată
Pretor Sorescu şi Viorica Pop, măritată Meran.
O sumă importantă de bani o donează bisericii greco‑catolice din Băseşti, cu condiţia ca aceşti
bani să fie administraţi de către Episcopia greco‑catolică de Maramureş. De asemenea, tot acestei biserici
îi lăsa două candelabre de argint cu 5 braţe şi o icoană. Tot o icoană lăsa şi bisericii greco‑catolice din
Cehu Silvaniei.
Societăţilor culturale în cadrul cărora ea a activat le testa sume importante de bani, împărţite în mod
egal. Este vorba de Uniunea Femeilor Române din Braşov, Uniunea Femeilor din Hunedoara şi Reuniunea
Femeilor Române Sălăjene, pe care chiar ea le‑a înfinţat şi Reuniunea Femeilor Române Creştine din Cluj.
Aceeaşi sumă o primeau şi Societatea greco‑catolică A.G.R.U. şi societatea „Frăţia Regina Maria”.
Bibliotecii Centrale din Cluj îi dona două tablouri în ulei, care îi reprezenta pe părinţii ei şi pe cei ai
soţului său. Conform dorinţei soţului său, mai lăsa acestei biblioteci şi o fotografie în care erau reprezentaţi
părinţii soțului şi el, când era copil.
Administratorii moşiei primeau şi ei sume importante de bani. De asemenea, nu au fost uitaţi nici
servitorii moşiei, care primeau fiecare suma de 200 lei.
Ca moştenitor al întregii averi a familiei Pop de Băseşti, Elena Pop îl desemna pe strănepotul său,
Pretor Gheorghe Mihai Sorescu15. Era singurul descendent, pe linie bărbătească, al familiei Pop. El era fiul
Mariei Pop, măritată cu căpitanul Pretor Sorescu, decedat în anul 1936. Maria Pop era fiica lui Mihai Pop,
fratele lui George Pop de Băseşti.
Tânărul Pretor Sorescu se găsea la studii în Austria, la Colegiul din Calaburg. Elena Pop dorea ca el să
beneficiez de o educaţie aleasă, deoarece el reprezenta „un scump vlăstar” al familiei Pop. Urma să primească, „din toate punctele de vedere, o educaţie superioară, care să‑l predestineze să fie, la timpul său, un cetăţean luminat şi caracter integru al Ţării noastre, slăvita Românie Mare, un bun creştin cu frica Domnului a
legei noastre strămoşeşti”16.
Banii destinaţi educaţiei moştenitorului său erau depuşi la banca „Albina” din Sibiu. Elena Pop sublinia că nu puteau fi ridicate sume de bani din acest cont, numai pentru scopul menţionat mai sus sau dacă se
dorea transferul lor în alte bănci. Suma de bani care rămânea după ce moştenitorul său îşi termina studiile
o putea ridica doar în momentul în care executorii testamentari considerau că este matur să‑i gestioneze17.
14. Arhivele Naționale – Direcția Județeană Sălaj, fond Reforma agrară din anul 1945 în judeţul Sălaj, dos. 29, f. 82
15. 
Ibidem, f. 82v.
16. 
Ibidem, f. 84.
17. 
Ibidem, f. 83.
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Ca executori testamentari, Elena Pop i‑a numit pe următorii săi prieteni apropiaţi: Elena Bratu, avocat în Cluj; Ioan Georgescu, canonic în Oradea, autorul monografiei lui George Pop de Băseşti, căruia îi
lasă, prin testament, întreaga arhivă a familiei Pop; Romul Pop, avocat şi fost primar interimar în Oradea,
nepotul fruntaşului naţional‑român, Andrei Cosma şi Coriolan Tămăian, profesor de teologie în Oradea18.
Elena Pop lăsa moştenitorului său, însă, şi îndeplinirea unui testament moral, acela de a duce mai
departe tradiţia marilor săi înaintaşi: „Scumpul şi mult iubitul meu nepot şi fiu Pretoraş, te las în grija
Atotputernicului Dumnezeu şi a Preacuratei Maria. Cu binecuvântare şi Har ceresc asupra Ta să creşti în
frica şi iubirea Tatălui Ceresc să fii un creştin adevărat după Inima lui Cristos şi un patriot care să‑ţi iubeşti
neamul tău românesc mai presus de toate şi pentru care să aduci toate jertfele până la sacrificiu.
Fii pururea devotat, tradiţiilor din care faci parte şi cu deosebire urmează pildele marilor tăi străbuni
Petre Pop vicişpanul şi Gheorghe Pop de Băseşti”.
În finalul testamentului, întocmit pe data de 30 iunie 1937 la Băseşti, Elena Pop sublinia că declară
nule toate testamentele făcute anterior19.
Acest ultim pragraf, precum şi faptul că nu se referă, în mod explicit, la testamentul făcut împreună
cu tatăl său, la data de 11 noiembrie 1914, decât în articolul XVI al testamentului, în care ea cere prioritate
pentru moştenitorul său la bursele ce urmau să se acorde, din fondurile fundaţiei „George Pop de Băseşti şi
fiica sa Elena”, credem că a creat unele confuzii.
Probabil din această cauză, Elena Pop ridică testamentul de la notarul public din Cehu Silvaniei, îl
analizează şi îi adaugă un codicil, pe data de 13 februarie 1938. În codicil revocă şi declară nul acel ultim paragraf şi întăreşte, în mod clar, valabilitatea testamentului din 11 noiembrie 1914, prin care dona, împreună cu
tatăl său, Capitlului din Blaj, spre administrare, întreaga avere a familiei Pop. De asemenea, accentua, din
nou, dorinţa ca moştenitorul său, Pretor Sorescu, „să beneficieze de bursa şi veniturile moşiei fundaţionale”, în mod prioritar.
În momentul când devenea major şi dorea să înfiinţeze o fermă model, la Băseşti, cerea ca el „să fie
provăzut din pădurile moşiei fundaţionale cu lemne de construcţie pentru edificiile trebuitoare şi cu animale de prăsilă după trebuinţa unei ferme de economie raţională”20.
Au venit, însă, anii grei ai celui de al doilea război mondial şi ocupaţia hothystă. În această perioadă,
moştenitorii averii Elenei Pop au lucrat pământul cu zilieri plătiţi în bani şi cereale. Păşunatul moşiei din
Băseşti a fost dată pe anul 1940 cu suma de 540 pengo21.
În anul 1941, Maria Pretor Sorescu a încheiat un contract cu Farcău Ioan din comuna Bicaz (fostul jud. Sălaj), care se angajează, cu cele 200 de oi ale sale, ca păcurar, în jumătate, la moşia proprietarei.
Proprietara dădea pentru păşunat toată moşia, afară de 25 jugăre ce urmau a fi semănate pentru proprietară.
Contractul a fost încheiat la data de 5 septembrie 1941 şi a fost în vigoare până la data de 1 octombrie 194422.
Pe data de 1 octombrie 1942, Fărcaş Ioan încheie un nou contract cu Maria Sorescu şi se mută la oile
pe moşia din Someş‑Odorhei, menţinând contractul cu moşia din Băseşti, unde se obliga să pună un alt
păcurar în locul lui23.
La sfârşitul războiului, în ţara noastră puterea politică este cucerită de către comunişti, cu ajutorul
Moscovei. Soarta proprietăţilor familiei Pop de Băseşti va fi aceeaşi ca a tuturor românilor. Ele vor intra
sub incidenţa legii de reformă agrară din anul 1945, fiind confiscate, apoi, în anul 1949, de către regimul
totalitar comunist.
Pe data de 17 mai 1945 se formează Comitetul de reformă agrară din Băseşti, compus din 9 membri: Vaida Aurel‑preşedinte, Mureşan Vasile‑vicepreşedinte, Pop Vasile‑secretar şi Pop Alexandru, Pop
18. 
Ibidem, f. 83v.
19. 
Ibidem, f. 84.
20. 
Ibidem, f. 84v.
21. 
Ibidem, f. 2.
22. Ibidem, f. 5.
23. 
Ibidem, f. 17.
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Dumitru, Fărcaş Gavrilă, Oros Dumitru, Pop Gheorghe, Mureşan Ioan‑membri. Dar, comisia luase deja în
discuţie, încă de pe data de 3 aprilie, deci înainte de a se constitui oficial, situaţia proprietăţii văduvei Maria
Sorescu, născută Pop, a cărei fiu era moştenitorul legal al averii lui George Pop de Băseşti şi al Elenei Pop.
Înafara imobilelor deţinute de „Fundaţia George Pop de Băseşti şi fiica sa Elena”, Maria Sorecu şi fiul ei mai
deţineau în Băseşti 127 jug. şi 904 stj.. Comitetul local hotărăşte exproprierea întregii proprietăţi, aplicând
art. E al legii de reformă agrară24.
În conformitate cu legea de reformă agrară, care prevedea că un proprietar avea voie să deţină până
la 50 de hectare, Maria Sorescu se adresează Comisiei de plasă din Cehu Silvaniei, pentru a i se asigura cota
legală. Ea avea o proprietate în Someş‑Odorhei de 71 jugăre, dar mai avea nevoie de 16 jugăre din moşia de
la Băseşti pentru a completa cele 50 de hectare25.
Maria Sorescu trimite două scrisori ministrului Agriculturii şi primului ministru, datate 20 şi 21
aprilie 1945. Ea cere să fie respectat testamentul Elenei Pop de Băseşti, care dorea ca moştenitorul lor,
Pretor Gheorghe Mihai Sorescu, să înfiinţeze la Băseşti o fermă model, pe cele aproximativ 100 de jugăre cât avea Maria Sorescu la Băseşti. Cerea acest lucru „şi în memoria Elenei Pop Hossu Longin, care
împreună cu părintele său Gheorghe Pop de Băseşti au donat întreaga lor avere de 4000 jug. neamului
românesc – având singura dorinţă, ca susnumita moşioară familiară să rămâe băiatului meu, – ca ultimul
descendent a lui Gheorghe Pop de Băseşti, când Va deveni major să‑şi poată instala aci o fermă model,
precum spune în testament”. Explică faptul că nu a reuşit să transcrie moşia pe fiul său, deoarece după
moartea Elenei Pop, Ardealul a intrat sub ocupaţia horthystă, iar Pretor Sorescu a devenit major abia pe
data de 24 ianuarie 1945. De asemenea, animalele de prăsilă cu care trebuia înzestrată ferma, spune ea,
„au fost distrusă cu ocazia frontului”26.
Pe data de 5 iunie 1945, Comisia Centrală de Reformă Agrară din Bucureşti trimite cele două petiţii
ale Mariei Sorescu Comisiei agrare din plasa Cehu Silvaniei pentru a soluţiona cazul27.
Dar, comisia de plasă nu dă nici un răspuns proprietarei care, pe data de 3 august, trimite o petiţie şi
prefectului judeţului Sălaj, cerând completarea cotei legale de 50 de hectare28.
Pe data de 16 august 1945, Comisia de plasă din Cehu Silvaniei analizează şi respinge contestaţia
Mariei Sorescu, hotărând exproprierea întregii moşii din Băseşti, înafară de casa şi grădina din intravilan,
care le folosea la administrarea pădurii. Deşi Comisia de plasă din Jibou ceruse rezervarea celor 16 jug.
pentru completare la Băseşti, deoarece în Someş Odorhei avea 71 jug., Comisia din Cehu Silvaniei a invocat
motivul că din aceasta nu reieşea că Maria Sorescu nu ar avea şi alte proprietăţi în Someş‑Odorhei şi că
în conformitate cu art.4 al legii de reformă agrară avea dreptul să‑şi rezerve cota legală de 50 hectare doar
într‑un singur loc. Erau încălcate şi prevederile testamentului Elenei Pop Hossu Longin, care prevedea ca
moştenitorul averii familiei Pop de Băseşti, Mihai Pretor Sorescu, la împlinirea majoratului să fie ajutat să‑şi
edifice o fermă model la Băseşti29. Aceasta era „recunoştinţa” guvernanţilor procomunişti faţă de memoria
familiei Pop de Băseşti, care donase întreaga lor avere statului roman, cu singura dorinţă ca urmaşul lor
Mihai Sorescu să înfiinţeze o fermă model din pământul lăsat de ei.
La data de 13 iulie 1946, Comisia agrară a plasei Cehu se întruneşte la Școala primară din Băseşti şi
verifică încheierea lucrărilor de reformă agrară în această comună. La Adunarea Generală convocată se
menţionează că s‑au prezentat 200 de îndreptăţiţi la împroprietărire. S‑a verificat şi Comitetul local de
reformă agrară. Preşedintele comitetului local Vaida Aurel declară că are în proprietate 5 jug. şi jumătate30.
În realitate, dintr‑o scrisoare pe care o adresează Mariei Sorescu pe data de 28 aprilie 1945, reiese că el avea
în proprietate 18 jugăre de teren, deci nu avea voie, prin lege, să facă parte din Comisia de reformă agrară.
24. 
Ibidem, f. 27.
25. 
Ibidem, f. 34.
26. 
Ibidem, f. 80 şi 81.
27. 
Ibidem, f. 33.
28. Ibidem, f. 38.
29. 
Ibidem, f. 46.
30. 
Ibidem, f. 75.
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În scrisoarea menţionată, el cere proprietarei Maria Sorescu să‑i vândă lui gunoiul pe care‑l avea de la oi,
deoarece, spune el, „toate pământurile mi‑au rămas slabe întrucât naziştii mi‑au distrus numărul de vite în
cursul celor 4 ani”31.
Mihai Sorescu, care era student la Cluj se va implica, la fel ca marea majoritate a studenţilor, în campania electorală din anul 1946, alături de P.N.Ţ., contribuind şi el la marea victorie a partidului condus de
Iuliu Maniu. Din păcate, după cum ştim, alegerile au fost fraudate de către comunişti, care au inversat rezultatul alegerilor.
După alegeri, într‑un raport al organizaţiei P.C.R. din Sălaj se arăta că în plasa Jibou, opoziţia
național‑ţărănistă era „încă destul de puternică” şi se manifesta prin fruntaşii politici locali (notarul Riza
Cornel, Zoicaş Traian, învăţătorul Cristoreanu Gheorghe, preotul din Brusturi, Gavril Moldovan, avocatul
Victor Fărcaş), studenţii care făceau naveta la Cluj (cei mai activi erau Pretor Sorescu, Puiu Drăgan şi Ţuţu
Urian din Jibou) şi „o serie de culaci dela sate”. Situaţia era la fel şi în celelalte plăşi ale judeţului Sălaj32.
După cucerirea puterii în stat de către comunişti următoarele etape ale politicii lor a fost aceea de a
desfiinţa partidele istorice, desfiinţarea monarhiei, naţionalizarea şi colectizarea forţată a agriculturii.
În primăvara anului 1949, pe data de 3 martie, era dat decretul 83/194933, prin care au fost confiscate
proprietăţile de peste 50 de ha şi chiar mai mici, proprietarii fiind deportaţi în alte zone ale ţării.
În aceste condiţii, Maria Sorescu, „căpităneasa”, după cum îi spuneau locuitorii din Someş Odorhei,
împreună cu fiul ei, Mihai Sorescu, au părăsit ţara şi au urmat calea exilului, la fel ca mulţi alţi români.

BI BLIO GRA FI E

1 . Sur se a rh i v i stic e :
Arhivele Naţionale Istorice Centrale din București, fond Reforma agrară din anul 1921, judeţul Sălaj, dos. 428,
429, 430, 431, 432.
Arhivele Naționale – Direcția Județeană Sălaj, fond Reforma agrară din anul 1945 în judeţul Sălaj, dos. 29.
Idem, fond Comitetul judeţean Sălaj al P.C.R., dos. 11/1946.
2 . Pre s ă
Gazeta oficială a judeţului Sălaj, I, nr. 1, 3/ 16 mai 1919.
3 . Bi bl io gra fie spe c i a l ă
GEORGESCU, Ioan, George Pop de Băseşti. 60 de ani din luptele naţionale ale românilor transilvăneni, Editura
Astra, Oradea, 1935.
Idem, „Elena Pop Hossu‑Longin (1862–1940)”, în rev. Ţara Silvaniei, an I, nr. 1, Zalău, 1940.
POP, Marin „Evoluţia lucrărilor de reformă agrară şi arendările forţate în judeţul Sălaj în perioada 1918 – 1921”,
în Acta Musei Porolissensis, XXIV, Zalău, 2002, p. 447–452
ŞANDRU, Dumitru „Decretul 83/1949”, în Arhivele Totalitarismului, an I, nr. 1/1993.
31. 
Ibidem, f. 30.
32. Idem, fond Comitetul judeţean Sălaj al P.C.R., dos. 11/1946, f. 78–79.
33. Vezi, pe larg, Dumitru Şandru, „Decretul 83/1949”, în Arhivele Totalitarismului, an I, nr. 1/1993, p. 133–145.
— 269 —
muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

ASPECTE PRIVIND APLICAREA
DECRETULUI 83/1949 ÎN TRANSILVANIA
ȘI STAREA DE SPIRIT A POPULAŢIEI
MARIN POP

Aspects on Decision no 83/1949 in Transylvania
and the state of mind of the population
Abstract: At the beginning of 1949 the state of mind
Transylvanian population was quite tense. The communist authorities attempted in 1948, through the
measures taken on the economic side “to limit the economic power of the kulak elements from the villages
and towns”. Thus, the actions of cereal collection, the
fall seeding campaign, and other administrative measures, have “visibly” limited the economic power of the
prosperous peasantry.

The enforcement of the Decision no 83/1949,
whereby there were confiscated properties of over 50
hectares or even less, that was followed by the deportation of the owners in various corners of the country, have
led to the worsening of the state of mind of Transylvanian
population, which was still tensed, due to the recurrent
abuses that the new totalitarian communist regime had
made. There followed then the pressures and the terror
against the well‑off peasants and the abusive collectivization of the agriculture, process which ended in 1962.

Rezumat: La începutul anului 1949 starea de spirit a
populaţiei din Transilvania era foarte încordată. Prin
măsurile luate de către autorităţile comuniste, pe plan
economic, în anul 1948, s‑a încercat „îngrădirea puterii
economice a elementelor chiabure de la sate şi oraşe“.
Astfel, acţiunile de colectare a cerealelor, campania de
însămânţări de toamnă, precum şi alte măsuri de ordin
administrativ, au limitat „în mod vădit“ puterea economică a ţărănimii înstărite.

Alicarea Decretului 83/1949, prin care au fost confiscate proprietăţile de peste 50 de ha şi chiar mai mici,
urmată de deportarea proprietarilor în diferite zone ale
ţării, a dus la agravarea stării de spirit a populaţiei din
Transilvania, care şi aşa era una destul de încordată,
datorită abuzurilor repetate pe care le‑a făcut noul regim
totalitar comunist. Au urmat, apoi, presiunile şi teroarea
dusă împotriva ţăranilor înstăriţi şi colectivizarea forţată
a agriculturii, proces care s‑a încheiat în anul 1962.

Keywords: Decision no 83/1949, state of mind,
Transylvania, communist propaganda, peasantry.

Cuvinte‑cheie: decretul 83/1949, starea de spirit,
Transilvania, propaganda comunistă, țărănime.

La începutul anului 1949 starea de spirit a populaţiei din Transilvania era foarte încordată. Prin măsurile luate de către autorităţile comuniste, pe plan economic, în anul 1948, s‑a încercat „îngrădirea puterii
economice a elementelor chiabure de la sate şi oraşe“. Astfel, acţiunile de colectare a cerealelor, campania
de însămânţări de toamnă, precum şi alte măsuri de ordin administrativ, au limitat „în mod vădit“ puterea
economică a ţărănimii înstărite1.
1. Arhivele Naţionale Istorice Centrale (în continuare se va cita A.N.I.C.), fond Ministerul Afacerilor Interne. Direcţia Administraţiei
de Stat, dos. 1/1949, f. 316.
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Nemulţumiri se constată şi la prelucrarea noului plan de însămânţări pentru primăvara anului 1949,
deoarece planul prevedea ca ţăranii să cultive mari cantităţi de legume, zarzavaturi, plante oleaginoase,
plante fibroase şi furajere, multe dintre ele nemaifiind cultivate până atunci de către ţărani2.
Referitor la nemulţumirile ţăranilor, care nu erau de acord cu planul de însămânţări, autorităţile
raportează că „am luat şi vom lua la timp măsurile necesare pentru înăbuşirea oricărei acţiuni care ar putea
avea repercusiuni asupra executării integrale şi în bune condiţiuni a planului economic”3.
Pe acest fundal de nemulţumire a populaţiei faţă de procesul de îngrădire a libertăţilor cetăţeneşti, la
data de 2 martie 1949 a fost adoptat decretul 83 pentru completarea unor dispoziţiuni din legea de reformă
agrară din 23 martie 1945.
Pe baza datelor trimise de către serviciile agricole judeţene, în cursul anului 1948 a fost întocmit planul de confiscare a proprietăţilor agricole care au fost scutite la reforma din anul 1945.
După cum raporta şi prefectul judeţului Someş, desăvârşirea reformei agrare, după cum a fost numit
acest decret de către propaganda comunistă, „a venit sub o formă cu totul neaşteptată de cei vizaţi şi s‑a
executat cu atâta repeziciune şi conspirativitate încât au rămas de‑a dreptul uluiţi”4.
Aşadar, repeziciunea şi conspirativitatea cu care a fost aplicat decretul, în noaptea de 1 spre 2 martie,
deci înainte de apariţia lui, i‑a surprins total pe cei vizaţi.
În rândul populaţiei de la sate a început să se manifeste stări de panică şi de frică, deoarece circulau
zvonuri că la expropriere vor urma ţăranii înstăriţi, catalogaţi de către comunişti cu termenul de chiaburi.
Din această cauză „nu mai dorm acasă, iar o parte au părăsit domiciliul, înstrăinând inventarul agricol”5.
Astfel de cazuri s‑au înregistrat, în special, în judeţele: Hunedoara, Turda, Timiş‑Torontal şi Bihor.
Chiar şi oamenii săraci care făcuseră parte din mişcarea legionară fugeau de acasă, însă ei s‑au reîntors la locuinţele lor6.
Prefectura judeţului Maramureş raporta că, „cu ocazia aplicării Decretului de expropriere, faptul că
foştii proprietari şi familiile lor au fost ridicaţi în timpul nopţii, opriţi de a‑şi lua haine şi evacuaţi din judeţ,
o parte din populaţie a comentat nefavorabil această acţiune asemănând‑o cu prigoana împotriva evreilor
dezlănţuită de fasciştii unguri”. Afirmația se baza pe faptul că echipele care au participat la aplicarea, în
practică, a decret, în acest judeţ, erau formate din unguri şi au executat exproprierea în satele care erau pur
româneşti. De asemenea, populaţia din Maramureș considera că „aplicarea acestui decret s‑a făcut în mod
abuziv”, înregistrându‑se numeroase cazuri când proprietarilor li s‑au confiscat chiar şi bunurile de uz personal, care nu făceau, în mod evident, obiectul exproprierii7.
În această perioadă încep să circule zvonuri, în special în judeţele Bihor, Hunedoara, Târnava Mică
şi Timiş‑Torontal, despre iminenţa unui nou război, acest zvon fiind întărit şi de operaţiunea de recrutare
a celor născuţi în anul 1928, dar şi a celor născuţi în anul 1929. Se presupunea că mobilizarea ar coincide cu
pregătirea unui nou război mondial. Chiar dacă zvonurile au fost combătute, atât de către comisiile de clasare, cât şi de către organele administrative şi politice, ele continuau să persiste în rândul populaţiei8.
Şi în judeţul Alba problema era foarte discutată, atât de către ţărani, cât şi de către muncitorii din
fabrici, „ceea ce ar putea aduce (în opinia autorităţilor n.n.) la slăbirea randamentului de muncă”. Autorităţile
nu au înregistrat cazuri contra cărora să ia măsuri. Problemele discutate de către muncitori erau legate de
Pactul Atlanticului de Nord şi problemele externe relatate de ziarul „Scânteia” 9.
Un alt zvon care circula în rândul populaţiei era acela că în ţară urma să sosească o comisie O.N.U.
pentru a verifica modul cum se respectă libertăţile cetăţeneşti şi cum sunt trataţi deţinuţii politici10.
2. Idem, dos. 5, f. 184.
3. Idem, dos. 2, f. 272.
4. Idem, dos. 5, f. 193.
5. 
Ibidem, f. 2.
6. 
Ibidem, f. 3.
7. 
Ibidem, f. 3–4.
8. 
Ibidem, f. 2, 31 şi 33.
9. 
Ibidem, f. 16.
10. 
Ibidem, f. 3.
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În ceea ce priveşte reacţia populaţiei la actul de confiscare a proprietăţilor şi a altor bunuri, prin aplicarea decretului 83, aparatul de Stat din judeţele transilvănene îşi începea rapoartele informative, pe care
le trimitea Departamentului de Stat din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, în conformitate cu noul
limbaj al propagandei comuniste, evident fără nici un suport real. Astfel, „muncitorii agricoli, ţăranii săraci,
precum şi cea mai mare parte din ţăranii mijlocaşi, au primit cu o deosebită satisfacţie”, aplicarea decretului.
Prin confiscarea de către statul comunist a proprietăţilor funciare, ei „se eliberează de exploatarea nemiloasă a moşierilor, care de sute de ani au supt vlaga ţărănimii muncitoare şi a întregului popor muncitor, prin
cele mai viclene şi odioase metode, ca: dijma, cămătăria, sabotaj etc.”11.
În mai multe judeţe populaţia a fost adunată şi i s‑a explicat importanţa evenimentului, ea primind
„cu mare entuziasm acţiunea guvernului de exproprierea moşierilor”12.
Însă, în aceste rapoarte se recunoaşte de către autorităţile locale, faptul că ţăranii, în special cei lipsiţi de pământ, erau decepţionaţi, deoarece ei se aşteptau ca să fie împroprietăriţi cu aceste pământuri13.
Dar pământurile confiscate au trecut în proprietatea statului comunist şi au constituit baza înfiinţării
primelor GAS‑uri.
De exemplu, ţăranii din judeţul Braşov au crezut şi ei că în urma exproprierii vor fi împroprietăriţi
cu pământ, însă ei au rămas „surprinşi şi chiar nemulţumiţi că moşiile expropriate au trecut în proprietatea statului”14.
Şi ţăranii din judeţul Cluj îşi puneau întrebarea dacă aceste terenuri vor fi împărţite sau nu populaţiei
sărace, iar dacă vor fi lucrate în regie de către stat, ei se întrebau care urmau să fie modalităţile pentru ca salariaţii agricoli să poată munci pe aceste terenuri. Raportul concluziona că ţărănimea săracă nu era suficient
de lămurită asupra rolului pe care urma să îl aibă relaţiile socialiste în agricultură15.
Deci, contrar celor afirmate de propaganda comunistă, ţăranii nu au beneficiat de nici un avantaj în
urma aplicării decretului.
Dimpotrivă, mulţi ţărani care cumpăraseră, după 1945, loturi de pământ de la proprietarii expropriaţi au rămas fără de ele, deoarece ele au intrat în proprietatea statului, împreună cu celelalte suprafeţe de pământ ale celor cărora li s‑a aplicat decretul. S‑a invocat motivul că aceste contracte pe care le
încheiaseră ţăranii cu proprietarii, de la care cumpăraseră loturile respective, au avut doar un caracter
provizoriu, ele nemaifiind valabile în acel moment16. Aşadar, „vinovaţi” erau tot proprietarii care şi‑au
vândut din suprafeţele de pământ pe care le deţineau şi nu statul comunist care l‑a confiscat. Tot foştii
proprietari mai erau învinuiţi că au dat pământ în arendă, „pentru sume destul de însemnate”, în toamna
anului 1948 şi primăvara anului 194917.
După cum s‑a văzut şi din Plenara C.C. al P.M.R. din 3–5 martie 1949 propaganda comunistă a încercat să‑i dezbine şi să‑i învrăjbească pe ţărani, tactică importată tot de la Moscova, împărţindu‑i în mai multe
categorii şi anume: ţărănimea săracă, ţărănimea mijlocaşă şi ţărănimea înstărită sau chiaburimea.
Acum, la Plenară, s‑a dat jos masca mincinoasă folosită de către comunişti, până în acel moment, în
privinţa colectivizării agriculturii. Se stabilea, totodată, politica partidului faţă de ţărănime, pe care încerca,
în mod perfid, să o divizeze, pentru a o putea apoi manipula mai uşor, după cum reiese din lozinca următoare: „Ne sprijinim pe ţărănimea săracă, strângem alianţa cu ţărănimea mijlocaşă şi ducem o luptă neîntreruptă împotriva chiaburimii”18.
Deci, conform clasificării pe care comuniştii au făcut‑o în rândul ţărănimii, categoria ţăranilor săraci
ar fi primit cu bucurie aplicarea decretului, prin care s‑au confiscat marile proprietăţi agricole.
11. 
Ibidem, f. 17.
12. Ibidem, f. 209.
13. 
Ibidem, f. 183.
14. 
Ibidem, f. 33.
15. 
Ibidem, f. 51.
16. 
Ibidem, f. 19 şi 194.
17. 
Ibidem, f. 19.
18. 
Graiul Sălajului, 1949, an IV, nr. 12, 19 martie, p. 1–3.
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În ceea ce priveşte ţărănimea mijlocaşă se afirma că doar o parte a acestei categorii sociale ar fi primit
cu bucurie apariţia decretului.
Totuşi, se recunoştea că starea de spirit a ţărănimii era una de „nelinişte şi nesiguranţă faţă de măsurile ce urmau să se ia în viitor”19.
Motivul pentru care ei s‑ar bucura de adoptarea decretului ar fi, conform propagandei comuniste,
acela că „sub regimul capitalist – a lor – nu a fost decât munca istovitoare în schimbul unui petec de pământ
a cărui venit îl ceda statului capitalist sub diferite impozite”20. Realitatea era, însă, tocmai contrarie celor
afirmate de către propaganda comunistă, situaţia descrisă fiind trăită de către ţărănime tocmai în acele zile,
prin impozitele şi cotele împovărătoare pe care statul comunist le fixase ţăranilor.
Ţăranii, atât cei săraci cât şi cei mijlocaşi, în marea lor majoritate, ar fi aşteptat de mult timp aplicarea
acestei măsuri, afirmându‑se că „numai acuma se face dreptate, că tot ce au furat de pe spatele lor ani şi
ani de‑a rândul acum se ia şi se dă poporului, respectiv statului”21. După cum se poate observa noua „elită”
comunistă se identifica cu poporul român, însă de a cărui interese era total străină, comuniştii fiind doar
simpli executanţi ai ordinelor venite de la Moscova.
O altă categorie socială care a participat la punerea în practică a decretului au fost muncitorii. Aceştia,
după cum se afirma de către propaganda comunistă, munceau „cu hotărâre în toate sectoarele de activitate
pentru îndeplinirea planului general economic de stat, obţinându‑se în cadrul industriei, în urma întrecerii
socialiste iniţiate, depăşiri de norme”22.
Realitatea era însă alta. Echipele de muncitori din diferite întreprinderi au fost scoşi din producţie,
între 5 şi 12 zile, şi au fost folosiţi la aplicarea în practică a decretului 83. Pentru aceasta, ei au fost plătiţi de
către fabricile în care lucrau, de Ministerul Agriculturii sau de către Comitetele judeţene ale P.M.R. Cei care
au participat la această operaţiune au fost executanţi năimiţi şi nu muncitori aliaţi ai ţărănimii23.
Din raportul informativ al Prefecturii judeţului Timiş‑Torontal reiese că pentru această acţiune au
fost mobilizaţi, doar în acest judeţ, 473 de muncitori şi 539 de ţărani. Din rândul ţăranilor doar 442 au participat la preluarea bunurilor confiscate24.
Din rapoartele informative întocmite de către prefecturile judeţelor din Transilvania, reiese că în
urma aplicării decretului doar ţăranii înstăriţi, adică chiaburii, s‑ar fi manifestat, în mod vădit, împotriva
acestor măsuri abuzive.
Actul a produs panică în rândul lor, „văzând (după cum se afirma de către propaganda oficială – n.n.),
că sprijinitorii lor direcţi au fost înlăturaţi şi văzând că numai ei au mai rămas la sate ca exploatatori ai ţărănimii muncitoare”25.
De asemenea, ei lansau zvonuri şi îşi dădeau seama de faptul că, după confiscarea marilor proprietăţi,
„în scurt timp va veni şi rândul celorlalte exploatări în ordine descrescândă până ce se va ajunge la un hectar”26.
Se raporta că ţărănimea săracă s‑ar afla sub influenţa acestei categorii mai înstărite, care lansa zvonuri „despre slăbiciunea regimului de democraţie populară, întărirea reacției, căutând să convingă ţărănimea muncitoare că i se vor aplica măsuri foarte severe ca să lichideze economiceşte şi să i se ia pământul în mod forţat”27.
În urma lansării zvonurilor, în rândul ţăranilor înstăriţi a intrat frica şi din această cauză mulţi dintre
ei nu mai dormeau pe la casele lor, după cum raporta şi pretorul prășii Sălard, judeţul Bihor28.
19. A.N.I.C, fond M.A.I. Direcţia Administraţiei de Stat, dos. 5, f. 33.
20. 
Ibidem, f. 135.
21. 
Ibidem, f. 193.
22. Ibidem, f. 205.
23. Dumitru Şandru, „Decretul 83/ 1949”, în Arhivele Totalitarismului, an I, nr. 1/1993, p. 136.
24. A.N.I.C., fond M.A.I. Direcţia Administraţiei de Stat, dos. 5, f. 210.
25. 
Ibidem, f. 17.
26. 
Ibidem, f. 31.
27. 
Ibidem, f. 213.
28. Ibidem, f. 31.
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Chiaburii nu se aşteptau ca această confiscare a averilor marilor proprietari să aibă loc, în nici un caz
acum când urma să înceapă campania de însămânţări de primăvară29.
Astfel, chiaburii aşteptau să le vină rândul la expropriere, iar „când premizele vor fi îndeplinite – vor
trebui să admită cu toate că nu le convine ca gospodăriile lor să fie lichidate şi folosite de întregul popor
prin colectivizare”30.
Ţăranii înstăriţi erau îngrijoraţi de aceste abuzuri ale statului comunist şi încercau să‑şi vândă din
pământ şi din numărul de animale pe care le posedau, deoarece erau supuşi unor cote împovărătoare.
Erau îngrijoraţi de faptul că nu vor putea îndeplini planul de cultură, din lipsă de atelaje, seminţe şi
banii necesari pentru a le procura şi astfel vor fi sancţionaţi de către autorităţi. De asemenea, erau nemulţumiţi deoarece, conform planului de însămânţări, trebuiau să cultive mari cantităţi de legume, zarzavaturi,
plante oleaginoase, plante fibroase şi multe alte plante furajere31.
Ei încep să‑şi doneze pământurile statului, deoarece „nu le mai pot munci numai cu mari sforţări pe
cari le fac de frica sabotajului”32.
În urma aplicării decret şi în rândurile preoţimii se remarca o stare de nemulţumire, deoarece erau
puşi să lucreze sesiile bisericeşti fără angajaţi şi fără a avea dreptul să le arendeze. De asemenea, mulţi dintre
ei nu posedau unelte, seminţe sau banii necesari efectuării lucrărilor agricole. Foarte mulţi preoţi primiseră
aceste sesii în mai multe sate, chiar în scopul de a nu le putea lucra şi astfel să le doneze statului. Pentru a
nu fi acuzaţi de sabotaj mulţi dintre ei se gândeau, în mod serios, la „problema demisiei din funcţiunea de
preot, pentru a scăpa de sesiunile bisericeşti”33.
Prefectura judeţului Odorhei raportează starea de spirit a populaţiei în funcţie de mărimea suprafeţelor de teren a proprietarilor. Cei cu proprietăţi sub 5 ha, în general, s‑ar fi bucurat de aplicarea decretului
83. În schimb, dintre cei care deţineau proprietăţi între 5 şi 15 ha., o mare parte din ei, se afirma că au o
atitudine de nemulţumire tacită, care se manifesta doar prin şoapte şi zvonuri „având intenţii de sabotare
a dispoziţiunilor referitor la această chestiune”. În rândul proprietarilor de peste 15 ha., aceste măsuri au
produs nemulţumire şi îngrijorare puternică, fapt ce reieşea, în opinia raportorului, „şi din aceia că unii se
interesează dacă există posibilitatea să predea din terenurile sale statului sau sindicatelor”34.
Decretul ar fi contribuit şi mai mult, conform propagandei comuniste, la „ascuţirea luptei de clasă”.
Dacă în primele zile după aplicarea acestui decret populaţia din satele transilvănene a fost surprinsă şi a manifestat forme de frică, panică şi nesiguranţă, în următoarele zile ea a început să se mobilizeze
şi să reacţioneze faţă de măsurile abuzive luate de către statul comunist. Încep să apară o serie de manifestări de protest.
Prefectura Timiş‑Torontal raporta că în comunele Bazoş, Bencecul de Jos, Izvin şi Remetea, care
aparţineau plasei Recaş, în urma apariţiei rezoluţiei Plenarei C.C. al P.M.R. din 3–5 martie 1949, „chiaburimea a lansat zvonul pregătirii unor revolte armate sprijinită pe nuclee de rezistenţă ce ar exista în comune”35.
La fel şi Prefectura județului Târnava‑Mare raporta că „chiaburimea manifestă o stare de spirit îngrijorătoare”, aşteptându‑se la un eventual război sau la stări de spirit turbulente în unele regiuni din ţară36.
Zvonul despre pregătirea unui nou război persista în special în judeţul Bihor, presupunându‑se că vor
fi mobilizate 7 contingente.
Prefectura Bihor semnala o serie de manifestări de protest ale ţărănimii din judeţ. Astfel, în raportul Prefecturii se menţiona că în noaptea de 17 martie 1949, în comuna Mociar, plasa Tinca, au fost scrise
lozinci, care în opinia autorităţilor aveau „caracter politic subversiv”. De asemenea, în noaptea de 25
29. 
Ibidem, f. 34.
30. 
Ibidem, f. 86.
31. 
Ibidem, f. 184.
32. Idem, dos. 6, f. 158.
33. Idem, dos. 5, f. 194.
34. 
Ibidem, f. 142.
35. Idem, dos. 6, f. 1.
36. 
Ibidem, f. 2.
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spre 26 martie 1949, pe peretele primăriei comunei Husasăul de Tinca a fost afişat un manifest care avea
următorul text:
„Popor Român: Deşteaptă‑te din somnul amorțiri comuniste, deşteaptă‑te şi priveşte în jurul tău, să‑ţi
vezi jugul de mâine al păgânilor ruşi cum se va pune pe cerbicea ta.
Deschide‑ţi ochii şi priveşte‑ţi în juru‑ţi, să vezi lanţurile ce te aşteaptă, lanţurile cu care vei fi încătuşat
şi aruncat nevinovat în braţele blestemate ale rusificării de mâine.
Jos trădătorii şi criminalii comunişti. Jos cu lacheii sălbăticiunilor din ţară fără religie şi fără Dumnezeu,
care vor să ne vândă nevinovaţi pe noi popor cu ţara noastră românească”.
Secretar al trupelor de munte
Org. „Alba”
semnează „îngerul”
Cine va rupe acest manifest să‑şi numere zilele pentru că îl vom şti” 37.
Inspectoratul general administrativ Oradea semnala că în ultimul timp sectele religioase, în special
cea a nazarinenilor, au luat o dezvoltare îngrijorătoare în plasele Ceica şi Tinca din judeţul Bihor. În opinia autorităţilor sectele ar submina, prin acţiunile lor, ordinea în stat, ele fiind „ataşate planului agresiv
anglo‑american”. În vederea interzicerii activităţii sectelor se propunea Ministerului Cultelor să aplice articolele 14 şi 56 din Decretul 177, privind regimul general al cultelor religioase. Astfel, toate cultele trebuiau
să înainteze Ministerului de resort statutele lor de organizare, pentru a se cunoaşte care dintre ele sunt
aprobate şi a se lua măsuri împotriva sectelor care funcţionau în mod clandestin38.
Alte acţiuni de protest, numite de către autorităţi „manifestări reacţionare”, se înregistrează în comuna Sânmihaiul Român, judeţul Timiş‑Torontal. În dimineaţa zilei de 10 martie 1949 sediul P.M.R., din
această comună, „a fost atacat de indivizi necunoscuţi spărgându‑se trei geamuri”39.
Preoţii catolici din judeţul Ciuc duceau o campanie susţinută împotriva regimului comunist, continuând lupta în spiritul celei duse de cardinalul Mindsenti. În această perioadă ei au început o intensă propagandă
religioasă, deoarece episcopul catolic de Alba Iulia, Marton Aron, urma să efectueze o vizită în judeţul Ciuc40.
În oraşul Miercurea Ciuc autorităţile comuniste au găsit şi câteva manifeste, în limba maghiară, care
aveau următorul conţinut: „Trăiască Mindsenti” şi „Trăiască armatele americane şi engleze care vor elibera
populaţia de sub dictatura comunistă”41.
În perioada cât a durat procesul cardinalului Mindsenti, şi în rândul populaţiei de religie catolică din
judeţul Sălaj, după cum semnalau autorităţile comuniste din acest judeţ, „spiritele erau întrucâtva agitate şi
mai mult prin şoapte pe stradă se făceau pronosticuri în ceea ce priveşte sentinţa, pe care după ce au cunoscut‑o (: nefiind condamnat la moarte:) s‑au liniştit”42.
Se semnalează atitudini de protest faţă de regimul comunist şi din partea „unor elemente din corpul
didactic”, care criticau măsurile abuzive luate de guvern, lansând chiar zvonuri împotriva acestuia.
Astfel de cazuri sunt semnalate în judeţul Cluj, unde învăţătorul Marian Octavian, din comuna
Pălatca, absolvent al studiilor teologice, este socotit a fi un element pasiv şi că are sentimente duşmănoase faţă de regim43.
Învăţătorul Crişan Simion din comuna Vaida Cămăraşi, judeţul Cluj, şi preotul Vondor Romulus, din
aceeaşi comună, sunt consideraţi, prin atitudinea lor, elemente şovine şi ei „prezintă o piedică în rezolvarea
problemei naţionale”. La fel şi medicul Batky Rudolf şi învăţătoarea Văleanu din comuna Frata, judeţul Cluj,
se considera că ţin „mereu treaz în populaţie spiritul şovin”44.
37. 
Ibidem, f. 3.
38. Ibidem, f. 5 şi dos. 6, f. 6–7.
39. Idem, dos. 5, f. 5 şi f. 209.
40. 
Ibidem, f. 34.
41. 
Ibidem, f. 4 şi f. 49.
42. Idem, dos. 3, f. 217.
43. Idem, dos. 5, f. 7 şi f. 53.
44. 
Ibidem, f. 8 şi f. 53.
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Tot în judeţul Cluj, se observă unele manifestări, dacă nu ostile, cel puţin de nepăsare faţă de noul
regim, chiar din partea aparatului de stat. Astfel, notarul Enescu Gheorghe, din comuna Catina, era considerat un element şovăielnic, iar Motiş Traian, din comuna Lacu, era socotit „un element nepăsător şi lipsit
de simţul răspunderii”45. De asemenea, șeful Postului de Miliţie din comuna Ciurila este acuzat de faptul că
nu dă sprijin administraţiei şi că nu colaborează cu organele politice locale46.
Sunt semnalate atitudini duşmănoase şi din partea aparatului fiscal al statului, care era acuzat că ar
comite abuzuri la executarea debitelor, executând silit pe ţăranii săraci şi că i‑ar păsui pe chiaburi47.
Deşi în rapoartele informative ale prefecturilor se afirma că aparatul administrativ de stat ar fi „lucrat
strâns cu organizaţia P.M.R., atât în ce priveşte păstrarea conspiraţiei, cât şi efectuarea lucrărilor de teren”48,
totuşi au existat şi cazuri în care primarii unor comune au înştiinţat pe cei vizaţi la aplicarea acestui decret,
despre acţiunile ce urmau să aibă loc.
Relevant, în acest sens, este cazul primarului comunei Retişul, din judeţul Târnava Mare, care era
învinuit că ar fi divulgat proprietarului Prescurea Titus că urma să fie expropriat, înlesnindu‑i acestuia fuga
din comună. Primarul era cercetat pentru aceste fapte de către organele superioare49.
Se recunoştea, deşi numai într‑o oarecare măsură, că populaţia s‑a solidarizat cu proprietarii cărora li
se confiscase prin acest decret întreaga avere, ei fiind deportaţi în alte judeţe ale ţării.
Astfel, din circumscripţia I‑a Braşov se raporta că s‑au depistat cazuri când „ţărănimea muncitoare
şi‑a manifestat simpatia prin ajutoare cu alimente”50, acordate celor care au fost expropriaţi şi deportaţi în
această zonă a ţării.
Se recunoştea situaţia deplorabilă a proprietarilor deportaţi, care ajunseseră cerşetori din mila
publică, stârnind totodată şi revolta populaţiei faţă de măsurile abuzive luate de către statul comunist:
„Proprietarii expropriaţi, cărora li s‑au fixat domicilii forţate, li s‑a creat o situaţie de aşa natură, încât neavând hrană şi nici unde lucra pentru a‑şi câştiga existenţa, recurg la caritatea publică, fapt ce dă naştere
la comentarii defavorabile”51. De asemenea, Prefectura judeţului Alba semnala acest fapt şi propunea ca
proprietarii deportaţi să fie „ori internaţi în comuni izolate, unde să nu poată avea legătură cu oamenii
sau imediat să fie cât mai împrăştiaţi în diferite munci, deoarece prin situaţia lor în multe părţi au produs
o impresie deplorabilă faţă de anumite spirite slabe, slujind în acelaşi timp, ca un fel de victime de cari se
folosesc reacţionarii”52.
În ceea ce priveşte numărul celor deportaţi în urma aplicării decretului 83, Henry L. Robert, aprecia
că la nivelul întregii ţări au fost deportaţi circa 17.000 de persoane53.
În rapoartele informative trimise de către prefecturile şi circumscripţiile administrative din
Transilvania, doar în câteva, se dau şi date privind numărul celor expropriaţi, a suprafeţelor şi a bunurilor confiscate.
Un raport complet, în acest sens, îl dă Prefectura judeţului Timiş‑Torontal. În acest judeţ exproprierea s‑a făcut în 50 de comune. S‑au expropriat 84 de conace, cu inventar, şi 11 conace, fără inventar. Numărul
moşiilor, pe care le‑a indicat Ministerul Agriculturii pentru a fi expropriate a fost de 190. Dar, din acestea
doar 85 de moşii s‑au încadrat decretului, însă, zeloşii executanţi ai decretului au mai găsit în plus 28 de
moşii, care, în opinia lor, se încadrau în prevederile decretului. Aşadar, au fost expropriate. Deci, în total
s‑au expropriat 113 moşii, la care era efectuată şi procedura de inventariere.
45. Ibidem, f. 53.
46. 
Ibidem, f. 7.
47. Idem, dos. 6, f. 2.
48. Idem, dos. 5, f. 15.
49. 
Ibidem, f. 8 şi f. 202.
50. 
Ibidem, f. 34.
51. Idem, dos. 6, f. 2.
52. Idem, dos. 5, f. 15.
53. Cf. Henry L. Robert, Rumania. Political Problems of an Agrarian state, New Haven, 1969, p. 323, apud. Dumitru Şandru, op.
cit., p. 137.
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În ceea ce priveşte suprafaţa totală de pământ expropriat aceasta a fost în întindere de 7.595 ha, din
care: 5.999 ha, teren arabil; 62 ha grădini de legume; 37 ha, vii; 85 ha, livezi; 328 ha, fâneţe; 169 ha, păşuni;
567 ha păduri; 168 ha, teren neproductiv; 212, teren intravilan şi 21,9 ha cu bălţi. Au fost confiscate de la
proprietari şi 3.794 capete de animale, din care: 113 boi; 276 vaci; 107 viţei; 441 cai; 75 mânji; 10 capre;
795 oi şi berbeci; 93 miei; 1.567 porci şi 317 de purcei. De asemenea, au mai fost confiscate şi un număr
de 3.413 păsări, din care: 2.729 găini; 431 raţe şi gâşte şi 235 de curci. Au fost evacuaţi 192 proprietari, din
care 83 erau capi de familie, iar 109 membri. De asemenea, au mai fost evacuaţi şi 11 administratori de
moşii, din care 6 erau capi de familie şi 5 membri. Dintre persoanele evacuate se menţiona faptul că 3 ar fi
refuzat să‑şi ia cu ei lucrurile personale. La conacele confiscate nu mai rămăsese nici un moşier. În timpul
operaţiunilor un moşier a reuşit să fugă. S‑au confiscat, de asemenea, şi toţi banii găsiţi la moşii, care se
ridicau la suma de 1.988. 885 lei54.
În raportul înaintat de către Prefectura judeţului Mureş găsim date privind dimensiunile suprafeţelor
şi valoarea, de atunci, în lei, a acestor suprafeţe şi a celorlalte bunuri imobile sau mobile confiscate. Astfel,
din acest judeţ au fost preluate şi au intrat în patrimoniul statului suprafaţa de 9.813 ha şi 44 ari, având valoarea de 161.560.501 lei. Au mai fost confiscate şi animale de toate categoriile, în valoare de 19.897,55 lei, unelte
şi maşini agricole, în valoare de 20.201.074 lei şi produse agricole, în valoare de 4.375.396 lei.
În ceea ce priveşte valoarea imobilelor confiscate de la proprietari aceasta se ridica la suma de
176.879.430 lei. Au fost confiscate, de asemenea, mobilierul şi obiectele casnice, existente în aceste imobile,
care se ridicau la valoarea de 22.295.316 lei, precum şi obiectele de valoare (aur, argintărie etc.), estimate la
suma de 4.000.000 lei.
Deci, în total se estima că valoarea tuturor bunurilor mobile şi imobile, confiscate din întregul judeţ
Mureş, se ridica la suma de 409.229.272 lei.
În privinţa destinaţiei bunurilor confiscate, propaganda comunistă afirma că „în viitor nu vor constitui sume egoiste de îmbogăţire ci vor constitui baze temeinice pentru ridicarea nivelului de trai a întregului
popor muncitor”, afirmaţie evident fără nici un suport real.
Aceeaşi prefectură propunea ca noii administratori, care urmau să fie trimişi la moşiile expropriate,
să fie verificaţi, atât din punct de vedere politic, cât şi din punct de vedere gospodăresc, deoarece, conform
planului de stat, se prevedea o mărire a producţiei agricole cu 40 %55.
În raportul înaintat de Prefectura judeţului Alba se arată şi zelul cu care s‑a aplicat în decretul.
Ministerul Agriculturii a indicat aici 9 proprietari care trebuiau expropriaţi, însă, „la faţa locului s‑a mai
constatat că mai sunt încă 7 cari cad în această categorie, expropriindu‑se în consecinţă 16 exploatatori”56.
Date privind numărul de proprietari expropriaţi mai raportează doar circumscripţia I‑a Braşov, aici
fiind expropriaţi 8 proprietari, din care unul era din judeţul Făgăraş57.
Datorită faptului că ţăranii înstăriţi lansau zvonuri despre slăbiciunea regimului comunist, autorităţile au căutat diferite modalităţi pentru a linişti starea de spirit încordată în care se afla populaţia de la sate.
În acest sens au organizat o serie de adunări populare, în care li s‑a arătat „importanţa acestui act
revoluţionar pentru dezvoltarea sectorului socialist la sate”. Se sublinia că „sătenii au primit bine acest act”58,
ceea ce este desigur o minciună grosolană a propagandei comuniste.
O altă măsură, pe care propaganda comunistă o considera ca eficientă pentru liniştirea stării de spirit
a ţăranilor, era munca de lămurire şi prelucrarea Plenarei C.C. a P.M.R., care era văzută ca „arma cea mai
bună a partidului şi ţărănimii sărace de a explica adevărata linie a regimului în scopurile şi metodele ei practice pentru construirea măreţei opere a socialismului la ţară”59.
54. A.N.I.C., fond M.A.I.. Direcţia Administraţiei de Stat, dos. 5, f. 210.
55. 
Ibidem, f. 135.
56. 
Ibidem, f. 14.
57. 
Ibidem, f. 33.
58. Gabriel Moisa, Colectivizare, rezistenţă şi represiune în vestul României (1948–1951), Oradea, Ed. Muzeului Ţării Crişurilor,
1999, p. 20.
59. A.N.I.C., fond M.A.I. Direcţia Administraţiei de Stat, dos. 5, f. 213.
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Realitatea era, însă, cu totul alta. Populaţia se confrunta cu grave probleme economice din cauza
cotelor şi a raţionalizărilor impuse de către regimul comunist.
Pretorul plăşii Lipova, judeţul Timiş‑Torontal semnala nemulţumiri în rândul posesorilor de cartele, deoarece lipseau de pe piaţă alimentele şi articolele de îmbrăcăminte. Nu se găsea încălţăminte pentru
copii, deoarece erau comercializate doar cele pentru adulţi. De asemenea, pe piaţă, nu se găsea lapte, decât
degresat, obţinut de către ţărani în urma predării cotelor de smântână, care avea o calitate inferioară. Se
cerea ca laptele să nu mai fie restituit producătorilor, ci cooperativa care reţinea cotele să‑l vândă consumatorilor la un preţ mai scăzut60.
Acelaşi pretor semnala nemulţumiri ale populaţiei în legătură cu interzicerea sacrificării animalelor
şi distribuirea cărnii în oraşul Lipova, unde COMCAR‑ul distribuia deseori carnea la o singură măcelărie.
Din această cauză populaţia făcea cozi imense pentru a achiziţiona acest produs alimentar. Locuitorii de la
sate erau nemulţumiţi şi ei pentru că nu aveau voie să sacrifice animale şi să comercializeze carne61.
O altă nemulţumire era legată de interzicerea de a se elibera cartele salariaţilor care aveau în proprietate peste un hectar de pământ. Autorităţile locale subliniază în rapoartele lor că „restricţia este excesiv
de severă şi duce la imposibilitatea de aprovizionare a salariaţilor care posedă 1 ha de teren, nu numai cu
pâine, care este greu de presupus că ar fi asigurată, mai ales când este vorba de familii mai numeroase, dar şi
cu celelalte alimente raţionalizate – ulei comestibil, carne, paste făinoase – pe care în nici un caz nu le pot
obţine în urma exploatării unui hectar de teren arabil”. Se cerea să se reexamineze această problemă „pentru
a se găsi o soluţie echitabilă”62.
În concluzie, se poate afirma că aplicarea decretului 83/1949 prin care au fost confiscate proprietăţile
de peste 50 de ha şi chiar mai mici, urmată de deportarea proprietarilor în diferite zone ale ţării, a dus la
agravarea stării de spirit a populaţiei din Transilvania, care şi aşa era una destul de încordată, datorită abuzurilor repetate pe care le‑a făcut noul regim totalitar comunist. Au urmat, apoi, presiunile şi teroarea dusă
împotriva ţăranilor înstăriţi şi colectivizarea forţată a agriculturii, proces care s‑a încheiat în anul 1962.

60. 
Ibidem, f. 209.
61. 
Ibidem, f. 210.
62. Idem, dos. 6, f. 3–4.
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AICEA LA NOI MULTE PRIMEJDII SĂ FAC,
CĂ ARD PĂGÂNII BESÉRECILE SAU RĂMÂN PUSTII*
CĂTĂLINA VELCULESCU, ILEANA STĂNCULESCU

CHEZ NOUS IL Y A DE GRANDS DANGERS, CAR LES PAÏENS METTENT
LE FEU AUX ÉGLISES OU CELLES‑CI SONT ABANDONNÉES
Résumé: A travers des manuscrits et écrits imprimés
datant des XVIIème‑XVIIIème siècles, nous avons
essayé de comprendre quel sort l’Eglise entendait que
l’on réserve, en cas de forte dégradation ou putréfaction,
aux divers objets consacrés faits en bois, matériau
inévitablement dégradable.
Le préstol, la Table consacrée, et tout ce qui y a
trait, mais surtout les corporaux (sans oublier les icônes
et les croix) – doivent être enterrés.
Le bois de construction de l’église peut être enterré
mais aussi emplié dans un endroit pur, éventuellement
un enclos, en attendant qu’il se désagrège naturellement.
Pour éviter toute profanation, volontaire ou involontaire,
la solution de l’enterrement semble la plus sure.
Il y a eu aussi, dès le début, l’habitude d’incinérer
ces objets, comme on déduit de l’opposition farouche à
cette habitude.
L’enterrement. Le christianisme impose l’enterrement.
Mais, même plus tard, quand pour les humains
l’enterrement allait de soi, pour les objets religieux (objets

consacrés différemment perçus) on pratiquait (et on
pratique) encore l’incinération – avec la considération
pieuse de rigueur. Il ne s’agit pas d’une survivance du
rituel d’incinération, mais de motifs pratiques. Lors
des grands dangers, il était possible que des objets
religieux fussent‑ils enterrés, pour ne pas parler de ceux
simplement entourés, soient profanés. Par contre, les
cendres n’en faisaient qu’une avec la terre, rapidement.
Tout ce que l’on souhaite c’est que ces cendres soient
mises dans des endroits aussi purs que possible (au moins
jusqu’au prochain cycle végétatif !). L’incinération n’a
pourtant pas été acceptée « officiellement » par l’Eglise
traditionaliste.
Il est question aussi de réutiliser à des fins laïques
des objets religieux dégradés physiquement. C’est
d’ailleurs ce qui s’est passé – nous faisons référence aussi
bien aux actions visiblement malveillantes, si fréquentes
en l’Europe communiste qu’aux actions accomplies avec
la plus parfaite bonne foi et un grand respect pour les
objets ou le matériau repris.

�������������������������������������������
diferite manuscrise şi tipărituri româRezumat: Din
neşti din secolele XVII–XVIII, am încercat să înţelegem
ce anume recomanda Biserica să se întâmple cu diferitele obiecte sfinţite făcute din lemn, obiecte al căror suport
material este inevitabil supus degradării fizice, până la
putrezire.
Pristolul, sf. Masă, tot ce ţine de ele, mai ales antimisele (plus icoanele şi crucile) – trebuie să fie îngropate.
Lemnele din care este construită biserica pot
fi îngropate, dar pot fi şi aşezate grămadă într‑un loc
curat, eventual îngrădit, în aşteptarea putrezirii lor lente.

Pentru a se evita pângărirea, făcută cu voie sau fără voie,
soluţia îngropării apare ca mult mai sigură.
A existat încă de la începuturi şi obiceiul arderii acestor obiecte, aşa cum se înţelege din combaterea
obstinată a acestui obicei.
Iniţial avem probabil de a face cu două soluţii
pentru sfârşitul trupului uman: incinerare sau îngropare.
În creştinism se impune soluţia îngropării. Dar chiar târziu, când pentru oameni îngroparea devenise un lucru de
la sine îneţeles, pentru obiectele bisericeşti (obiecte trecute prin slujbe de sfinţire simţite ca diferite intensităţi)

* Acest studiu reprezintă o parte a unui proiect de cercetare realizat cu ajutorul unei burse oferite de asociaţia VESTIGIA.
Manuscript Research Center – de la Universitatea din Graz, Austria.
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încă se mai practica (şi se mai practică) arderea – cu toată cinstitea cuvenită. Nu este vorba de o supravieţuire a
ritualului incinerării, ci de considerente practice. În timpuri de mari primejdii, se putea ca obiectele bisericeşti,
chiar şi îngropate, nu mai vorbim de cele doar îngrădite, să cadă oricând pradă profanării. În schimb, cenuşa
rezultată din ardere se contopea repede cu pământul.
Tot ce se urmăreşte este ca această cenuşă să fie depusă
în locuri cât mai ferite de murdărire (cel puţin până la

un nou ciclu de vegetaţie!). Soluţia arderii nu a fost însă
acceptată „oficial” de Biserica tradiţională.
Se mai vorbeşte şi despre interdicţia de a reîntrebuinţa pentru obiecte din afara bisericii a vreunuia dintre materialele bisericeşti degradate fizic. Dar şi aceasta
s‑a întâmplat –ne referim atât la gesturi vădit rău‑voitoare, atât de frecvente în Europa comunistă, cât şi la gesturi făcute cu cea mai desăvârşită bună‑credinţă şi cu un
mare respect pentru materialul preluat.

Mots‑clés: icône sur bois, eglises en bois, incinérer,
empiler, enterrer.

Rezumat: icoane pe lemn, biserici de lemn, ardere,
îngrăditură, înmormântare.

I
Ne aflăm în Anatolia, –înainte de venirea turcilor.1 Un pustnic renunţă la viaţa în singurătate
şi admite chemarea de a deveni stareţ într‑o mânăstire din pustie. Cum mânăstirea nu mai avusese
de multă vreme un conducător vrednic, se strânseseră o mulţime de lucruri vechi. Se găseau mai ales
multe icoane al căror lemn abia se mai ţinea. Ce să facă cu ele? Să le lase la locurile lor, se sfărâmau
de la sine. Să le arunce la gunoi, nu se cădea: icoanele fuseseră, desigur, sfinţite. Ca să le dea un sfârşit
acceptabil, lipsit de primejdia pângăririi, stareţul hotărăşte să le ardă. Strânge într‑o mare grămadă
toate icoanele cu lemnul putred şi vrea să le dea foc. Dar când se apropie cu o flacără, veni glas cu tunet
mare, zicând: „Nu ne arde, nu, că de ne vei arde, vei să te dai în munca veacului; ce aceasta să face, să
îngropi pre noi la loc curat!” Stareţul înţelege că icoanele, urmând porunca creştină pentru oameni,
nu se cuvine să fie incinerate. Atunce făcură în zioa aceaia praznic şi slujiră dumnezăiasca liturghie,
băgând lemnul acel putred al acelor icoane într‑un coşciug şi cânta: „Slavă Ţie, Hristoase Dumnezeule, lau
da apostolilor, bucuria mucenicilor”2
Naratorul îşi manifestă acordul faţă de hotărârea luată de stareţul din Anatolia: Băgând lemnul acel
putred al acelor icoane într‑un coşciug, ... le‑au îngropat în sfântul jertăvnic. Atenţie: nu doar aşezate în
coşciug, ci îngropate în sfântul jertăvnic, în camera altarului, aşa cum înţelegem din textul grecesc, despre
care vom vorbi imediat.
Un înger se arată după această „înmormântare” şi‑i „descoperă” stareţului că, câţi ard sfintele icoane,
osândă vor să ia în focul cel de veaci.
Naratorul intervine şi îi „ceartă” în general pe cei care ardeau icoanele. Deducem de aici că nu doar
stareţul din povestire voise să procedeze aşa, ci exista un obicei de a arde icoanele vechi!
Stareţul ar fi trăit în Anatolia, dar cine este naratorul şi în ce împrejurări şi‑a formulat povestirea?
Sursa primă este citată chiar la începutul naraţiunii: Pentru sfintele icoane. De la Otecinic, foarte lucru
1. Vezi: Îndreptarea Legii. 1652, Bucureşti, 1962, p. 362 – 363 (în continuare: Îndreptarea legii): Pentru sfintele icoane carele vor fi
foarte stricate, ce trebue să se facă de dânsele. Vezi şi p. 904 – 905. Sunt pagini din vol. mare cu Indreptarea legii, unde se dă textul
in limba greacă. Deci dovada că fragmetul există în legislaţia bizantină.
http://ro.wikipedia.org/wiki/Pravila_lui_Matei_Basarab: „Pravila lui Matei Basarab (cunoscută şi sub numele de
Îndreptarea legii) este o culegere de legi tipărită în 1652 la Târgovişte. Reprezintă traducerea unor legiuiri greceşti, conţinând
însă şi numeroase texte extrase din Pravila lui Vasile Lupu.”
http://ro.wikipedia.org/wiki/Pravila_lui_Vasile_Lupu: „Pravila lui Vasile Lupu este o culegere de legi cunoscută sub
numele de Carte românească de învăţătură, tipărită la Iaşi în 1646.”
2. Textul rugăciunii este reprodus în slavonă. Am preluat traducerea în română din nota de subsol a ediţiei citate.
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minunat. Nu se spune din care Otecinic (Paterikon3), iar noi, deocamdată, nici nu căutăm. Ne interesează mai mult cine şi în ce împrejurare a folosit povestirea despre icoanele ce refuză incinerarea. Daniil
Panoneanul4, traducătorul în română şi prelucrătorul textului Îndreptării legii, a preluat aici Nomocanonul
alcătuit (folosind numeroase surse anterioare) prin anii 1562 – 1563, de Manuil Malaxos, „fost notar al
mitropoliei din Teba”.5
O întâmplare venită poate din vremea conciliului de la Niceea (secolul VIII) este inclusă în scrierea
din secolul XVI a lui Malaxos. Traducerea în limba română, făcută din iniţiativa mitropolitului reformator
Ştefan I al Ţării Româneşti6, a fost tipărită în anul 1652, la Târgovişte, capitala de atunci a ţării. Multă vreme Îndreptarea legii a constituit corpusul de legi oficial, care, cel puţin teoretic, ar fi trebuit să stea la baza
oricărei hotărâri formulate de oficialităţile laice sau bisericeşti.7 Se pare că ecoul apariţiei masivului volum
se simte chiar şi în modul cum se schimbă categoriile de condamnaţi din râul de foc al infernului pictat pe
peretele de intrare în biserici, în cadrul scenariului complex al Judecăţii din urmă8.

II
II 1: În acelaşi an 1652 în care a apărut cartea Îndreptarea legii, a apărut tot la Târgovişte, la inţiativa
aceluiaşi mitropolit Ştefan, o cărticică de mici dimensiuni, dar de o mare importanţă, intitulată Târnosanie,
prepusă dă pre elinéşte şi slovenéşte pre limbă proastă9 rumânéşte. În cuvântul înainte, mitropolitul (prelucrând poate, şi aici, un izvor în altă limbă), îşi exprimă nemulţumirea faţă de încălcarea de către preoţi a
unor reguli obligatorii în acţiunea de sfinţire şi resfinţire a unor biserici. Deasemeni atrage atenţia că am
cusut lângă dinsa (n.n.: lângă cărticica cu diferitele etape ale „târnosaniei”) şi cum trebue să sfărâmească
arhiereul moaştele sf. Mucenici. Şi mutarea beséricii (subl.n.) sau clătirea préstolului10, în două chipure,
tot cu tipicul rumânéşte.11
În Târnosanie12, textele rugăciunilor sunt în slavonă (sursa lor imediată a fost probabil tot în slavonă),
traducându‑se în română numai textele indicaţiilor de regie (ale „tipicului”) – aici ar fi intervenit, s‑ar înţelege, şi izvoare pre elinéşte, nu numai cele pe slovenéşte.
3. Thomas Söding Apophthegma; Karl Suso Fran, Apophthegmata, în Lexikon für Theologie und Kirche (în continuare: LTK), vol. I,
Freiburg etc., 1993, p. 848 – 849; Gerhard Birkfellner, Paterikon, LTK, vol. 7, Freiburg etc. 1998, p. 1454 – 1455.
4. 
Îndreptarea legii, p. 10–12.
Sursele folosite în alcătuirea Îndreptării legii: 1. Surse directe, din dreptul bizantin: Sintagma lui Matei Vlastare, Nomocanonul
lui Manuil Malaxos, Comentariul lui Alexis Aristen, Răspunsurile lui Anastase al Antiohiei. 2. Izvoare indirecte: prin
intermediul Cărţii româneşti de învăţătură şi Praxis et theoricae criminalis a juristului italian Prosper Farinaccius, cunoscut în
Ţările Române, datorită unor relaţii cu Polonia.
5. 
Îndreptarea legii, p. 17, 904 – 905.
6. Ştefan a fost mitropolit al Ţării Româneşti între anii 1648–1653; 1655–1668. Pentru epoca respectivă şi personalităţile acelor
vremuri, vezi Mircea Păcuraru, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, vol. 2, Bucureşti, 1981, Indice: p. 46 – 57, 126 – 162 etc.
Vezi: Ovidiu Olar, Mitropolitul Ştefan al Ungrovlahiei,
https://online.uni‑graz.at/kfu_online/wbLDB.detailLeistung?pOrgNr=&pIdentNr=-47292&pLstNr=229361.
7. 
Îndreptarea legii, p. 21 – 23.
8. 
Ileana Stănculescu, SpiritualDeath in 17th and 18th century Images and Texts from Walachia în Fifor Mihai (ed.), Symposia. Journal
for Studies in Ethnology and Anthropology, Aius, Craiova, 2004, p. 279–292.
9. Simplă, vorbită. Care nu se numără printre limbile de circulaţie a textelor sacre.
10. 
Pristol (slv. Priestolu=tron) – Sf. Masă din altar. Vezi: Ene Branişte, Ecaterina Branişte, Dicţionar enciclopedic de cunoştinţe
religioase, Caransebeş, 2001, p. 390 (în cont: Dicţ.).
Din textele studiate de noi, se înţelege că pristol (préstol) este numit stâlpul masiv de lemn sau de piatră, atât de înalt încât pe
el să poată sta sf. Masă.
11. 
Târnosanie, Târgovişte, 1652, f. 2 ş.u.
12. Spre deosebire de Îndreptarea legii, tradusă integral în română, pentru că nu conţinea rugăciuni.
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Nu ne vom opri acum la modul cum arhiereul trebuie să sfărâme moaştele Sfinţilor, spre a le pregăti
să fie puse în antimise13. Ne vom opri însă la: mutarea beséricii (subl.n.) sau clătirea préstolului.
Din context, înţelegem că este vorba de biserici de lemn, care la nevoie puteau fi mutate dintr‑un loc
în altul. Mai mult, ceea ce ar fi, să spunem, „piatra de altar”, locul pe care se oficiază slujba Sfintei Jertfe, se
lucra în unele cazuri tot din lemn, pentru că numai în cazul acestui material se poate vorbi de „clătire” din
cauza putrezirii şi de necesitatea de a fi reparat „pristolul” sau chiar schimbat.
Titlul capitolelor sună astfel:
• Rânduiala a st. préstol când se clătéşte sau când iaste vechiu, putred şi stricate legăturile sau
hârtiile sau sméşeniia (f. 31).
• Altă rânduială pentru sf[â]ntul pr[é]stol când se clăt[é]şte (f. 33)
• Rândul de bl[ago]sl[o]venie a antimisului (f. 34)
• [F]acu‑vă ştire să ştiţi şi de aceasta (....să nu înbli învăluindu‑te fără ispravă) (f. 35v).
În pristolul, mutat în altă parte odată cu biserica – sau doar reparat într‑o biserică ce rămânea pe loc – se
găseau incluse părticele de sfinte moaşte.14
Atunci când – dintr‑o pricină sau alta – se umbla la sf. pristol, moaştele demult introduse în el ieşeau
la iveală. Ştefan mitropolitul15, poate preluând o sursă tradusă (sau poate ca urmare a unor experienţe proprii), formulează un avertisment sever:
Şi caută şi de moaşte, o, arhiereule16, să nu carea cumva să le fie luat17 au să le fie răsipit într‑alt chip.
Pentru că aicea, într‑acéste ţări, au preoţii (sic!) şi oamenii, mai vârtos muerile, foarte nişte eresuri
şi meşterşugure réle şi drăceşti (ms. 1462, f. 30; subl.n.).18
Gravitatea gestului ne‑o dezvăluie un pasaj din Îndreptarea legii (1652): „Cel ce va fura şi va vinde
niscare sfinte moaşte, pre acela să‑l cearte cu moarte. Cela ce va fura cruce de în besearică, măcară de ar fi şi
de lemn, acela fură lucru sfinţit şi de în loc sfinţit; certarea lui iaste să‑l spânzure sau să‑l arză în foc de viu”19.
13. 
Dicţ., p. 39–40: Antimis – „unul dintre cele mai importante obiecte liturgice. Este confecţionat dintr‑o bucată de pânză de in ori
de mătase; are formă pătrată, cu laturile de 50–60 cm. Pânza este pictată cu scene şi imagini reprezentative legate de patimile
Domnului. Scena principală a iconografiei antimisului este punerea în mormânt a Domnului; în jur sunt pictate: Crucea răstignirii,
cununa de spini, ciocanul şi cuiele, suliţa, buretele cu oţet şi fiere, cocoşul care a cântat de trei ori; la cele patru colţuri sunt pictate
totdeauna chipurile celor patru evanghelişti cu simbolurile lor, iar pe marginea antimisului se scriu de obicei cuvintele troparului
„Iosif cel cu bun chip...”. Într‑un colţ, cusut ca un buzunărel, se pun moaşte de sfinţi, ca şi la Sf. Masă.”
Ion Bria, Dicţionar de teologie ortodoxă, Bucureşti, 1994, p. 23: Antimis (lat. ante‑mensa = în locul mesei) (...) antimisul conţine
o parte din moaştele unui sfânt sau martir şi poartă semnătura episcopului locului. Tradiţie păstrată din primele secole, antimisul
înlocuia un altar sfinţit, fiind indispensabil pentru liturghie. Canonul 31 al Sinodului VI ecumenic interzice liturghia în case de
rugăciune sau locuri particulare. De asemenea, canonul 7 al Sinodului al VII‑lea ecumenic interzice sfinţirea bisericilor fără moaştele
martirilor.
În genere, moaştele martirilor, fie că sunt aşezate sub masa altarului, fie că sunt prinse în antimis (subl. n.),
reprezintă Biserica cerească pe temelia căreia stă Biserica pământească. Preotul primeşte antimisul de la episcopul său,
a cărui semnătură garantează nu numai existenţa unei comunităţi euharistice locale, ci şi comuniunea sacramentală ce
există între el şi preot.
14. Arnold Angenendt, Geschichte der Religiosität im Mittelalter, ed. II, Darmstadt, 2000, p. 431 – 439 (mai ales p. 435).
15. Cel mai adesea mitropolitul dădea doar ideea. Altcineva făcea lucrarea concretă.
16. Scopul cărticelei este acela de impune ideea că nu numai la sfinţirea unei biserici, dar şi la înnoirea sau mutarea de biserici
– în acest caz resfinţite – slujba se face numai de către un arhiereu, nu de un simplu preot (aşa cum se întâmpla nu o dată –
reiese din text) ! La resfinţire, arhiereul putea însă trimite un arhimandrit, un egumen sau chiar un preot, dacă îi considera
demni de această misiune şi pregătiţi material şi spiritual pentru împlinirea ei.
17. Se repetă să le fie luat.
18. Cităm după BAR ms. rom. 1462, f. 30 (subl.n.).
Pentru manuscrisele şi ediţiile la care facem referire, vezi Cătălina Velculescu, Când va vrea cineva să mute vreo besérecă de
la un loc la altul, în vol. col. Strămutarea bisericii din Pojogeni, vol. I din seria 60 biserici de lemn – un proiect de salvare a
patrimoniului construit, sub tipar.
19. 
Îndreptarea legii, p. 322.
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Recapitulăm: în acéste ţări (care?20) se întâmpla ca sf. moaşte să fie furate şi folosite la nişte eresuri
şi meşterşugure réle şi drăceşti! Altfel spus la vrăjitorie, mai precis: la necromanţie. Nu ne mirăm că făptaşii
erau muerile: în ţările române nu a existat o vânătoare de vrăjitoare, iar condamnările, câte se făceau, se
făceau pentru crimele rezultate din aşa numitele „vrăji”. Ceea ce merită însă reţinut este faptul că de meşter‑
şugure réle şi drăceşti se ocupau, pe lângă femei, nu doar oamenii – aici cu sensul de „bărbaţi” – ci şi preo‑
ţii!. Ar fi nedrept dacă de aici s‑ar trage concluzia că toţi preoţii ar fi avut asemenea activităţi incriminante
sau că ele s‑ar fi întâlnit numai la preoţii din ţările române!21
II 2: Fragmentul citat şi comentat anterior se regăseşte în copii ulterioare integrale făcute după
Târnosanie (Târgovişte, 1652), aşa cum este de exemplu un manuscris de la sfârşitul secolului al XVII‑lea:
ms. rom. 1426 de la Biblioteca Academiei Române din Bucureşti22 (unde se păstrează tipicul în română şi
rugăciunile în slavonă).
II 3: Doar micul fragment Rânduiala a st. préstol când se clătéşte sau când iaste vechiu, putred şi
stricate legăturile sau hârtiile sau sméşeniia (care cuprinde atenţionarea reprodusă mai sus) a fost reluat şi în
Liturghie (f. 162v – 163v), volum apărut la Iaşi, în 1794, din iniţiativa lui Iacob Stamati, mitropolit al Moldovei.23

III
Din secolul al XVII‑lea s‑au păstrat o serie de manuscrise cu slujbele necesare diferitelor etape ale
sfinţirii şi resfinţirii de biserici. Aşa sunt, spre exemplu, la BAR ms.rom. 113824 şi – cu text foarte apropiat –
ms. rom. 497925.
În aceste două din urmă manuscrise, o Rânduială a drégerii prestolului se găseşte între Rânduiala
târnosaniei şi Rânduiala târnosaniei cei mici şi se încheie cu un pasaj referitor la mutarea sfintelor moaşte.
III A
...de vor fi SFINTE MOAŞTE în stâlpul prestolului şi de să va fi stricat stâlpul, să le iai să le pui în stâlpul
cel nou. Însă de va fi stâlpul de piiatră şi în vreun loc fără primejdie. Iar de va fi de lemn şi la ţară, să nu le pui
în stâlp, de vréme ce aicea la noi multe primejdii să fac, că ard păgânii besérecile sau rămân pustii de să
răsipesc sfintele moaşte sau le ia cineva (subl.n.). Ci să dai antimis cu sfintele moaşte.26
20. Nu putem spune deocamdată cât de departe în timp se poate plasa redactarea acestui pasaj: oare chiar într‑un prim izvor –
cât de vechi? – în limba greacă? Ceea ce ştim este că Ştefan mitropolitul de la Târgovişte a folosit în alte cazuri izvoare venite
din cercul înnoitor al lui Petru Movilă, descendent al voievozilor Moldovei, ajuns mitropolit de Kiev. Vezi studiile semnate
de Zamfira Mihail, I. Stănculescu, C. Velculescu, Ovidiu Olar (cu bibliografie) în:
https://online.uni‑graz.at/kfu_online/wbLDB.detailLeistung?pOrgNr=&pIdentNr=-47292&pLstNr=229361.
21. Întregul material vechi provenit din pristol, precum şi cel nou nrcesar pentru „dregerea” lui trebuia manipulat cu o grijă plină
nu numai de respect, ci şi de teamă: – - – tot ce are legătură cu pristolul vechi sau cu cel în curs de reînnoire: Şi păzéşte să nu
carea cumva să cure sau să pice jos, să se calce cu picioarele, să cazi în păcat de moarte.
22. Gabriel Ştrempel, Catalogul manuscriselor româneşti BAR (în continuare: Ştrempel, Catalog), vol. I, Bucureşti, 1978, p. 325.
Manuscrisul a ajuns într‑o avansată stare de degradare. Provine de la mânăstirea Neamţ, unde stârnea deci interes conţinutul
cărţii apărute la Târgovişte, cu aproape o jumătate de secol în urmă. Se pare a fi fost scris în grabă, poate pentru uzul intern.
23. Cartea cuprinde, pe lângă cele trei tipuri de Liturghii, o serie de alte texte necesare activităţii unui arhiereu. De această dată,
pe lângă tipicul (indicaţiile de regie) în limba română, sunt date şi rugăciunile tot în limba română.
24. Ştrempel, Catalog, vol. 1, p. 236. – O culegere de slujbe arhiereşti, cu textul slujbelor în slavonă şi tipicul în româneşte. Titlurile
interne cu roşu. Textele referitoare la târnosire şi retârnosire sunt apropiate prin conţinut de ediţia din 1652, dar reprezintă o
traducere nouă, poate după un alt izvor, cu prezenţa unor informaţii în plus şi cu eliminarea altora.
25. Ştrempel, Catalog, vol. 4, Bucureşti, 1992, p. 171. Molitvelnic arhieresc, alcătuit pe la 1775 – 1790, numai în limba română,
copistul a preluat un text similar cu cel din ms. 1138, dar a tradus în română şi rugăciunile.
26. Ms. rom. 4979, f. 58v – 59; 1138, f. 106 – 106v.
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Deducem că „piatra altarului” – pristolul – se făcea nu numai din piatră, ci şi, în unele biserici, din
lemn. Ne aflăm într‑un timp de trecere de la îngroparea sfintelor moaşte în pristol, la aşezarea lor în antimis.
Cauza stă în faptul că aicea la noi multe primejdii să fac. Nu ştim încă dacă textul este tradus, deci afirmaţiile se aplică la o arie geografică mai largă, sau a fost redactat direct în româneşte, referindu‑se la ţările
române. Primejdiile veneau de la o posibilă agresiune directă: ard păgânii besérecile. Dar veneau şi de la
agresiuni împotriva credincioşilor sau de la nevoi economice ale acestora (necesitatea de a se muta în alt
loc o întreagă comunitate rurală): bisericile rămân pustii. Bisericile rămase „pustii” se prăbuşeau cu vremea şi odată cu ele se risipeau şi sf. moaşte. Dar – mai pe ocolite formulat decât în textul Târnosaniei de la
Târgovişte – este amintit şi pericolul ca pe sf. moaşte să le ia cineva, desigur nu cu intenţia de a le mai duce
înapoi la vreo biserică!!
În faţa atâtor primejdii, se impunea ca sf. moaşte să fie puse în pristolul cel nou numai dacă acesta
se făcea din piatră. Dacă se refăcea pristolul tot din lemn, atunci trebuia ca moaştele să fie cusute într‑un
antimis, urmând ca acesta să fie aşezat pe masa altarului. Când se abătea vreo primejdie, antimisul putea fi
cu uşurinţă pus la adăpost. Nu am găsit încă texte vechi în care să se spună cum se cuvenea a fi făcută acestă
punere la adăpost. Am aflat însă că în ţară la noi, în unele depozite muzeale cu obiecte „medievale” se păstrează antimise, salvate astfel de o soartă mai rea, dar păstrate totuşi, conform obligaţiilor laicizante impuse
înainte de 1989, în condiţii ce nu corespund valorii lor cultice tradiţionale.
Unele biserici trecuseră deja – s‑ar înţelege: de foarte multă vreme– la folosirea antimiselor.
Ce se întâmpla cu acestea când ajungeau sparte sau putrede? Răspunsul vine clar, fără echivoc: SĂ LE
ÎNGROAPE ÎN SFÂNTUL ALTARIU, LÂNGĂ PRÉSTOL, IAR NU SĂ LE ARZĂ (probabil că moaştele
erau mutate în alt antimis!).
Soarta antimiselor stă în directă legătură cu aceea a părţilor materiale din altarul ca loc al Sfintei
Jertfe, dar cu o diferenţă de grad de cinstire. Antimisele trebuia să fie îngropate chiar în altar, lângă pristol.
Uneori se spune că despre locul acestei îngropări trebuia să ştie doar preotul şi încă o persoană de mare
încredere. Exista deci pericolul de a fi furate! În ce scop?
III B
Céle vechi şi stricate ce s‑au lepădat: sau stâlpul, sau sfânta masă, sau hârtiile – nu se cuvenea să fie
nici ele, cu nici un chip, arse sau să le facă de altă treabă, ci trebuia să fie îngropate la un loc foarte cinstit, fără
să se specifice însă că neapărat lângă préstol sau cel puţin în spaţiul denumit „altar” în bisericile ortodoxe.
În categoria din urmă (să nu le arză, ci să le îngroape la loc cinstit) mai intră şi următoarele obiecte:
• sfintele icoane, când se strică chipul lor
• sfintele cruci ce le fac creştinii pre la drumuri, deaca putrezesc
• crucile céle de deasupra besériclor.
Cu aceasta revenim la naraţiunea din Paterikon despre soarta icoanelor vechi. Ne aflăm la aproximativ un mileniu de la probabila primă notare în scris a acelei întâmplări. Se pare că amândouă
ritualurile: arderea şi îngroparea continuau să existe în paralel. Şi am bănui că arderea avea chiar mai
mulţi adepţi.
Arderea era urmată probabil, conform unor informaţii mai recente27, de îngroparea cenuşii „la un loc
cinstit”. Nu am auzit despre o risipire în vânt a cenuşii.
Aflăm din aceste manuscrise ce soartă aveau troiţele de lemn (până la noi s‑au păstrat mai ales troiţe
de piatră foarte vechi); ne întrebăm ce se întâmpla cu crucile de lemn din cimitre, cruci care – asemenea
troiţelor – treceau printr‑o slujbă de „slobozire”. Tot din informaţii recente, ştim că se considera de cei
bătrâni un mare păcat să fure cineva crucile de lemn (se întâmplă mai ales cu cele din cimitire!) ca să fie
arse pe un foc banal.
27. Ştim că astăzi încă, în unele biserici de la noi, se pune în golul din interiorul sf. pristol, gol care ajunge până la nivelul solului,
cenuşa rezultată din arderea anafurei sau împărtăşaniei (fărâmele păstrate pentru cazuri de urgenţă) care au mucegăit.
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III C
Urmează o a treia treaptă descendentă în soarta obiectelor provenite de la vreo biserică:
• lémnele sfintelor beséreci, deaca putrezesc şi să strică şi cad.
O primă dispoziţie, aceeaşi ca pentru cele două cateorii superioare, se formulează cu valoare de
poruncă fără comentarii: SĂ NU LE ARZĂ SAU SĂ LE FACĂ DE ALTĂ TREABĂ!
Pentru ce urma să se facă se dau două posibilităţi:
a. să le îngroape – se înţelege: „la un loc cinstit” –
sau
b. să le pue într‑un loc cinstit, să putrezească singure.

IV
Această a doua posibilitate: să le pue într‑un loc cinstit, să putrezească singure – capătă valoare de
unică soluţie în textul copiat într‑un alt manuscris de la începutul secolului al XVIII‑lea: BAR, ms.rom.
2337.28 (Probabil că există şi alte copii manuscrise similare). Asemănător cu prefaţa la Târnosanie (1652),
se spune că textul s‑au scos după cea grecească şi slovenească pre limba noastră rumânească. Dar unele
informaţii diferă.
După Rânduială pentru târnosaniia sfintei besérici şi Rânduială pentru târnosaniia cea mică,
popa Stanciu (dacă el va fi fiind copistul) a introdus şi Rânduială când să clătéşte prestolul (f. 58 – 59). La
sfârşitul ultimei Rânduieli, se găsesc nişte observaţii ce li s‑au părut cititorilor atât de interesante, încât în
Scara (n.n.: Cuprinsul) de la f. 1 a ms. 2337, a fost adăugat printre rânduri29 un titlu propriu, inexistent în
chiar cuprinsul manuscrisului, dar adecvat conţinutului şi luat chiar din conţinut: şi când va să mute cineva
vreo bisérică.
IV A
La mutare, dacă se se vor găsi moaşte în pristol sau dacă moaştele se vor afla într‑un antimis atât de
vechi încât nu mai poate fi folosit (ce nu va fi de treabă; stricat), atunci sf. moaşte să fie puse într‑o cutie
specială (s‑ar înţelege: spre a fi ulterior incluse într‑un antimis nou).
a. Şi antimisul cel stricat să‑l pue supt masa prestolului (n.n. a noului pristol)
b. sau SĂ‑L ZIDEASCĂ UNDEVA.30
Ce însemnează concret: supt masa prestolului? Mai degrabă decât o îngropare „lângă pristol”, aşa
cum am întâlnit anterior, pare a fi vorba de o aşezare deasupra stâlpului pristolului, imediat sub masa care
se pune peste acest stâlp.
Aici apare şi o alternativă: antimisul vechi poate fi şi zidit „undeva”, bănuim că se referă la peretele
bisericii, poate chiar la un perete al spaţiului destinat altarului. Avem ştiri despre descoperiri făcute în zidul
unor biserici.31
28. Ştrempel, Catalog, vol. 2, Bucureşti, 1983, p. 248. Molitve necesare pentru pregătirea construcţiei, apoi a sfinţirii şi resfinţirii
unei biserici. Rugăciunile, ca şi tipicul în traducere românească. Manuscrisul, copiat probabil de popa Stanciu, a ajuns în
posesia altui vestit copist, popa Flor. Vezi Gabriel Ştrempel, Copişti de manuscrise româneşti până la 1800 (în continuare:
Ştrempel, Copişti), Bucureşti, 1959.
29. Cu o atenţionare sub formă de cruce pe margine, atenţionare reluată în colţul din stânga sus al filei însăşi, anume f 58, cu slove
mici, impuse de lipsa spaţiului.
30. Ms. rom. 2337, f. 58 – 59.
31. Paul Mihail, Jurnal şi corespondenţă (1940 – 1944) (în continuare: Paul Mihail, Jurnal), Bucureşti, 1998, p. 226 – 227.
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IV B
a. Despre prestolul cel vechiu şi stricat32 se spune de această dată în mod explicit că trebuie să‑l
îngroape în pământ acolo unde s‑au mutat beséreca, lângă prestolul ce să va pune.
b. Uneori nu era vorba însă de o mutare de biserică, ci de cazuri în care RĂMÂNE VREO BESÉRECĂ
PUSTIE ÎN VREO SILIŞTE33, precum aici la noi în ţară în multe locuri să află. Peste tristeţea pustiirii
se adăuga descompunerea treptată a materialelor. Problema care se ridică în primul rând este cea a sf. pristol: de vor fi lémnele putrede şi prestolul iar de va fi stricat şi masa prestolului, atunce SĂ ÎNGROAPE
PRESTOLUL ŞI MASA ÎNTRU ACEL LOC ŞI SĂ RÂNDUIASCĂ O CRUCE PRESTE DÂNSELE ŞI
SĂ LE ÎNGRĂDEASCĂ.
Avem deci o situaţie specială: o biserică este atât de învechită încât nu mai poate fi mutată. Ea aparţine în acelaşi timp unei aşezări părăsite. Pentru jertfelnic (pristol şi sf. Masă de pe el) trebuie să se facă pe
locul existenţei lor un mormânt cu aceleaşi semne ca pentru oameni: cruce şi îngrădire. Până în zilele noastre se păstrează tradiţia ca pe locul unde s‑a aflat sf. Masă a unei biserici părăsite să nu se mai construiască
nimic, ci să se ridice o cruce cu o îngrăditură.
IV C
Ce se întâmplă cu lémnele besérecii céle putrede?34
Aici nu se mai dau două soluţii la alegere, ci una singură:
• să le grămădească35 la un loc curat şi să le îngrădească, să se mistuiască iale singure.
Spre deosebire de pristol şi sf. Masă, lemnelor bisericii nu li se mai acordă aici cinstea de a fi îngropate. Intervine probabil aici şi o realitate economică: cine mai lucra într‑un sat părăsit pentru înmormântarea
lemnelor bisericii?
Rămîne însă la fel de tare şi nezdruncinată porunca:
• SĂ NU LE ARZĂ, nici să le facă să fie de altă treabă.36

V
Îngroparea sau aşezarea într‑o grămadă nu marchează sfârşitul acţiunilor rituale. Urmează ceea ce
este mai important: slujba. Dar nu este vorba de o slujbă de înmormântare, ci de slujba pentru un nou început: târnosania cea mică – resfinţirea bisericii înnoite.
Începând cu Târnosanie, cărticica apărută în anul 1652 din inţiativa mitropolitului Ştefan, şi continuând cu manuscrisele de secol XVII–XVIII pe care le‑am amintit, se subliniază mereu că nu numai la
sfinţirea inţială a unei biserici, ci şi la resfinţire este obligatorie prezenţa activă a unui arhiereu sau cel puţin
a trimisului său personal.
La această rânduială a drégerii prestolului, tribuiaşte să meargă arhiereul singur37 să isprăvească precum
s‑au arătat aici. Iar neputând nici într‑un chip, pentru vreo întâmplare, atunce poate să trimiţă pre vreun arhi
mandrit sau egumen sau pre alt preot ce va şti rândul bine. Şi acela poate să facă cu blagosloveniia arhiereului
locului, precum scrie aici.38
32. Se adaugă: altele precum scrie aicea, fără să se înţeleagă clar la ce se referă.
33. Loc unde a fost un sat.
34. Nu este cu totul clar dacă se face referinţă numai la cazul unei biserici părăsite sau în general când va vrea să mute cineva
vreo besérecă de la un loc la altul.
35. Scris iniţial îngrămădească, apoi a fost ştearsă prima silabă.
36. Ms. rom. 2337, f. 58 – 59.
37. Însuşi.
38. Ms. rom. 4979, f. 58v – 59; 1138, f. 106 – 106v.
Textele selectate de noi urmăresc să aducă la cunoştinţa cititorilor contemporani fapte din istoria culturii, nu să dezbată
chestiuni de istoria limbii române, de aceea nu intenţionăm să intrăm în detaliile problemelor filologice ale transcrierii.
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Aceeaşi slujbă de resfinţire care se face la înnoirea pristolului – ce ajunsese vechiu şi putred – dintr‑o
biserică rămasă pe vechiul ei loc, să face şi când va vrea să mute cineva vreo besérecă de la un loc la altul
(subl.n.)39. Se înţelege: cu aceeaşi prezenţă arhierească.
Desigur aceste slujbe au loc după ce se termină toate intervenţiile, iar biserica (reînnoită sau mutată)
este curată în interior şi în exterior (inclusiv în curte, unde probabil se înmormântau lemnele) şi nu mai
necesită intervenţii ce riscă să‑i „spurce” spaţiul propriu.
Nu am găsit o formulare clară pentru ce se face, în cazul bisericilor părăsite, după înmormântarea
pristolului „putred” într‑un loc îngrădit şi marcat cu cruce şi după aşezarea lemnelor putrede ale bisericii
părăsite în grămadă (sau poate, uneori, tot în pământ). S‑ar putea oare ca pentru cruce să se fi făcut slujba
de „slobozire” – considerată obligatorie în cazul troiţelor şi chiar în cazul crucilor „definitive” de la cimitir?
Ne întrebăm de ce atâta grijă pentru fiecare părticică materială care are legătură cu biserica. Toate
... să se facă şi să se păzească spre cinstea besérecii ca unii dumnezeeşti case40. Biserica (vorbim de clădire şi
obiectele ei) este un sistem de simboluri vizibile pentru o tainică realitate invizibilă. Inadecvata tratare a
semnificantului jigneşte semnificatul. Mai mult, este vorba nu numai de simboluri, ci şi de o prezenţă divină
reală, în Sf. Împărtăşanie. În Îndreptarea legii se spune, traducându‑se – cum am spus un izvor grecesc cu
autoritate: Beseareca iaste casa lui Dumnezeu, casă de rugă, adunare oamenilor, trupul lui Hristos, nevasta lui
Dumnezeu, ceru pământesc în care şade cereasca pâine ce să zice preasfântul trup adevărat al Domnului nostru
Isus Hristos.41 Expresia „nevasta lui Dumnezeu” se poate înţelege numai reamintind interpretarea anagogică
dată de sfinţii Părinţi cărţii biblice Cântarea Cântărilor. Definiţia citată ne dezvăluie un mod de gândire
astăzi pierdut: biserica în sens material şi Biserica în sens spiritual nu se pot despărţi prin disecţii analitice.

VI
Pentru a afla ce se întâmplă în zilele noastre cu obiectele bisericeşti despre care am vorbit, am alcătuit
un chestionar, în care am inclus însă şi întrebări referitoare la alte obiecte similare. Mai mult decât atât, ne
întrebăm şi ce se întâmplă în situaţii extreme cu sfânta Împărtăşanie, care pentru noi este prezenţă reală, nu
simbolică, a însuşi Domnului.
Chestionarul nostru a fost primit în majoritatea cazurilor cu neîncredere. Unii dintre cei întrebaţi
nu ne‑au răspuns. Dintre cei care au răspuns, cei mai mulţi au dorit să păstrăm anonimatul – şi chiar aşa
vom face. Nu vom da nume, ci cifre, urmate de o literă desemnând apartenenţa la clerul monastic sau la cel
mirean, urmând o altă literă pentru cele două categorii de vârstă: tânăr sau senior (ante, respectiv post 50 de
ani)42 – doi parametri care influenţează natura răspunsurilor.
În ANEXĂ (vezi infra) reproducem întrebările din chestionar la care am primit cel puţin un răspuns.
Desigur vom continua cercetarea.
Recapitulăm.
Pristolul, sf. Masă, tot ce ţine de ele, mai ales antimisele (plus icoanele şi crucile) – trebuie să fie îngropate.
Lemnele din care este construită biserica pot fi îngropate, dar pot fi şi aşezate grămadă într‑un loc
curat, eventual îngrădit, în aşteptarea putrezirii lor lente. Pentru a se evita pângărirea, făcută cu voie sau fără
voie, soluţia îngropării apare ca mult mai sigură.
39. Ms. rom. 2337, f. 58 – 59.
40. Ms. rom. 2337, f. 59.
41. 
Îndreptarea legii, p. 155.
42. Cifrele arabe înlocuiesc numele. Pentru vârstă: t = sub 50 de ani ; s = peste 50 de ani.
Preot mirean = m ; preot călugăr = c.
Informaţiile care provin de la una dintre autoare = C.
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A existat încă de la începuturi şi obiceiul arderii acestor obiecte, aşa cum se înţelege din combaterea
obstinată a acestui obicei.
Iniţial avem probabil de a face cu două soluţii pentru sfârşitul trupului uman: incinerare sau îngropare. În creştinism se impune soluţia îngropării. Dar chiar târziu, când pentru oameni îngroparea devenise
un lucru de la sine îneţeles, pentru obiectele bisericeşti (obiecte trecute prin slujbe de sfinţire simţite ca
diferite intensităţi) încă se mai practica (şi se mai practică) arderea – cu toată cinstitea cuvenită. Nu este
vorba de o supravieţuire a ritualului incinerării, ci de considerente practice. În timpuri de mari primejdii, se
putea ca obiectele bisericeşti, chiar şi îngropate, nu mai vorbim de cele doar îngrădite, să cadă oricând pradă profanării. În schimb, cenuşa rezultată din ardere se contopea repede cu pământul. Tot ce se urmăreşte
este ca această cenuşă să fie depusă în locuri cât mai ferite de murdărire (cel puţin până la un nou ciclu de
vegetaţie!). Soluţia arderii nu a fost însă acceptată „oficial” de Biserica tradiţională.
Se mai vorbeşte şi despre reîntrebuinţarea pentru obiecte din afara bisericii a vreunuia din materialele bisericeşti degradate fizic. Dar şi aceasta s‑a întâmplat –ne referim atât la gesturi vădit rău‑voitoare, atât
de frecvente în Europa comunistă, cât şi la gesturi făcute cu cea mai desăvârşită bună‑credinţă şi cu un mare
respect pentru materialul preluat.

ANEXĂ43
1. ICOANE – suportul de lemn se învecheşte, astfel încât nu mai poate fi reînnoit
a. Sunt arse? Ce se face cu cenuşa? Unde?
4ms
Elementele de lemn deteriorate (icoane, fragmente de catapeteasma etc.) – toţi preoţii din familia lui
ştiau, aşa cum i‑au transmis şi lui, că se ard.
Atenţie , adaugă o observaţie critică: Arderea nu este conformă cu scrierile învaţate la dreptul canonic.
c. Sunt aşezate într‑un copac? Ce fel de copac?
C. La Câmpulung Muscel am găsit o icoană (sec. XVIII – de Kiev – cf. Muzeul mânăstirii Pasărea),
în bucătăria gazdei. O găsise şi ea într‑un copac din lunca râului Târgului. Cine o pusese acolo? Pocăiţii?
Povestirile despre icoane găsite în copac sunt frecvente, iar explicaţiile prezenţei lor acolo sunt foarte
variate, uneori rămânând chiar neformulate.
d. Sunt puse într‑o firidă din zidul bisericii?
M Vezi infra timiterea la pasajul din cartea părintelui Paul Mihail, trecut la Domnul în anul 1994, în
vârstă de peste 80 de ani!
e. alte soluţii
2ms
43. Aşa cum am spus, reproducem din chestionar întrebările la care am primit cel puţin un răspuns. Numele persoanelor care au
răspuns le‑am înlocuit cu cifre. Urmează o primă literă care desemnează apartenenţa la clerul monastic sau la cel mirean, apoi
o a doua literă pentru una dintre două categorii de vârstă: tânăr sau senior (ante, respectiv post 50 de ani) – doi parametri
care influenţează natura răspunsurilor.
Preot mirean = m ; preot călugăr = c.
Pentru vârstă: t = sub 50 de ani ; s = peste 50 de ani.
Informaţiile care provin de la una dintre autoare = C.
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Preotul paroh le depozitează în loc ferit:
dulap alcătuit pe post de depozit
podul noii biserici
sunt lăsate până se deteriorează singure
5ms
În anul 1963, într‑un sat lângă Bucureşti, preotul paroh stivuise în curtea bisericii de piatră, nou clădită, resturile bisericii de lemn, care fusese pe locul respectiv. Acolo au depozitat şi anumite icoane deteriorate din vechea biserică.
7mt
Spune că icoanele nu se deteriorează niciodată atât de mult încât să fie distruse de către cler
6ms
Când a făcut biserica nouă, episcopia a cerut ca toate icoanele, în orice stare, să le depună la depozitul
episcopiei

b. Sunt îngropate? Unde? Se spune ceva, se face ceva la îngropare?
1ct
a. icoanele deteriorate ale călugărilor şi alte lucruri vechi ale lor se îngroapă odată cu ei (se pun în
sicriu!)
b. alte obiecte vechi raman la muzeul manastirii!

2. SF. PRISTOL, SF. MASĂ (hârtiile cu smeşenia – „miroasele”, alte obiecte legate de sf. Masă) când
se învechesc total sau parţial
a. Sunt arse? Ce se face cu cenuşa? Unde? De către cine?
4ms
Eementele de lemn deteriorate (icoane, fragmente de catapeteasmă etc.) – toţi preoţii din familia lui
ştiau, aşa cum i‑au transmis şi lui, că se ard.
Atentie , adaugă o observaţie critică: arderea nu este conformă cu scrierile învăţate la dreptul canonic.
2ms
Preotul paroh le arde şi cenuşa e îngropată la piciorul sfintei mese, însoţită de o rugăciune.
6ms
Se ard şi cenuşa este îngropată la mormântul unui preot.

3. SF. MOAŞTE
b. Ce se face cu: sf. Moaşte, cu învelitoarea lor sau cu antimisul complet deteriorate?
I. Sunt arse? Ce se face cu cenuşa? Unde? De către cine?
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2ms
Sfintele moaşte nu trebuie să dispară cât timp există biserica.
Ele sunt aduse de episcop şi date în păstrare la târnosirea bisericii, deci orice deteriorare a acestora
este adusă la cunostinţa episcopului şi el hotărăşte ce va face cu resturile.
În principiu, sistemul este tot arderea şi depozitarea cenuşii la piciorul Sfintei mese de la noua biserică.
V: Alte soluţii
6ms
Nu cunoaşte să se fi întâmplat deteriorarea Sf. moaşte la o biserică, dar dispoziţiile sunt: anunţarea
episcopului şi depunerea resturilor la episcopie.

4. LEMNELE DIN PERETELE UNEI BISERICI DE LEMN, CRUCILE DE LEMN DE PE
BISERICILE DE LEMN
atunci când s‑au învechit şi sunt schimbate pe loc sau când biserica este dezmembrată pentru
a fi mutată și lemnele vechi nu mai pot fi refolosite
a. Sunt arse? Ce se face cu cenuşa? Unde? De către cine?
4ms
Elementele de lemn deteriorate (icoane, fragmente de catapeteasmă etc.) – toţi preoţii din familia lui
ştiau, aşa cum i‑au transmis şi lui, că se ard.
Atenţie , adaugă o observaţie critică: Arderea nu este conformă cu scrierile învăţate la dreptul canonic.
2ms
Lemnele rămase de la biserica veche se folosesc la noua biserică sau se ard, fără alt ritual.
Crucile deteriorate se păstrează sau se ard, după cum hotăreşte parohul, iar cenuşa se îngroapă lângă
biserică sau în cimitir, în loc ferit.
6ms
Practica este: selectarea lemnelor, arderea celor de nefolosit şi cenuşa pusă la temelia bisericii noi,
folosirea lemnelor utilizabile, la noua biserică, fără alte ritualuri.
8cs
În Transilvania, au fost distruse (mai ales arse) în secolul al XVIII‑lea multe biserici ale românilor
ortodocşi, frecvent biserici de lemn. Unii credincioşi care au reuşit să salveze câte un fragment de lemn,
uneori pictat, l‑au încorporat în propria casă, la un loc „de cinste”. Din păcate nu mai putem obţine explicaţii
de la constructorii de odinioară, putem doar nota atitudinea urmaşilor şi emite ipoteze.
c. Sunt aşezate pe pământ, într‑un loc ferit, îngrădit ca să putrezească pe încetul? Li se pune
cruce? Se spune ceva, se face ceva?
5ms
În anul 1963, lângă Bucureşti, preotul paroh stivuise în curtea bisericii de piatră, nou clădită, resturile
bisericii de lemn, care fusese pe locul respectiv.
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d. Alte soluţii
2ms
Lemnele rămase de la biserica veche se folosesc la noua biserică sau se ard, fără alt ritual.
Crucile deteriorate se păstrează sau se ard, după cum hotărăşte parohul, iar cenuşa se îngroapă lângă
biserică sau în cimitir, în loc ferit.

5. CRUCILE DE LA TROIȚE (CARE AU FOST „SLOBOZITE”)
c. Sunt aşezate pe pământ, într‑un loc ferit, îngrădit ca să putrezească pe încetul? Li se pune
cruce? Se spune ceva, se face ceva?
2ms
Troiţele se fac, de ani buni, numai din fier, ciment sau piatră, ca să reziste. Cum sunt sfinţite,
orice cruce de la troiţă sau altă bucată de lemn din ea, dacă se strică, este dusă într‑un cimitir, lângă
un mormânt.

8. VEŞMINTELE PREOŢEŞTI, PRAPURII etc atunci cand nu mai pot fi folosite
a. Sunt arse? Ce se face cu cenuşa? Unde? De către cine?
1ct
Toate veşmintele şi alte lucruri uzate din altar şi din biserică se ard (tot ceea ce se scoate din inventar).
7mt
În oraş toate lucrurile vechi de inventar (mobilier şi, evident, toată veşmântăria) se ard şi cenuşa se
îngroapă pe locul focului. Veşmântul de slujbă în sine nu este sfânt, pentru că preotul îl binecuvintează la
orice îmbrăcare ; în sensul acesta a scris şi părintele Cleopa.
d. Sunt puse într‑o firidă din zidul bisericii?
M44
La biserica Sf.Arhangheli din Chişinău, în anul 1942, păintele Paul Mihail a găsit ascunse, în
spaţiul (cu uşa de acces mascată de o icoană) scării dezafectate spre amvonul suspendat din naos, o
mulţime de obiecte bisericeşti. Ele fuseseră puse acolo nu atât spre a fi „înmormântate”, cât mai ales
spre a se încerca salvarea lor.
Circulă numeroase relatări orale sau scrise despre obiecte bisericeşti găsite în câte o „tainiţă” în zid.
Scoaterea din ascunzătoare poate părea o salvare de la descompunere, dar se dovedeşte nu o dată începutul drumului spre un alt fel de moarte. Obiectele găsite de părintele Paul Mihail au fost unele distruse de
armatele sovietice care au ocupat Basarabia în anul 1944, altele au reuşit să fie luate în refugiu (nepăsarea
şi suspiciunea autorităţilor comuniste le‑a aşteptat şi la vest de Prut; cu toate eforturile salvatorului lor!).
Biserica din Chişinău în care au fost găsite a fost demolată.
44. Paul Mihail, Jurnal, p. 226 – 227. La p. 225 este descris pristolul de piatră, vechi de 133 de ani, cu antimisul vechi aşezat sub toate
învelitorile succesive, direct pe piatră.
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9. Anafura, Agneţul care se păstrează pentru liturghia darurilor dinainte sfinţite sau părticelele, sf.
împărtăşanie pentru împărtăşirea la mare nevoie, SF. MIR etc.
– dacă mucegăiesc, iau miros sau se întâmplă altceva de nu mai pot fi folosite45
Îndreptarea legii, p. 171
„De se va întâmpla să se strice cinstitele darure atâta cât să nu poată popa să le potrivească, acealea
sfinte nice să le arză, nice să le arunce în apă, ce să bage vin dulce într‑însele şi să le potrivească.”
a. Sunt arse? Ce se face cu cenuşa? Unde? De către cine?
3mt
Se ard şi se pun în „canalul” din piciorul sfintei Mese.
c. Sunt aşezate pe pământ, într‑un loc ferit, îngrădit ca să putrezească pe încetul? Li se pune
cruce? Se spune ceva, se face ceva?
C
Am văzut la cei bătrâni: puneau anafura46 supra uscată, conform tradiţiei, la rădăcina unei flori sau aşa
ca să o mănânce păsările cerului.
d. Alte soluţii
Tudor Arghezi, poezia Iosif al Ungrovlahiei47.
Dintr‑o mişcare greşită, un mitropolit, întru totul demn de respect, „varsă din neprihănitul / Trup
sfânt muiat în sfântul sânge.” „Curata cuminecătură / În veac de veac nu s‑a vărsat.” Mitropolitul şi călugării
„Se jăluiesc, nemântuiţi”, considerând nefericita întâmplare un semn al păcatului propriu.
Ce se întâmplă cu obiectele atinse, poetul nu spune.
Am auzit din tradiţia orală că se cădea să fie ars covorul pe care au căzut Sf. Taine. Dar dacă nu
era covor48?
10. AGHIAZMA MARE SAU MICĂ – dacă se întâmplâ ceva şi nu mai pot fi folosite (băut, stropit...)
a. Se pune la o floare, pom, plante curate?
45. Acesta este domeniul cel mai delicat când este vorba să se primească răspunsuri la întrebări.
46. Este o mare diferenţă între atitudinea faţă de anafură şi cea faţă de sf. Împărtăşanie.
47. Versuri, Bucureşti, 1959, p. 70 – 71. Pentru ei care nu cunosc istoria literaturii române: Tudor Arghezi a trăit între 1880 şi 1967.
Între 1899 şi 1905 a fost: frate, monah, diacon. Apoi a renunţat la acest drum.
48. După încheierea redactării acestui studiu, am ajuns să cunoaştem, prin bunăvoinţa familiei Eugen şi Ileana Toma (scriitor),
texte din cartea Pr. Prof. Gheorghe Safta, Îndrumător liturgic, Târgovişte, 1999, 240 p.
„Ce neajunsuri se pot întâmpla preotului care slujeşte? (pg. 68)
- Dacă din întâmplare vor rămâne Sfinte Daruri (sau daruri nesfinţite) şi se vor strica, nicidecum să se arunce, ci
cu vin dulce să se consume.
- Dacă va cădea vreo muscă sau altă vietate în Sfântul Potir, înainte de sfinţire, preotul să o scoată, să o învelească
în hârtie şi s-o ardă.
- De se va întâmpla aceasta după sfinţire şi preotul nu o va putea înghiţi de frică sau de greaţă, atunci să o scoată şi
după ce va spăla-o cu vin deasupra altui vas, s-o învelească cu hârtie şi s-o ardă. Vinul cu care a spălat-o să-l verse
pe o apă curgătoare.
- Iarna de va îngheţa Sfântul Sânge in Potir, preotul să apropie procoveţele pe lângă foc şi să învelească cu ele
Sfântul Potir până se va dezgheţa.
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Am văzut asta la cei bătrâni.
11. PLANTELE DE LA: FLORII, VINEREA MARE, RUSALII ETC.
LUMÂNĂRILE NEARSE DEPLIN
a. Sunt arse? Ce se face cu cenuşa? Unde? De către cine?
C–
Am văzut la cei bătrâni:
– sunt arse într‑un loc curat
– resturile de lumânări sunt frecvent topite şi refolosite.
continuarea notelor de pe pagina anterioară
Ce va face preotul dacă va pica din dumnezeiescul Sânge pe:
- scândură; preotul să radă locul respectiv iar resturile după ce le-a ars să le îngroape sub Sfânta Masă;
- pe pământ; să se ardă locul respectiv, să se ardă răzăturile şi să se îngroape sub Sfanta Masă;
- pe piatră; să lngă sau cu buretele să şteargă, să spele cu apă curată iar apa să se toarne sub Sfânta Masă;
- pe enditiile Sfintei Mese sau pe antimis; să sugă cu gura, apoi să şteargă cu buretele, să spele de trei ori cu apă
curată iar apa să se toarrne sub Sfânta Masă. Tot aşa să se procedeze dacă ne pică pe procoveţe (acoperăminte –
trei voaluri speciale cu care se acoperă Sfintele Taine, unul pentru disc, al doilea pentru potir, şi al treilea pentru
amândouă, numit şi văzduh) sau pe veşminte;
- pe covor; să şteargă întâi cu buretele, să se spele bine locul, să se taie partea respectivă şi să se ardă, iar cenuşa şi
apa să se pună sub Sfânta masă.
Dacă se va vărsa Sfântul Potir cu dumnezeiescul Sânge cu tot, încât să nu rămână nici o picătură, să pună din nou apă
şi vin rostind cuvintele de la Proscomidie, apoi celelalte rugăciuni ale sfinţirii („Asemenea şi paharul...”); iar dacă va
rămâne în Sfântul Potir puţin din Sfântul Sânge, preotul să se împărtăşească cu acela, iar curăţirea şi strângerea să se
facă după terminarea slujbei;
Dacă preotul va vărsa potirul după împărtăşire, să se strângă cu câlţi de in sau cânepă, care se vor arde sau se vor arunca
pe apă curgătoare.
Sfântul Agneţ (pg.77) (miel, lat.- partea pătrată însemnată cu pecete ce se scoate la Proscomidie din prima prescură
care prin sfinţire se preface în Trupul Domnului) se păstrează aşezat cu miezul în sus în Sfântul Chivot până marţi în
Săptămâna Luminată când se face uscarea şi sfărâmarea lui.
Potrivirea (pg. 93) înseamnă consumarea Sfintelor Taine rămase în Sf. Potir, cu toată grija. Toarnă deci în ele vin
amestecat cu apă, clăteşte de mai multe ori înainte de a le bea, şterge apoi pe dinăuntru potirul cu buretele şi apoi cu un
ştergărel anume rânduit.
Nu este îndreptăţită cererea unor credincioşi de a boteza copiii separat (pg. 113). Puterea Botezului nu scade cu primul
copil botezat. Apa rămâne sfinţită şi după Botez, ea se varsă după întrebuinţare într-un loc special, numit umivalniţă.
Ce facem cu beţişoarele de la Sfântul Maslu? (pg. 154) (Fiecare preot unge bolnavul în timpul rugăciunii cu câte un
beţişor având la un capăt vată cu untdelemn sfinţit). Beţişoarele se adună apoi şi se îngroapă sau se ard, aruncându-se
cenuşa în loc curat.
Aghiasma mare şi mică, dacă prisoseşte sau s-a învechit, nu trebuie aruncată oriunde, ci să o vărsăm în loc neumblat şi
curat, pentru a nu fi pângărită. (pg. 165).
Ce este dezlegarea apei la slujba de 40 de zile? Obicei în unele regiuni: se cere preotului să dezlege apa pentru mort,
apă turnată pe mormânt(o găleată zilnic!) sau dusă cuiva acasă. Ritual moştenit dar nejustificat. Se sfinţeşte apa odată
cu hainele ce se împart; la 40 de zile se face „dezlegarea” apei, adică de obligaţia de a duce apă la mormânt; în final apa
rămasă se varsă pe mormânt. (pg. 180).”
Tot prin bunăvoinţa familiei Ileana şi Eugen Toma avem pe masa de lucru o copie după p. 476 – 495 din LITURGHIER
cu binecuvântarea preafericitului Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2008, pagini în care se găsesc unele
din răspunsurile căutate. Din punctul de vedere al cercetării ştiinţifice ne propunem să vedem pe de o parte care este
raportul cu primele texte traduse în limba română, pe de alta cu practica tradiţională nescrisă.
În legătură cu practica tradiţională nescrisă, semnalăm următorul pasaj din cartea lui Tudor Pamfile, Sărbătorile la români,
Bucureşti, 1997, p. 17: Când nu se poate da cuiva un lucru de pomană, se aruncă acel lucru pe apă, apa Sâmbetei, care-l va duce şi îl
va aşeza, după credinţa poporului, în locul cuvenit. Astfel se întâmplă cu obiectele sfinte dar vechi, precum: icoane de lemn mâncate de
cari, candele crăpate, sfeşnice, rămăşiţe de lumânări şi altele. Acestea nu se aruncă afară, unde nu-i cu putinţă să nu fi căzut o fărâmă de
spurcăciune, ci se aruncă pe apă (subl.n.), spre a fi duse pe lumea cealaltă, a morţilor, prin mijlocirea apei Sâmbetei.
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RĂSPUNSURI GENERALIZANTE; UNELE NECLARE
Îndreptarea legii, p. 511 – 512
Cărţi vechi: „Să nu strici dumnezăeştile cărţi, nice le da să le strice, de nu va fi putredă de tot.”(p. 511)
„Nu se cade cuiva să strice ceva de în toate cărţile de în Leagea Veache sau de în Leagea Noao şi mai
ales de într‑ale sfinţilor învăţători, sau să le dea batjocoritorilor de cărţi sau celora ce vând miroseale, să le
vânză, să le spargă şi să le strice, fără numai de va fi mâncată de molii sau putredă de apă, sau într‑alt chip va
fi stricată. Iară cine va călca ce am poruncit, acela într‑un an să se aforisească.” (p. 512)
1ct
A. Alte lucruri uzate din altar şi din biserică se ard (tot ceea ce se scoate din inventar).
B. Alte lucruri vechi ale călugarilor se îngroapă odată cu ei (se pun în sicriu!).
C. Alte obiecte vechi rămân la muzeul mânăstirii!
7mt
În oraș (Bucureşti) toate lucrurile vechi de inventar se ard şi cenusa se îngroapă pe locul focului.
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CARTE ROMÂNEASCĂ VECHE
ÎN COLECŢII REGHINENE
FLORIN BOGDAN, ELENA MIHU

ROMANIAN ANCIENT BOOKS IN REGHIN COLLECTIONS
Abstract: The Romanian ancient book, across time,
constituted the study object for many researchers, from
historians, art historians, to philologists. Their research
have materialized in hundreds, even thousands, of studies but also in a few volumes, the most important of
those being the Romanian ancient book catalogues. The
development of the research leading to these results was
based on the collections of Romanian ancient books
from the reference books libraries, museums or the
vicarial libraries.
We are detecting a lack of research based on
the private collections containing copies of Romanian
ancient books, especially because in the last years the
main purpose is to create a collective catalogue of the
Romanian ancient books (1508–1830).
Our study tries to present the copies of Romanian
ancient books from the private collections from Reghin
(Mures County). Thus, the four existing collections contain 11 copies issued by four printing centers: Blaj, Sibiu,
Rimnic and Bucharest.

The 11 copies of Romanian ancient books found
in the Reghin collections have the following titles:
Mărgăritare (Bucharest, 1746), Cazanii (Râmnic, 1748),
Psaltire (Râmnic, 1764), Strastnic (Blaj, 1773), The Gospel
(Blaj, 1776), Minologhion (Blaj, 1781), The History of
Alexander or Alexandria (Sibiu, 1794), The Bible (Blaj,
1795) – 3 copies and The Gospel (Blaj, 1817). Many of
these books bear on their pages notes about the history
of the church, the history of the local community or
about the people who bought them and then donated
them to the churches in different localities.
The presentation of these copies of Romanian
ancient books from private collections completes the
general picture related to the presence of Romanian
ancient book in Reghin. Besides these copies there are
those belonging to the Peter and Paul Parish, the old
wooden church where Petru Maior served and those
from the local Municipal Library that bears the name of
that important Romanian scholar.

Rezumat: Cartea românească veche a constituit, de‑a
lungul timpului obiectul de studiu al mai multor tipuri
de cercetători, de la istorici, istorici ai artei şi până la
filologi. Cercetările efectuate de aceștia s‑au materializat sub forma câtorva sute, poate chiar mii, de studii dar
şi unele volume, din această ultimă categorie cele mai
importante fiind cataloagele de carte românească veche.
Cercetările care au dus la obţinerea acestor rezultate
s‑au desfăşurat pe baza fondurilor de carte românească
veche existente în bibliotecile documentare, în muzee,
sau biblioteci parohiale.
Constatăm o lipsă a cercetărilor pe baza colecţiilor particulare în care se regăsesc exemplare de carte
românească veche, mai ales ca în ultimii ani se impune

tot mai des dezideratul realizării unui catalog colectiv al
cărţii româneşti vechi (1508–1830).
Studiul nostru îşi propune să prezinte exemplarele de carte românească veche aflate în colecţiile particulare din municipiul Reghin (judeţul Mureş). Astfel, în
cele 4 colecţii existente, găsim un număr de 11 exemplare
provenind din 4 centre tipografice: Blaj, Sibiu, Râmnic
şi Bucureşti.
Cele 11 exemplare de carte românească veche
găsite în colecţiile reghinene au următoarele titluri:
Mărgăritare (Bucureşti, 1746), Cazanii (Râmnic, 1748),
Psaltire (Râmnic, 1764), Strastnic (Blaj, 1773), Evanghelie
(Blaj, 1776), Minologhion (Blaj, 1781), Istoria lui Alexandru
sau Alexandria (Sibiu, 1794), Biblia (Blaj, 1795) – 3
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exemplare, şi Evanghelie (Blaj, 1817). Multe dintre aceste
cărţi poartă pe filele lor însemnări care ne vorbesc despre istoria bisericii, istoria comunităţii locale sau despre
oamenii care le‑au cumpărat şi apoi le‑au donat bisericilor din diferite localităţi.
Prezentarea acestor exemplare de carte românească veche provenind din colecţii particulare completează

imaginea de ansamblu asupra prezenţei cărţii româneşti
vechi în Reghin, pe lângă aceste exemplare mai aflându‑se şi cele aparţinând parohiei Sfinţii Apostoli Petru
şi Pavel, de la vechea biserică de lemn unde a slujit Petru
Maior, şi cele aflate la Biblioteca Municipală din localitate, care poartă numele acestui mare cărturar roman.

Keywords: ancient Romanian book, private collections, Reghin.

Cuvinte‑cheie: carte românească veche, colecţii particulare, Reghin.

De‑a lungul timpului cartea românească veche a constituit obiectul de studiu a mai multor categorii
de cercetători. Iniţial s‑a încercat o repertoriere a titlurilor de carte românească veche apărute în intervalul
1508–1830, materializată prin apariţia Bibliografiei Româneşti Vechi1. Au urmat cercetătorii din domeniul filologiei care au studiat evoluţia limbii române pe parcursul ultimelor cinci secole pe baza textelor din cărţile
tipărite în această perioadă în spaţiul românesc2. Cartea românească veche s‑a constituit în obiect de studiu
şi pentru istoricii de artă, iniţialele frumos ornate şi gravurile prezente pe filele cărţilor atrăgând atenţia
acestor cercetători3. Subiectul nu a fost ocolit de către cercetătorii din domeniul istoriei, aceştia abordând
subiectul din mai multe perspective: istoria tiparului4, influenţa unor curente şi evenimente istorice asupra
tiparului românesc (Reforma religioasă de exemplu)5, istoria mentalităţilor colective6, sau prezentarea unor
colecţii de carte românească veche materializate sub forma unor studii sau chiar volume, o categorie aparte
constituind‑o cataloagele de carte românească veche7. Marea majoritate a acestor cercetări s‑au desfăşurat
pe baza colecţiilor de carte românească veche existente în bibliotecile documentare, în muzee sau în biblioteci parohiale (în unele cazuri biblioteci episcopale sau centre de depozitare a patrimoniului).
Au fost ocolite, sau mai degrabă – credem – au fost inaccesibile colecţiile particulare în care se regăsesc numeroase titluri şi exemplare de carte românească veche. Neajunsul este cu atât mai mare în măsura
în care se discută tot mai des despre realizarea unui catalog colectiv al cărţii româneşti vechi la nivel naţional, deziderat îndepărtat, dar care impune şi cercetarea acestor exemplare de carte aflate în astfel de colecţii.
Materialul nostru îşi propune o astfel de prezentare a unor colecţii particulare în care se regăsesc
exemplare de carte românească veche, respectiv 4 colecţii din municipiul Reghin (judeţul Mureş)8.
1. Ion Bianu, Nerva Hodoş, Dan Simonescu, Bibliografia Românească Veche (1508–1830), vol. I–IV, Ed. Academiei, Bucureşti,
1904–1944, în continuare BRV.
2. 
Nicolae Cartojan, Istoria literaturii române vechi, Ed. Minerva, Bucureşti, 1980.
3. Cornel Tatai‑Baltă, Gravorii în lemn de la Blaj, Ed. Eventus, Blaj, 1995; Ana Andreescu, Arta cărţii. Cartea românească veche
(1508–1700), ed. a III‑a, Ed. Capitel, Bucureşti, 2006.
4. Doru Bădără, Tiparul românesc la sfârşitul secolului al XVII‑lea şi începutul secolului al XVIII‑lea, Ed. Istros, Brăila, 1998; Eva
Mârza, Din istoria tiparului românesc. Tipografia de la Alba Iulia: 1577–1702, Ed. Imago, Sibiu, 1998; Gabriela Mircea, Tipografia
din Blaj în anii 1747–1830, Ed. Altip, Alba Iulia, 2008.
5. Ana Dumitran, Religie ortodoxă – Religie reformată. Ipostaze ale identităţii confesionale a românilor din Transilvania în secolele
XVI–XVII, Ed. Nereamia Napocae, Cluj‑Napoca, 2004.
6. Alexandru Ofrim, Cheia şi Psaltirea. Imaginarul cărţii în cultura tradiţională românească, Ed. Paralela 45, Bucureşti, 2001.
7. Eva Mârza, Doina Dreghiciu, Cartea românească veche în judeţul Alba (secolele XVI–XVII). Catalog, Ed. Episcopiei Ortodoxe
Române, Alba Iulia, 1989; Florian Dudaş, Vechile tipărituri româneşti din Ţara Bihorului, vol. I–II, Ed. de Vest, Timişoara,
2007; Elena Mosora, Doina Hanga, Catalogul cărţii vechi româneşti din colecţiile Bibliotecii Centrale Universitare ”Lucian Blaga”
Cluj‑Napoca, Biblioteca Centrală Universitară, Cluj‑Napoca, 1991; Vasile Oltean, Catalog de carte veche din Şcheii Braşovului,
Ed. Edict, Iaşi, 2004; Aurel Socolan, Circulaţia cărţii româneşti până la 1850 în judeţul Maramureş, Ed. Maria Montessori, Baia
Mare, 2005; Tipărituri româneşti (1539–1750) existente la Braşov. Catalog, Biblioteca Judeţeană, Braşov; Doina Braicu, Victor
Bunea, Cartea veche românească din secolele XVI–XVII în colecţiile Arhiepiscopiei Sibiului, Sibiu, 1980; Elena Bărnuţiu, Carte
românească veche în colecţii sătmărene, Ed. Muzeului Sătmărean, Satu Mare, 1998; Valeriu Leu, Carte veche românească în
biserica Eparhiei Caransebeşului (1640–1800), Ed. Banatica, Reşiţa, 1996.
8. Pentru asigurarea anonimatului proprietarilor acestor colecţii vom folosi iniţiale si vom numerota cele 4 colecţii astfel: G. D.
(colecţie particulară 1), I. F. (colecţie particulară 2), F. B. (colecţie particulară 3), D. F. (colecţie particulară 4).
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În cele 4 colecţii particulare menţionate se regăseşte un număr de 11 exemplare de carte românească veche, reprezentând 8 titluri, provenind din tipografiile de la Blaj (7 exemplare), Sibiu (1 exemplar),
Râmnic (2 exemplare) şi Bucureşti (1 exemplar).
Cea mai veche tipărtitură românească aflată în aceste colecţii este un exemplar al Mărgăritarelor
(Bucureşti, 1746)9. Este un fragment care cuprinde paginile 23–237, legătura cărţii fiind refăcută în deceniul
al nouălea al secolului trecut10.
Din punct de vedere cronologic urmează exemplarul Cazaniilor tipărite la Râmnic în anul 174811.
Aceasta se prezintă sub forma unui exemplar complet, a cărui legătură datează din anul 1856, coperţile
fiind frumos ornamentate cu motive decorative geometrice şi vegetale, dispuse în chenare, pe coperta faţa,
într‑un medalion, fiind reprezentată Maica Domnului cu Pruncul. De asemenea prezintă urmele unor încuietori. Din punctul de vedere al stării de conservare o putem trece la categoria slabă, fiind vizibile urmele
unui violent atac de carii. Cartea prezintă mai multe însemnări, dintre vom aminti câteva. F2v – f3v: Această
sfântă carte este a lui Dănilă din Geacu [...] au lăsat‑o la această sfântă beserică la Uifalău [...] într‑acee vreme
[...] 175212. F5v‑f8: Am cumpărat eu popa Mărin această carte de la [...] Dănilă [...] 15 florinţi vonaşi. Eu popa
Mărin în Chiher de Sus. Vleat 1752. Din însemnările prezente pe filele acestei că această carte a fost în proprietatea parohiei din Chiherul de Sus, însă ştergerea unora dintre ele şi apariţia numelui unei alte localităţi,
Sânmihai, într‑o însemnare aflată pe coperta spate13, ne face să credem în posibilitatea furtului acestei cărţi
şi mai apoi revinderea ei.
Cea de‑a treia, şi ultima, carte românească veche care prvine dintr‑o tipografie aflată în afara
Transilvaniei este Psaltirea (Râmnic, 1764)14. Exceptând foaia de titlu, cartea s‑a păstrat în totalitate, pe
coperta faţă are imprimată o cruce, starea de conservare a volumului fiind satisfăcătoare. În interiorul coperţii faţă are unele însemnări făcute cu ajutorul unui creion constând în posibile însemne de proprietate, apare
numele unui Ioan Gravor şi anul 192315.
Prima tipăritură blăjeană care se regăseşte în aceste colecţii particulare este Strastnicul tipărit în 177316.
Exemplarul este complet, legătura prezintă motive decorative geometrice şi vegetale, sunt vizibile urmele
unor încuietori, starea de conservare fiind bună. Volumul nu conţine însemnări manuscrise.
În aceeaşi colecţie particulară se află şi Evanghelia (Blaj, 1776)17. Cu excepţia foii de titlu, volumul s‑a
păstrat împreună cu legătura originală într‑o bună stare de conservare. Cartea prezintă mai multe însemnări redactate cu litere chirilice şi latine. Astfel pe foaia de gardă 1 găsim următoarea însemnare redactată
cu alfabet latin: Simeon Zehan preot gr[eco] cat[olic]. În anul 1896 s‑au renovat căşile parochiale. În 1897/8 s‑au
acoperit biserica şi s‑au pus fereşti. În 1899 s‑au redicat edificiul şcolar fiind preot Simeon Zehan. Pe filele cărţii
s‑a mai păstrat o însemnare, de această dată redactată cu litere chirilicee, însemnare care ne vorbeşte despre
achiziţia cărţii: Această sfântă Ivanghelie s‑au cumpărat [de] Tomma Dumitru cu soţul dumisale Maria cu bani
buni drept pomană 15 florinţi la anul 178218.
O carte deosebită prin calitatea tiparului este Minologhionul (Blaj, 1781)19 care se regăseşte şi el într‑una
din colecţiile reghinene. Cartea se prezintă sub forma unui exemplar complet, coperţile fiind decorate cu motive decorative geometrice şi vegetale, starea de conservare fiind bună. Pe filele acestei cărţi întâlnim o însemnare din care aflăm unele informaţii referitoare la desfăşurarea revoluţiei de la 1848–1849 în zona văii Gurghiului.
9. BRV II, nr. 248, p. 93; Se află în colecţia particulară 2.
10. Cartea a fost descrisă în detaliu în Florin Bogdan, Elena Mihu, 500 de ani de tipar românesc (1508–1830). Catalog de expoziţie,
Ed. Techno Media, Sibiu, 2008, p. 27–28.
11. BRV, II, nr. 263, p. 105–107; Exemplar aflat în colecţia particulară 1.
12. Însemnarea a fost ştearsă părţial, probabil intenţionat, o parte fiind deteriorată de atacul de carii suferit.
13. Însemnarea a fost distrusă din cauza atacului de carii.
14. BRV, II, nr. 340, p. 163; Se află în colecţia particulară 4.
15. Nu excludem ca acesta să fi fost unul dintre proprietarii anteriori ai cărţii care provine de la Făgăraş.
16. BRV, II, nr. 382, p. 203; Se păstrează în colecţia particulară 1.
17. BRV, II, nr. 394, p. 214; Se păstrează în colecţia particulară 1.
18. Însemnarea se află între foile nenumerotate 5–9.
19. BRV, II, nr. 448, p. 273; BRV, IV, 448, p. 262; Se păstrează în colecţia particulară 2.
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Intercalat, din punct de vedere cronologic între tipăriturile blăjene, aflăm şi un exemplar fragmentar al Istoriei lui Alexandru tipărită de Petru Bart la Sibiu în anul 179420 (lipsă ultimele 2 foi nenumerotate,
f. 174–206 şi ultima foaie). Coperţile sunt realizate din carton, starea de conservare a volumului fiind slabă.
Nu conţine nici un fel de însemnări manuscrise.
Monumentul tiparului blăjean vechi, Biblia21 lui Samuil Micu tipărită în anul 1795 este cartea care se
găseşte în cele mai multe exemplare în colecţiile reghinene, numaipuţin de 3 exemplare.
Primul dintre cele trei exemplare22 este un exemplar incomplet, fragmentar al cărei legătură nu s‑a
mai păstrat. Deşi nu prezintă nici un fel de însemnări manuscrise, volumul este destul de valoros, deoarece
blocul cărţii (cât s‑a păstrat) se află într‑o bună stare de conservare. Celelalte două exemplare se află în aceeaşi colecţie23, primul dintre ele se află, de asemenea, într‑o stare fragmentară dar, spre deosebire de primul
exemplar menţionat în rândurile de mai sus, acesta nu numai că nu mai are legătura dar se află într‑o stare
de conservare slabă, urmele unui atac violent de carii fiind prezente pe întreg cuprinsul volumului.
Cel de‑al treilea exemplar al Bibliei (Blaj, 1795) păstrat în colecţiile reghinene este şi singurul exemplar complet. Deşi prezintă, şi acesta, urmele unui atac de carii iar starea de conservare este slabă, acest
exemplar este deosebit de important din punct de vedere documentar datorită însemnărilor prezente pe
filele sale. Astfel pe foaia de gardă 1 găsim o însemnare conform căreia cartea s‑a cumpărat direct din tipografia blăjeană: S‑au cumpărat din tipografia Seminarului 60 zloţi [...] în 8 noiembrie 1822. O altă însemnare,
prezentă pe filele cărţii ne vorbeşte despre cei care au cumpărat această carte pentru biserica din Chiherul
de Jos (judeţul Mureş): Această carte anume Biblia s‑au cumpărat de cinstitul bătrân anume Hurdugaci Petra
împreună şi cu Anda Onu bătrânu[l] şi cu fiu[l] lor şi o lua pe sama besearicii Chiherului de Jos pentru pomenire
vecin[ică] iară pe giumătate de [...] 60 de zloţi i‑au dat Pătru iară pe giumătate i‑au dat 30 Anda On şi fiu[l] lui
şi o au dat pe sama besericii iară cine s‑ar scula să o ia să o schi[m]be sau să o fure sau să o mute să fie afurisit de
cei 318 sfinţi părinţi care au fost la săborul Niceii. Iară fii On sănt cel dintâi Anda Crăciun şi cu Anda Toader. Iară
fii lui Hurdugaci Petra sănt Toader şi Sanda şi tuturor să le fie pomenire vecinică până la sfârşitul locului. Anul
1822 noiembrie 21. În zilele Preacinstitului Părintelui Popa Aron (?) paroh Chiherului de Jos. Conform acestei
însemnări, ca şi în cazul Cazaniilor (Râmnic, 1748) deducem că acest exemplar a ajuns mult mai târziu în
Reghin, probabil undeva la începutul secolului al XX‑lea.
Periplul prin colecţiile reghinene se încheie cu o ultimă tipăritură blăjeană, Evanghelia (Blaj, 1817)24.
Este vorba despre un exemplar complet, cu o legătură frumos decorată, păstrat într‑o stare de conservare
bună, lipsit de însemnări manuscrise.
Acestor exemplare aflate în colecţiile particulare reghinene li se mai adaugă exemplarele de carte
românească veche păstrate la parohia Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel (vechea parohie Petru Maior) unde, la
biserica de lemn, a slujit marele cărturar în perioada petrecută la Reghin.
Pentru o imagine cât mai clară a prezenţei cărţii româneşti vechi în Reghin mai amintim şi cele două
cărţi aflate la Biblioteca Petru Maior din localitate: Polustav (Buda, 1807)25 şi Petru Maior, Istoria pentru
începutul românilor în Dachia (Buda, 1812)26 cărora li se mai adaugă un manuscris românesc din prima jumătate a secolului al XVIII‑lea şi o tipăritură slavonă din secolul al XVI‑lea provenind, probabil, din tipografia
kieveană Lavra Pecerska, ajunsă între timp într‑o colecţie particulară din Aiud (judeţul Alba).

20. BRV, II, nr. 577, p. 361–365. Se păstrează în colecţia particulară 3.
21. BRV, II, nr. 595, p. 380–382.
22. Se păstrează în colecţia particulară 3.
23. Colecţie particulară 1.
24. BRV, III, nr. 940, p. 187. Se păstrează în colecţia particulară 2.
25. BRV, II, nr. 724, p. 503; BRV, IV, 724, p. 281.
26. BRV, III, nr. 809, p. 57–61.
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OBSERVAŢII PRIVIND DOUĂ CEASLOAVE
FRAGMENTARE, CU VALOARE PATRIMONIALĂ
DEOSEBITĂ PĂSTRATE LA ALBA IULIA
Gabriela Mircea, Doina Dreghiciu

OBSERVATIONS REGARDING TWO FRAGMENTARY CEASLOV’S
OF EXQUISITE PATRIMONIAL VALUE, KEPT IN ALBA IULIA
Abstract: Summary. The authors of the present study
simply wish to publish detailed content and typographical observations made upon two fragmentary Ceaslov’s,
dating from the XVIIIth century, having 18 rows per
page, kept in Alba Iulia, the first in the Museum’s collection, the latter in the Orthodox Archbishopric’s
collection. They have yet to integrally identify of the
first book (which is related, as well as the second one,
to the old XVIIIth century Mitropolitan Typography

in Bucharest), the second book being included in a
Bucharest edition, just recently certified as dating from
1760, edition that does not appear in BRV, but foreseen
by Daniela Poenaru, since 1962. The emphasis was put
on the detailed description of the books, as well as on
revealing the printings graphical characteristics. The
handwritten notes on the beginning of the printed pages
were also edited.

Rezumat: Autoarele studiului doresc să publice, pur şi
simplu, observaţiile de conţinut şi tipografice detaliate
făcute asupra a două Ceasloave fragmentare, de secol al
XVIII‑lea, cu 18 rânduri pe pagină, păstrate la Alba Iulia,
primul în colecţia muzeului, iar cel de‑al doilea în colecţia de la Arhiepiscopia Ortodoxă. Nu au reuşit încă identificarea integrală a celui dintâi (care ne trimite, ca şi al
doilea de altfel, la produsele vechii tipografii mitropolitrane de la Bucureşti, din a doua jumătate a secolului al

XVIII‑lea), cel de‑al doilea putând fi inclus unei ediţii de
Bucureşti, abia recent certficată ca fiind din 1760, ediţie
care nu figurează în BRV, dar care a fost preconizată de
către Daniela Poenaru, în principal, din 1962. Accentul
s‑a pus pe descrierea amănunţită a exemplarelor, ca şi
pe punerea în circuit ştiinţific a caracteristiclor grafice
ale celor două tipătituri. S‑au editat de asemenea textele manuscrise, de la începutul părţilor tipărite ale celor
două Ceasloave.

Keywords: old Romanian bibliography, Ceaslov, book
history, old Romanian books, XVIIIth century.

Cuvinte‑cheie: bibliografie veche romanească, Ceaslov,
istoria cărții, carte veche romanească, secolul al XVIII‑lea.

Autoarele studiului de faţă şi‑au propus identificarea, foarte dificilă, a unor Ceasloave fragmentare,
fără început şi sfârşit (unul dintre cele preconizate în primă instanţă, din colecţia muzeului albaiulian, avându‑şi totuşi partea terminală), care pot fi considerate cu certitudine valori patrimoniale, aşa incomplete
cum se prezintă, sau chiar cu aceasta mai mult, mai ales dacă unele din fragmentele noastre se vor dovedi a
fi unicate, sau prime semnalări bibliografice (ceea ce se poate de asemenea preconiza, ca posibilitate teoretică), în sensul că astfel de tipărituri n‑ar mai mai fost semnalate în bibliografia de specialitate, sau oricum
nu au fost incluse în BRV, ca ediţii cunoscute, chiar dacă au mai fost semnalate bibliografic anterior, situaţie
realmente interesantă şi chiar spectaculoasă, într‑un anume fel.
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Prin strădania noastră dorim să pledăm pentru necesitatea evaluării ştiinţifice detaliate a oricărui frag
ment tipografic păstrat, reminiscenţe neglijate adeseori din colecţiile constituite (cu ocazia unor tentative
de repertoriere sau catalogare a bunurilor cu valoare patrimonială), fie ele de stat, sau particulare, pentru că printre rămăşiţele respective de tipărituri se pot afla veritabile şi necesare contribuţii la Bibliografia
Românească Veche, sau întregiri ale datelor referitoare la numărul exemplarelor păstrate, la particularităţile
lor grafice sau la circulaţia unora dintre titlurile/ ediţiile incluse deja în repertoriul naţional amintit.
Noi avem convingerea că ansamblul tipăriturilor vechi româneşti răspândite în diferite epoci asupra
unui teritoriu amplu, care corespunde numai aproximativ şi în mare cu graniţele actuale ale ţării, a fost mult
mai mare decât se cunoaşte la ora actuală, producţia spirituală respectivă neputând fi reconstituită integral, probabil, niciodată, pentru că nu trebuie să uităm că unele ediţii au dispărut definitiv din patrimoniul
nostru cultural actual, nelăsând urme palpabile ale existenţei lor din trecut, probabil doar, uneori, în surse
documentare indirecte. Apoi, pe de altă parte identificarea unor tipărituri fragmentare este mai spectaculoasă, mai palpitantă, mai utilă uneori pentru cercetarea ştiinţifică, chiar dacă titlurile respective figurează
în repertoriul bibliografic amintit, respectiv în BRV, pentru că prin intermediul lor se restituie identitatea
şi circulaţia unor exemplare, supuse fenomenului de distrucţie avansată, putând fi considerate exemplare
pe cale de dispariţie, surprinse în pragul dispariţiei lor, ceea ce face ca întreaga lor cazuistică să fie dintre cele
mai interesante. Dar cine şi‑a propus la noi să restituie, cu prioritate, tipăriturile fragmentare, fără identitate
sigură, aflate în curs de distrucţie, respectiv de dispariţie, acţiune absolut necesară pentru că acest gen de
fragmente emit înspre noi veritabile unde SOS, situaţia lor fiind realmente dramatică, îndeosebi în cazul
celor rătăcite prin colecţiile parohiale, în care ele nu mai au un număr de inventar propriu‑zis şi ca atare
asupra lor nu planează obligativitatea păstrării lor (riscul pierderii lor definitive fiind real), mai mult decât
în cazul exemplarelor aparţinătoare colecţiilor consacrate, cum este, de exemplu, cea a Muzeului Naţional al
Unirii din Alba Iulia, în cadrul căreia şi atare exemplare au cotă, ceea ce impune păstrarea lor în continuare,
chiar dacă nu au fost încă identificate? Nimeni, în mod sistematic, după ştiinţa noastră, deşi sunt de admirat, pentru spaţiul bihorean, strădaniile de veritabilă arheologie bibliografică, pe care le‑a întreprins Florian
Dudaş (care constituie un veritabil model demn de a fi urmat de cercetătorii, mai vechi sau mai tineri), pe
marginea celor mai insignifiante (în aparenţă) fragmente de tipărituri vechi (spectaculoase îndeosebi fiind
restituirile sale bibliografice întreprinse pe părţi adeseori infime de tipărituri slabvone)1.
Ne‑am canalizat, ca atare, demersurile ştiinţifice asupra unor Ceasloave fragmentare neidentificate2,
îndeosebi din colecţia Muzeului Naţional al Unirii, dar pentru că ne‑au lipsit termenii de comparaţie, am
fost silite să ne extindem sondajele şi în afara colecţiilor proprii, respectiv înspre cea de la Arhiepiscopia
Ortodoxă Română a Alba Iuliei, pe parcursul studiului de faţă acordând atenţie doar unui număr restrâns de
astfel de piese, respectiv unui număr de doar două, un Ceaslov fragmentar, fără identitate certă, din colecţia
Muzeului Unirii din Alba Iulia şi altul, tot fragmentar, din colecţia Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba Iulia.,
cel din urmă identificat de către noi, mai exact decât se făcuse anterior, când nu i se putuse stabili, din motive absolut obiective, anul exact al emisiunii, pe baza unei comunicări ştiinţifice susţinute de către Ioan Oros
în 2007 şi 2009.
1. Vezi în acest sens Florian Dudaş, Vechile tipărituri româneşti din Ţara Bihorului, I–II, Timişoara, 2007. Am avea desigur,
colateral cu tematica studiului de faţă, de făcut un mic comentariu în legătură cu titlul lucrării lui Florian Dudaş, care într‑o
recenzie destul de recentă, i s‑a imputat oarecum, în sensul că nu ar corespunde pe deplin materiei cărţii, în care au fost incluse
şi tipărituri slavone, unele tipărite în afara graniţelor României, care nu pot fi considerate „româneşti”. Totuşi, este deosebit
de semnificativ faptul că aceste tipărituri slavone au fost găsite în mediul românesc, au avut audienţă şi circulaţie, pe teritoriul
românesc actual, doar printre români (niciodată printre maghiari, saşi sau secui), constituind o marcă spirituală distinctivă
a comunităţii româneşti, iar din acest punct de vedere, pe care probabil l‑a adoptat şi Florian Dudaş, ele sunt şi „româneşti”
(cu licenţa de rigoare), nemaivorbind de cele tipărite pe teritoriul României (despre coresiene, de exemplu), care nu pot
fi considerate decât, în primul rând, „româneşti”, chiar dacă au fost redactate în slavonă. Ca atare, titlul respectiv poate fi
acceptat, generic, cu unele licenţe implicite (evidente pentru truditorii din domeniul cărţii vechi), chiar aşa cum l‑a formulat
autorul, micile incongrueţe nefiind semnificative, în raport cu imensul travaliu, pe care lucrarea l‑a presupus şi cu semnificaţia
majoră a prezenţei tipăriturilor respective în mediul nostru cultural, cartea slavonă şi cartea în limba română conlucrând
împreună la plămădirea spiritualităţii noastre vechi reprezentative.
2. În cazul acestei lucrări ne vom opri asupra a două dintre exemplarele de Ceasloave incerte, din colecţiile menţionate.
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Au stat în atenţia noastră Ceasloavele vechi româneşti, cu chirilice, disponibile, de format mic, respectiv in 8° mic, cu 17, 18 sau 19 rânduri pe pagină şi pentru că au fost achiziţionate recent două astfel de tipărituri, la Muzeul Unirii, identificarea lor deplină nefiind încă atinsă, ne‑am hotărât să insistăm asupra temei
respective de cercetare, care se dovedeşte a fi deosebit de atrăgătoare, urmând desigur să o ducem la capăt
în etape.
Prin studiul nostru iniţial dorim de asemenea să pledăm, cu exemplificări, pentru necesitatea prelucrării şi publicării nu numai a descrierilor textuale de exemplare, sau a repartizării cuprinsului ideatic al
cărţii pe pagini, ci şi a caracteristicilor grafice ale vechilor tipărituri, cu cât mai multe detalii, pentru că mai
demult, în activitatea noastră, ne‑a fost dat să constatăm, că ediţii de vechi tipărituri au apărut simultan,
respectiv în acelaşi an (sau în ani sensibil diferiţi), la aceleaşi formate, cu aceleaşi numere de rânduri pe
pagină, cu aceeaşi paginaţie, având zaţul identic, adică aceleaşi cuvinte pe rânduri, inclusiv aceleaşi litere ca
iniţiale ornate pe aceleaşi pagini, dar iniţialele, literele tipografice, frontispiciile, vignetele lor difereau, mai
mult sau mai puţin, astfel încât exemplarele respective făceau parte din ediţii diferite, apărute uneori chiar în
centre tipografice diferite, ceea ce desigur a putut crea multe confuzii în momentul în care cercetătorul găsea
pe teren, sau chiar într‑o colecţie constituită, o tipăritură fragmentară (cu lipsuri nu prea mari, dar esenţiale,
la început şi sfârşit), pe care se străduia să o identifice după indicaţiile şi descripţiile BRV‑ului (mult prea
sumare, adeseori, în concepţia noastră).
Apoi mai există situaţia când ediţiile succesive ale unei anumite tipărituri bisericeşti, în cazul cărora s‑a
standardizat nu numai conţinutul, ci şi formatul, numărul de pagini, dispunerea textului pe fiecare pagină,
inclusiv utilizarea anumitor iniţiale ornate şi a altor ornamente, în anumite locuri, nu au fost distinse unele de
altele, confundându‑se uneori în identificările operate asupra tipăriturilor vechi mai mult sau mai puţin fragmentare (incluzând aici şi exemplarele, cărora le lipsesc doar foile de titlu şi părţi de la sfârşit, care adeseori
sunt greru de identificat, cu reală exigenţă).
Din oricare din impasurile anterioare se poate ieşi, după credinţa noastră, doar prin publicarea mai
multor detalii tipografice şi grafice) şi noi am prelucrat, de exemplu iniţialele ornate3 ale amândurora fragmente tipografice investigate, cu ordonarea lor pe paginile din anexa studiului.
Pentru subiectul nostru este interesantă (deoarece ea constituie şi un model de lucru) lucrarea
referitoare la Ceasloavele de secol al XVIII‑lea, fără ilustraţie, cu 17 rânduri pe pagină, pe care a realizat‑o
în 1980, Doina Hanga, comparând un Ceaslov de Râmnic din 1774 (exemplarul unic de la Biblioteca
Mitropoliei din Sibiu, cu cota BMSI 125) cu unul tot de Rîmnic, dar probabil din 1767, de la Biblioteca
Academiei din Cluj (BRV 385/A)4.
Referitor la primul exemplar descris în cuprinsul lucrării de faţă, identificat iniţial, dar eronat totuşi,
cum va reieşi din consideraţiile noastre, ca [Ceaslov], [Bucureşti], [1778], putem semnala câteva incursiuni
bibliografice, care îi vor releva, în final, specificitatea.
Astfel, în BRV, IV, 167, p. 93 se acceptă o ediţie a Ceaslovului bucureştean, din anul 1780, comunicată
de către Ion Bârlea. Conform informaţiei respective, la Sighetul Marmaţiei, existau numai 2 foi, foaia de titlu
şi foaia 299, din ediţia respectivă, fiind fotografiate de către descoperitor doar pagina de titlu şi pagina 299
verso, care prezintă gravura în plină pagină Iisus luminătorul, semnată De Dimitrie Petroviciu Tip. [...]. Titlul
ediţiei respective era următorul: Ceasoslov/ Ce are în seni slujba de zi/ şi de Noapte, după rân/ duiala sfi[n]tei
Besearici./ Acum într‑acest chip Tyări[t]/ întru întâia domnie a prea/ Luminatului Domn Io/ Alexandru Ioan
Ipsila[t] Vo[e]v[o]d./ Cu blagoslovenia şi cheltuia/ a prea sfinţitului Mitro/ polit al Ougrovlahiei kyr/ rigorie în
Tyogra/ fia sfintei Mit/ ropolii în Bucureşti: La anu 1780./ De Stanciul Typ. Buc./. Dar înaintea acestei ediţii
a existat cea din 1778 şi observăm cât de rapid s‑au succedat ediţiile bucureştene ale unui astfel de titlu,
semnalată în BRV, II, 414, p. 226, tot în in 8° mic, având un număr de foi nenumerotate la început + 310
3. În textul descriptiv am semnalat, integral, prezenţa lor pe pagini, iar ca imagini ilustrative, am selectat unele elemente distinctive
ale ediţiilor respective, în Anexele grafice ale lucrării de faţă, care se constituie, la rândul lor în veritabile instrumente de lucru.
4. Doina Hanga, Unele precizări privind două ceasloave râmnicene din secolul al XVIII‑lea, în Valori bibliofile din patrimoniul cultural
naţional. Valorificare – cercetare, I, Râmnicu Vâlcea, 1980, p. 114–118.
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foi numerotate, cu 17 rânduri pe pagină (exemplarul nostru are 18 rânduri pe pagină!). Pe verso‑ul foii
de titlu apare o o gravură, reprezentându‑l pe Christos stăpânitorul lumii, semnată de „Dimitrie Popovici...
typ. 1778”, repetată şi pe foaia 299 v., sub cea dintâi versuri. Exemplarul se află la biblioteca V. A. Urechia
duin Galaţi. Alte Ceasloave de Bucureşti specificate în BRV, de care putem face apropieri sunt următoarele: un Ceaslov din 1747, care se ştie că s‑a tipărit în 620 de exemplare, dar din care BRV‑ul nu cunoaşte
exemplare propriu‑zise (BRV, II, 253, p. 98); în 1749 apărea un Ceaslov slavon, în 500 exemplare (BRV, II,
267, p. 109), care însă ne interesează doar colateral; un Orologiu mic s‑a tipărit în 1759 în 750 exemplare (să
fi avut un conţinut de 11 coli tipografice?) (BRV, II, 311, p 144) – era în limba română; în 1767 apărea un
Ceaslov la Bucureşti, în 4° de 2 foi + 512 pagini + 10 foi nenumerotate la sfârşit, la Mitropolie, de Iordache
Stoicovici; tot in 4° mic de 2 foi + 544 pagini, tipar negru şi roşu, cu 26 rânduri pe pagină era Ceaslovul apărut la Bucureşti în 1777, la Mitropolie De Dimitrie Petrovici Bucureşti[anul] Typ.; cel din 1785 este in 4°, de 4
foi + 592 pagini, cu negru şi roşu, de Stanciul Tomovici tipograful (BRV, II, 487, p. 304–305). Este interesant
din punctul nostru de vedere un Ceaslov de Bucureşti din 1783, in 16° (BRV, IV, 178, p. 96), de 2 foi nenumerotate şi 420 foi numerotate, care în exemplarul de la Biblioteca Aacademiei nu are fosaie de titlu, cota 459
A şi care ar putea, eventual, deşi formatele diferă (!), corespunde exemplarului nostru. El ne interesează,
evident, dacă a fost tipărit cu negru şi are 18 rânduri pe pagină, ceea ce pare puţin probabil. O ediţie in 8°
mic a fost cea de Râmnic din 1779, de Dimitrie Mihailovici tipograf, nedescrisă în BRV însă, pentru că nu se
cunosc exemplare ca atare (BRV, II, 417, p. 229). Ceaslovul de Râmnic din 1784 bunăoară, tot in 8° mic de 8 +
519 foi numerotate, cu negru şi roşu, are însă 21 de rânduri pe pagină, fiind şi el De Dimitrie Mihailo Popovici
(BRV, II, 471, p. 287). Pentru identificarea celui de‑al doilea exemplar fragmentar supus studiului ne ghidăm
bibliografic, după conţinutul unei importante comunicări ştiinţifiice făcută publică de către Ioan Oros, în
cadrul sesiunii de bibliofilie de la Târgovişte, din 2007, reluată anul trecut în cadrul unui work‑shop organizat de doamnele Eva Mârza şi Ana Maria Negoi, în 2009, la Alba Iulia, autoarele lucrării de faţă beneficiind
de manuscrisul comunicării respective, de la prim sa prezentare publică.
Iată descrierea celor 2 Ceasloave fragmentare avute în vedere, ambele cu 18 rânduri pe pagină:
I. C
 easlov neidentificat achiziţionat de la anticariat în 2005 şi intrat în colecţia muzeului din Alba Iulia,
improbabil Ceaslov, [Bucureşti], [1778]5
Deţinător: Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia
Cota: CVR 631
Repere bibliografice: Exemplarul poate fi considerat inedit, până la ora actuală.
Format: in 8° mic.
Dimensiuni: copertă: 10, 2 x 15, 5 cm; corpul cărţii: 9, 5 x 14, 5 cm.
Dimensiuni zaţ: 7, 3 x 10, 3 cm6
5. Identificarea ediţiei din care fragmentul provine este în mod evident dificilă (prima identificare făcută, conform căreia ar
corespunde ediţiei de Bucureşti din 1778, fiind în mod clar incorectă), cu instrumentele actuale de lucru, disponibile.
6. Dimensiuni asemănătoare ale zaţului au fost semnalate de către Viorica Secăreanu, în legătură cu un exemplar al unei ediţii a
Ceasoslovului de Bucureşti din 1709, respectiv 10, 3 x 7, 5 cm, la un format in 8°, caietele tipăriturii respective fiind numerotate
cu chirilice, pe primele patru foi ale caietului, autoarea respectivă numărând 20 de caiete, dintre care 19 de câte 8 foi, iar
ultimul din 2 foi numai, însă exemplarul respectiv, care pare a semăna cu al nostru, fiind şi acesta imprimat tot numai cu
negru, diferă de cel din urmă prin aceea că textul său a fost redactat în slavo‑română şi numărul de rânduri pe pagină, ale
celui din 1709, este de 17, câtă vreme exemplarul de la Alba Iulia are 18 rânduri pe pagină. Vezi pentru comparaţie Viorica
Secăreanu, O carte românească veche necunoscută, Ceasoslov, Bucureşti, 1709, în Valori bibliofile din patrimoniul cultural naţional.
Cercetare – Valorificare, I, Râmnicu‑Vâlcea, 1980, p. 111–113. Titlul complet este: Ceasoslov ce are în sine slujba de zi şi de noapte,
după rânduiala sfintei bisearici. Acum într‑acesta chip tipărit în zilele pre luminatului domn, Io Constandin Basarab Voevod cu
blagoslovenia prea sfinţitului Kir Antim Ivireanul. În sfînta mitropolie în Bucureşti, L anul 7217 (1709). De Gheorghie Radovici.
Exemplarul are 2 gravuri, una pe verso‑ul foii de titlu şi a doua pe foaia 120 verso, fiind evident faptul că exemplarul nostru nu
a avut în apropierea foii 120 verso nici o gravură.
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Număr de pagini: 17 foi manuscrise + foile 19 – 160 numerotate tipografic, dar cu lipsuri, textul
nesfârşindu‑se pe fila 160 v. Exemplar incomplet, avem păstrate doar foile 19–160.
Conţinutul tipografic, pe caiete, al exemplarului: pe prima foaie numerotată păstrată, 19, apare
jos, numărul caietului cu slova cifră 3, mare şi mic, numărul foii a treia a caietului respectiv, pentru ca pe
foaia numerotată jos să apară slovele cifre 3 şi respectiv 4, mai mic – din caietul al 3‑lea păstrându‑se doar
ultimele 6 foi; caietul al 4‑lea este complet, cu aceeaşi numerotare cu slove cifre mari şi mici, cele din urmă
de la 1–4, pe primele 4 foi ale caietului; din caietul al 5‑lea lipseşte prima foaie, numerotată 33, iar foaia a
doua a caietului, care ar fi trebuit să aibă numerotaţia 5 şi 3 are de fapt numerotaţie greşită 4 şi 3; caietul 6
are toate foile, dar foaia a treia nu are pur şi siomplu numerrotaţie, în sensul că slovele cifră 6 şi 3 nu au mai
fost imprimate; caietul 7 este complet; caietul 8 nu are numeroată suplimentar decât foaia a doua, unde apar
slovele cifră 8 şi 2, a treia şi a patra nemai având slove cifră şi îi lipseşte ultima foaie, care pare a se fi pierdut,
respectiv foaia numerotată 64; caietul 9 este complet, cu numerotaţiile foilor 1–4 de la început; caietul 10
de asemenea; caietul 11, de asemenea; caietul 12 are foaia primă corespunzătoare foii numerotate 89, dae s‑a
desprins şi a fost recuperată de la sfârşit (de notat că foaia anterioară a fost numerotată greşit 78, în loc de
88), precum şi ultima foaie numerotată 97, pentru ca întrteg caietul 13 să lipsească şi el, respectiv paginile
97 – 105; caietul al 14‑lea este complet, cu numerotaţiile subsidiare corespondente; caietul 15 nu are prima
foaie, corespondentă foii numerotate a volumului, 114 şi a caietului 15 cu 1; caietul al 16‑lea este complet;
caietul 17 prezintă nişte complicaţii, el are prima foaie corespondentă foii volumului 130, pe foaia a 2‑a nu
apare nici o numerotare tipografică, deşi textul are continuitate, ca de altfel şi foaia a 3‑a a caietului, corespunzătoare foii numerotate 132 a volumului, pentru ca foaia a 4‑a să aibă numerotaţia aşteptată, 17 cu 4, astfel încât caietul respectiv este întreg, cu p numerotare a foilor volumului coorentă; lipseşte caietul 18, sau pe
mai păstrază o singură foaiedisparată, numerotată, în cadrul volumului145, iar din caietul 19 nu se păstrează
decât foaia a doua, cu numerotaţia 19 cu 2, a treia) corespunzătoare foii 152), fără numerotaţie subiacentă şi
a patra (corespunzătoare foii 153), lipseşte foaia a 5‑a a caietului, cu numerotaţia 154, există foaia a 6‑a (cu
numerotaţia probabilă 155), nu şi a 7‑a (156) – dar în mod ciudat 156 este continuă cu 159!, ceea ce relevă
faptul că fac parte din acelaşi caiet, dar acesta nu pari a fi caietul 20! – s‑a strecurat cu siguranţă o graşală e
numerotare a paginilor de care nu ne dăm seama în faza actuală. Se poate considera şi în cazul exemplarului
nostru că el nu a avut decât în jur de 20 de caiete, ca şi cele ale ediţiei din 1709!
Tipar: negru
Rânduri pe pagină: 18.
Foi lipsă: lipseşte foaia 33; lipseşte foaia 64; lipseşte foaia 114; lipsesc foile 138–144
Greşeli de numerotare a paginilor: nu s‑a numerotat tipografic foaia 42, dar numărătoarea continuă ca şi cum foaia respectivă ar fi fost şi ea numărată; foaia 55 nu a fost nici ea numerotată tipografic dar
apoi se trece firesc la 56, foaia 67 este numerotată greşit 71, dar textul are continuitate şi numărătoarea continuă firesc cu 68, în loc de 69 apare din nou 71, deşi textul are continuitate şi se continuă firesc numerotarea
cu 70; de notat este şi faptul că s‑a operat manual corectarea numărului paginilor 67 şi 69, probabil chiar
din tipografie, de către unul dintre angajaţi, ceea ce denotă profesionalismul realizatorilor ediţiei respective,
care şi‑au revizuit totuşi ediţia (?); în loc de 88, s‑a tipărit 78; în loc de 91 s‑a imprimat ПЕ, corectându‑se
ulterior, manual, greşeala respectivă; în loc de 94 s‑a imprimat 95 şi s‑a corectat din nou manual, iar în loc
de 95 s‑a tipărit 96, operându‑se din nou corectura manuală a greşelii respective, textul având continuitate
pe parcursul foilor respective; de la foaia 120 se sare la foaia 122, omiţându‑se 121, textul având continuitate,
apoi se repetă 122, din nou textul având continuitate; foaia 147 nu a fost numerotată tipografic, dar s‑a ţinut
cont de ea în numărătoare; de la 153 se sare la 155, omiţându‑se în mod real numărul 154, textul continuând
firesc pe parcursul respectiv.
Cuprinsul părţii păstrate: pe foile 19 r – 41 r: Rânduiala Outrenii; pe foile 41 v – 47 r: Ceas Tretii;
pe foile 47 v – 54 v: Şăstii sau Şestii Ceas; pe foile 55 r – 62 r: Deviatt Ceas; pe foile 62 v – 71 v: Rânduiala
Obedniţii; pe foile 72 r – 96 v: Pavecerniţa cea Mare; lipsesc foi până la 106 r; pe foile 106 r – 112 r: Pavecerniţa
cea Mică; pe foile 112 v – 134 v: Polonoştniţa din toate zilele; pe foaia 135 r începe Polonoştniţa Sâmbetii, care
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continuă până pe foaia 146 v; pe foaia 147 r începe Polonoştniţa Duminecii, până pe 148 r; pe foaia 148 v
începe Synaxar a celor 12 luni şi continuă până la sfârşitul foilor păstrate, respectiv pe foaia 169 v începe
Luna lui Ianurie.
Prezentarea grafică generală: deosebită; litere în general tipografice netocite, iniţiale ornate
artistic concepute şi bine imprimate, cerneală tipografică de un negru încă intens, de bună calitate şi ea;
concepţia tipografică este armonioasă, ceea ce atestă execuţia unui tipografic înzestrat, bun meşteşugar
şi priceput artist.
Ornamente tipografice:
Iniţiale ornate: pe foaia 19 v, un D, motive albe pe fond negru, de mici dimensiuni, 1,1x 1,2 cm; pe foaia
21 r, D, alungit, motive albe pe fond negru, 1,3 x 2,4 cm; pe foaia 22 v, B, motive albe pe fond negru, 1,8 x 1,8
cm; pe foaia 24 v, D, motive albe pe fond negru, 1,7 x 2,1 cm; pe foaia 26 r În, motive negre pe fond alb, cu
imprimare foarte ştearsă, semn că negativul era destul de uzat, 1,7 x 2,2; pe foaia 26 v M, motive albe pe fond
negru, rău imprimată, semn că şi acest negativ era uzat, 1,5 x 2,1 cm; pe foaia 28 v, L, motive albe pe fond
negru, 1,9 x 2,4 cm; pe foaia 29 v un K majuscul, negru, fără nici un alt ornament; pe foaia 30 v L, în chenar
de flori tipografice; pe foaia 53 r D, motive albe pe fond negru, ca şi iniţiala de pe foaia 21 r; pe foaia 36 v, M,
motive albe pe fond negru, ca iniţiala de pe foaia 26 v; pe foaia 39 r, Ce, motive albe pe fond negru, 1,7 x 2,3
cm; pe foaia 41 v, A, motive albe pe fond cu discrete haşuri orizontale, imprimată nu foarte clar, negativul
prezentând o uzură medie, 1,4 x 1,9 cm; pe foaia 43 r o frumoasă iniţială K, motive albe pe fond negru, 1,5 x
2,3 cm; pe foaia 47 v, un D, motiv alb pe fond cu haşururi orizontale, cu un grad mediu de uzură a negativului; pe foaia 48 r, un A, motive albe, delicate, pe fond negru, cu grd de uzură de aproximativ 75%, de 1,6 x 2,4
cm; pe foaia 50 r un Ce, motive albe pe fond negru, asemănător cu cel de pe foaia 39 r, de 1,6 x 2,3 cm, bine
imprimat şi destul de clar, chiar şi în detalii; pe foaia 53 v, un D, motive negre pe fond alb şi cartuş dintr‑o
singură linie neagră, imprimat destul de bine, de 1,2 x 1,8 cm; pe foaia 55 nenumerotată r, un K, asemănător
cu cel de pe foaia 43 r, de 1,5 x 2,3 cm, foarte bine imprimat, încât discretele sale motive ornementale sunt
aproape integral perceptibile; pe foaia 56 r, un B, asemănător cu cel de pe foaia 22 v, dar imprimat cu cerneală mai intensă la culoare, 1,7 x 1,8 cm; pe foaia 57 r un P, delicate motive negre, pe fond alb, de 1,2 x 1,8 cm,
imprimată destul de bine; pe foaia 60 v un S, motiv liniar negru pe fond alb, cu un desen original, de 1,8 x 1,8
cm; pe foaia 62 v, un L, motive albe pe fond negru, deficitar imprimată în colţul din stânga jos, de 2,2 x 3,5
cm; pe foaia 65 v un K asemănător cu cel de pe foile 43 r şi 55 r; pe foaia 67 v, un P, asemănător cu cel de pe
foaia 57 r, dar mai rău imprimat, de 1,3 x 1,8 cm; pe foaia 58 r un B, motive albe pe fond negru, de 1,8 x 1,8 cm,
asemănător cu cel de pe pagina 56 r; pe foaia 70 r, un În, motive negre pe fond alb, asemănător formal cu cel
de pe foaia 26 v, dar uşor diferit sub aspectul dimensiunilor, de 1,4 x 2,4 cm; pe foaia 72 r un D, asemănător
celui de pe foaia 53 v, de 1,1 x 1,8 cm; pe foaia 72 v, un K, motive albe pe fond negru, bine imprimat, de 1,2 x
1,8 cm, diferit de cele specificate anterior; pe foaia 73 v un D, asemănător cu cel de pe foaia 72 r; pe foaia 74
v, un P, asemănător cu cel de pe foaia 67 v, de 1,3 x 1,8 cm; pe foaia 75 r un K, asemănător cu cel de pe foaia 65
v, de 1,6 x 2,3 cm; pe foaia 76 v, un S, asemănător cu cel de pe foaia 60 v, de 1,4 x 1,7 cm; pe foaia 79 r un Ce,
asemănător cu cel de pe foaia 50 r, de 1,7 x 2,4 cm; pe foaia 87 r un D, motive albe pe fond negru, de 1,1 x 2,3
cm, diferit faţă de cele amintite anterior; pe foaia 88 r un D, motive albe pe fond negru, de 1,2 x 2 cm, diferit
de celelalte anterioare; pe foaia 90 r, un D, asemănător cu cel de pe foaia 73 v, de 1,1 x 1,8 cm; pe foaia 93 r un
S, asemănător cu cel depe foaia 76 v; pe foaia 96 v un Ce, asemănător cu cele anterioare; pe foaia 107 v, un N,
în chenar floral, de 2,3 x 2,8 cm; pe foais 109 v, un Ş, motive albe pe fond negru, de 1,4 x 2,5 cm; pe foaia 118
v, un M, motive albe pe fond negru, nemaiîntâlnit anterior, de 1,9 x 2,2 cm; pe foaia 120 r, un A, asemănător
cu cel de pe foaia 41 v, de 1,4 x 1,9 cm; pe foaia 123 r un K asemănător cu cel de pe foaia 75 r; pe foaia 127 v un
D, asemănător cu cel de pe foaia 90 r; pe foaia 128 r un S, asemănător cu cele anterioare, dar mult mai bine
imprimat, de 1,3 x 1,8 cm; pe foaia 128 v un R, frumos, motive albe pe fond negru, de 1,6 x 2, 3 cm; pe foaia
130 v un P, asemănător cu cel de pe foaia 74 v; pe foaia 135 r un Ţ, în chenar floral‑vegetal, de 2,3 x 2,7 cm; pe
foaia 137 v un S, frumos, motive albe pe fon negru, dar tocit negativul şi destul de neclar imprimat, de 1,7 x
2,3 cm, diferit de celelalte S‑uri specificate anterior; pe foaia 145, un D, asemănător cu cel de pe foaia127 v.
— 310 —
muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

OBSERVAŢII PRIVIND DOUĂ CEASLOAVE FRAGMENTARE, CU VALOARE PATRIMONIALĂ DEOSEBITĂ

N

Vignete: pe foaia 47 r, motiv din „sfoară “ împletită; pe foaia 54 v, aceeaşi vignetă specificată deja
anterior, de 4 x 3,5 cm; pe foaia 62 v, aceeaşi vignetă, amintită deja; pe foaia 112 r, aceeaşi vignetă specificată
anterior; pe foaia 134 v o vignetă romboidală, cu motive vegetal – florale negre pe alb, cu diametrele de 5,5
x 5,7 cm; pe foaia 146 v o vignetă din împletitură de sfoară, nemaiîntâlnită anterior, de 4,3 x 2,3 cm; pe foaia
148 r, vigneta romboidală specificată şi pe foaia 134 v.
Frontispicii: în partea păstrată a tipăriturii ele sunt numai din flori tripografice.
Hârtia‑suport: hârtie manuală din reziduuri textile, cu vergeturi, linii de apă şi urme de filigran, relativ subţire, catifelată la pipăire, cu un sunet înmuiat, din pricina uzurii fizice, dar şi a unei încleieri iniţiale
uşor insuficientă; hârtia‑suport a colilor manuscrise este mai grosieră şi de o calitate evident inferioară celei
pe care s‑a realizat imprimare, ea, cea dintâi, prezentând un filigran din care se poate întregi anul 18 (?) 13,
ceea ce şi aşează temporal momentul relegării târzii a volumaşului, tot în vechile coperţi, a volumului, când
de fapt i s‑au şi ataşat foile de la început, pe care s‑a încercat completarea de text redată în anexa studiului
de faţă; hârtia‑suport a tipăriturii prezintă însemnele unor mori de hârtie europene, se poate crede, ea fiind
de evidentă calitate superioară; mărcile şi contramărcile filigranelor se prezintă trunchiate şi de aceea este
dificilă corelarea fragmentelor păstrate; se poate totuşi releva faptul că poate fi identificat fragmentar un
filigran cu motive florale abundente, un altul care are deasupra o coroană, iar în scut cel putin un grupaj
în formă de cruce a trei stele cu câte şase colţuri, un altul care pare a consta dintr‑un motiv floral superior,
sub care se prefigurează iniţiala P, iar dedesubtul său, două iniţiale G în oglindă; un alt însemn în filigran
reprezintă un leu, cu laba stângă, din faţă sprijinită elegant de iniţiala F, sau un altul, cu un grupaj de trei
„ciuperci” aşa numite etc.
Legătura: deteriorată, nu se mai păstrează decât coperta anterioară şi o mică parte a pielii care îmbrăca cotorul; scoarţa este dintr‑o tăblie de lemn, îmbrăcată în piele maro închis, puternic scorojită, probabil
ornamentată cu motive ştanţate la cald, dar ele nu mai sunt perceptibile la ora actuală; în partea inferioară a
cotorului mai există urme ale unui capital‑band primitiv; coperţile au avut şi cheutori, care însă s‑au distrus
complet, rămânând doar urmele lor; cu siguranţă legătura a fost refăcută la un moment dat, tot în vechile
coperţi, ataşându‑se însă forzaţuri noi, din aceeaşi hârtie pe care s‑au realizat şi completările de text, transcrise în anexă
Însemnări manuscrise: pe coperta anterioară, Aldu eu(?) o dat(?) / I Aldueu(?) o dat(?/ 1866/ 1858/
1866/1860/ [mai jos, de altă mână] Lii[on?]cuţ/ Vasilie, cu chirilice şi cerneală maro; pe foaia 19 r: de aceeaşi
mână care a realizat şi completarea de text de la început, îi mai trăbă aicea foi cusute, cu chirilice şi cerneală
maro, pentru a semnala faptul că nu a reşit să încheie completarea de text;
II. <Ceaslov>, <Bucureşti>, <1760>
Deţinător: Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia
Cota: CVR 1292; exemplarul de la Presaca Ampoiului
Repere bibliografice: Pentru similitudini, pe baza cărora am operat şi noi identificarea ediţiei,
vezi Ioan Oros, Addenda la o contribuţie la Bibliografia românească veche – Ceaslov (Bucureşti, 1760), exem
plarul de la Zalău – ms. primit de la autor7. Menţionăm că exemplarul a fost identificat înaintea noastră
de către Eva Mârza, care l‑a fişat şi a comunicat fişa respectivă CIMEC‑ului, dar noi nu avem la dispoziţie
fişa ca atare (presupunem numai că cercetătoarea amintită a realizat‑o), însă în exemplar se păstrează un
7. I. Oros, Addenda la o contribuţie la Bibliografia românească veche – Ceaslov (Bucureşti, 1760), exemplarul de la Zalău, în Cercetarea
și perspectivele digitizării. Editori: Ana Maria Roman‑Negoi, Eva Mârza, Cluj‑Napoca, Editura Argonaut, 2009, p. 326–337.
Studiul omologhează de fapt ediţia Ceaslovului de Bucureşti, din 1760, necunoscută până acum BRV‑ului, restrângând la un
singur an, intervalul 1750–1775, cu care a operat Daniela Poenaru, pentru datarea ediţiei respective, în lipsa unei foi de titlu. Se
specifică de asemenea faptul că exemplarul de la Zalău este singurul din ţară, cu foaie de titlu, cunoscut până acum, ceea ce
face din el un reper de bibliografie veche deosebit de important.
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bileţel de identificare, în care am recunoscut scrisul Evei Mârza, fiind de semnalat şi faptul că în identificarea operată s‑a folosit, cu certitudine, de Contribuţiile la Bibliografia Românească Veche ale Danielei
Poenaru, păstrându‑se intervalul de timp preconizat de ultima autoare amintită, 1750–1775, aşa cum se
putea proceda, cu cel mai de calitate profesionalism, la vremea când volumul a fost analizat pentru prima
dată. Prin aceasta se poate reliefa faptul că Eva Mârza a găsit un exemplar fragmentar al ediţiei respective,
încă din anii ´80 ai secolului al XX‑lea, la Presaca Ampoiului. Acum, pe marginea lucrării lui Ioan Oros,
se poate face o datare exactă a exemplarului, ceea ce este important îndeosebi pentru deţinător, pentru
o evidenţă mai exactă a sa.
Format: in 8° mic
Număr de pagini: 3 foi manuscrise, pe care s‑a copiat cu chirilice o parte a textului iniţial + de la p 5
numerotată tipografic la p 227 numerotată tipografic (unde textul nu se sfârşeşte)
Rânduri pe pagină: 18 rânduri
Greşeli de numerotare a paginilor: foaia 13 nu a fost numerotată tipografic, dar ea există; foaia 15 de
asemenea n‑a fost numerotată; se sare de la 93 la 95, omiţându‑se 94, textul având continuitate; de la 120 se
sare la 122, omiţându‑se 121, textul având continuitate; se repetă 122, sau se poate afirma că în loc de 121 s‑a
imprimat 122; la 127 este inversată ordinea slovelor, 1, 7, 20; în loc de 139 apare 109 şi urmează firesc 140; 203
nu este numerotată; 218 nu este nici ea numerotată
Colontitluri: foile 19 r – 41 r : Rânduiala/ Outrenii; foile 41 v – 47 r: Ceas/ Tretii; foile 47 v – 54 v:
Ceas/ Şăstii/, Ceas/ Ceas (foile 48 v – 49 r), Şăstii/ Ceas; foile 55 r – 62 r: Debeatii/ Ceas, cu menţiunea că la
început, până pe foaia 57 v s‑a scris tot Şăstii/ Ceas; foile 62 v – 71 v: Rânduiala/ Ovedniţii; foile 72 r – 95 v
şi după aceea; Paveceniţa cea Mare; foile 106 r, şi dinainte – 112 r: Paveceniţa cea Mică, pe foaia 112 r apărând,
eronat, cea Mare; pe foile 112 v – 134 v: Polonoştinţa/ Din toate zilele; foile 135 r – până la capăt; Poloniştinţa
Sâmbetii, până pe foaia 137 r Polonoştinţa /din toate zile (dar era a Sâmbetii), pe 145 r apare Sâmbetii, pe 151 r
începe Polonoştinţa/ Duminecii, pentru ca pe 152 recto să apară Octovrie, pentru a se continua cu Luna lui/
Octovrie, de pe 153 v începând Luna lui / Noemvrie, care se continuă şi pe 156 r, pentru ca pe 159 r să corespundă pentru Luna lui/ Dichemvrie.
Cuprinsul părţii păstrate: pe paginile 5 r – p 13 v: Rânduiala Vecerniei; pe paginile 13 v – 33 v:
Rânduiala Outrenii; pe paginile 33 v – 41 v: Începutul lui Pervii Ceas (dar sus, colontitlul este tot pentru
Rânduiala Outrenii); pe paginile 41 v – 47 r: Începutul lui Tretii Ceas; pe paginile 47 v – 54v: Începutul lui
Şăstii Ceas: pe paginile 55 r – 62 r: Începutul lui Devatii Ceas; pe paginile 62 v – 63 v: Rânduiala Obedniţa;
pe paginile 64 r – 71 v: Blajenile (dar sus, colontitlul paginilor este tot pentru Rânduiala Obeadniţii); pe
paginile 72 r – p 98 v: Pavecerniţa cea Mare; pe paginile 99 r – 112 r: Pavecerniţa cea mică; pe paginile 112
r‑134 v: Polunoştniţa în toate zilele; pe paginile 135 r – 146 v: Polunoştniţa Sâmbetii; pe paginile 147 r – 148 r:
Polunoştniţa Duminicii; pe paginile 148 v – 151 r: Sinaxar. Luna lui Septemvrie; p 151 r – 153 r: Luna lui Octovrie;
p 153 v – 157 r: Luna lui Noemvrie; pe paginile 157 r – 160 r: Luna lui Dechemvrie; pe paginile 160 r – 167 v:
Luna lui Iannuarie; pe paginile 168 r – p 170 r: Luna lui Fevruarie; pe paginile 170 r – 172 r: Luna lui Martie;
pe paginile 172 v – 174 v: Luna lui Aprilie; pe paginile 174 v – 176 v: Luna lui Mai; pe paginile 177 r – 180 r:
Luna lui Iunie; pe paginile 180 r – 182 r: Luna lui Iulie; pe paginile 182 v – 185 r: Luna lui Avgust; pe paginile 185
v – 195 v: Troparele Învierii; pe paginile 195 v – 200 r: Troparele zilelor; pe paginile 200 r – 202 r: Însemnare/
Cum să citesc EvangheliileVă/ scheasnelor dela Dumineca/ Tuturor Sfinţilor: pănă la/ a cincea Duminecă din
Postul/ cel Mare; peste toţi anii; pe pagina 202 v: Icoana Maicii Domnului cu pruncul, fără semnătură de gravor
şi textul: O prea cântată Maică ceaia ce/ ai născut pre cuvântul cel ce/ iaste mai Sfânt decât toţi/ Sfinţii; priimind
acest daru/ de acuma, izbăveaşte‑ne din toată/ ispita, şi scoate din munca/ ceaia ce va să fie pre cei ce‑ţi cân/ tă ţi:
Alliluia./; pe pagina 203 r – 217 r: Constitul Paraclis cel Mare/ Cătră prea Sfânta Născătoare/ de Dumnezeu/;
pe pagina 217 v: o gravură în plină pagină, reprezentând Sfânta Împărtăşanie; pe pagina 218 r – 228 v: Slujba/
Sfintei Priceştanii.
Prezentarea grafică generală: Volumul prezintă frontispicii, iniţiale tipografice şi vignete reuşite,
adecvate genului de tipăritură de format mic căreia îi aparţine
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Ornamente tipografice:
Iniţiale ornate: pe pagina 6 r, un C alb pe fond negru, cu discrete motive vegetal‑florale, de 1,8x 2,3 cm;
pe pagina 7 r un D, alb pe fond negru, cu motive vegetale, de 1,7x 2,3 cm; pe pagina 13 v, un A, alb pe negru,
cu motive vegetal‑florale de influenţă orientală, de 1,6x 2,4 cm; pe pagina 14 v, un D, negru pe alb, liniar,
schematizat, cu vagi trimiteri orientale, de 1,2 x 1,8 cm; pe pagina 17 r, un D, alb pe fond negru, diferit de cel
dinainte, cu motive vegetal‑florale, de 1,6 x 2,3 cm; pe pagina 17 v un D, asemănător cu cel p 14 v, dar mult
mai rău imprimat, tot de 1,2 x 1,8 cm; pe pagina 21 r un D, alb pe fond negru, diferit de celelate două tipuri
specificate, cu motive vegetal – florale şi fără nici un chenar, de 1,4 x 2,4 cm; pe pagina 22 v, un B, alb pe fond
negru, în chenare discrete, unul negru şi celălalt alb, cu motive vegetale, de1,9 x 1,9 cm; pe pagina 24 v un D,
asemănător cu cel de pe pagina 7 r, dar mai bine imprimat, de 1,7 x 2,3 cm; pe pagina 26 r un În, alb pe negru,
cu motive vegetal‑florale, de 1,7 x 2,3 cm; pe pagina 26 v, un M, alb pe fond negru, cu motive vegetal‑florale şi
influenţe ornamentale orientale, de 1,7 x 2,4 cm; pe pagina 28 v un L, alb pe negru, cu motive vegetal‑floral,
cu lalele şi o altă floare stilizată, cu chenare, de 1,4 x 2,4 cm; pe pagina 30 v, un L, alb pe negru, cu aceleaşi
motive ornamentale, dar diferit de cel de pe pagina 28 v, de 1,7 x 2,4 cm, foarte bine imprimat; pe pagina 33
v un Ce, cu o discretă vază cu flori, stilizată în fundal, cu chenar dublu, de 1,7 x 2,3 cm; pe pagina 35 r un D,
alb pe fond negru, asemănător cu cel de pe pagina 17 r, dar foarte bine imprimat, de 1,6 x 2,3 cm; pe pagina
36 v un M, alb pe negru, cu chenar dublu, alb şi negru şi motive vegetale, de 1,5 x 2 cm; pe pagina 39 r un Ce,
alb pe negru, cu motive vegetale, de 1,6 x 2,3 cm, diferit de cel de pe pagina 33 v; pe pagina 41 v, un A, alb
pe negru, de 1,6 x 2,4 cm, asemănător cu cel de pe pagina 13 v; pe pagina 43 r, un C, alb pe negru, cu motive
vegetale, de 1,7 x 2,4 cm, neimprimat foarte bine; pe pagina 47 v un D, alb pe negru, cu motive vegetale, de
1,7 x 2,3 cm, asemănător cu cel de pe p 7 r; pe pagina 48 r aparent un A, dar de fapt un L, de 1,5 x 2,4 cm, alb
pe negru, cu motive vegetale, asemănător cu cel de pe pagina 28 v; pe pagina 50 r, un Ce, alb pe negru, de
1,6 x 2,3 cm, asemănător cu cel de pe pagina 39 r; pe pagina 53 v, un D, negru pe alb, asemănător cu cel de pe
pagina 14 v, de 1,2 x 1,8 cm; pe pagina 55 r un C, alb pe negru, de 1,7 x 2,3 cm, asemănător cu cel de pe pagina
6 r; pe pagina 56 r un B, alb pe negru, de 1,7 x 1,8 cm, asemănător cu cel de pe pagina 22 v; pe pagina 57 r
un P, negru pe alb, cu motive vegetale stilizate discrete, slab imprimat, de 1,2 x 1,8 cm; pe pagina 60 v un S,
liniar, negru pe alb, cu motive vegetale, de 1,3 x 1,8 cm, cu chenar dublu, din linii negre cea din exterior rău
imprimată; pe pagina 62 v un L, alb pe negru, cu motive vegetal‑florale, de 1,4 x 2,4 cm; pe pagina 67 v un P,
asemănător cu cel de pe pagina 57 r, de 1,2 x 1,8 cm; pe pagina 68 r un B, alb pe negru, cu motive vegetale, de
1,7 x 1,9 cm, asemănător cu cel de pe pagina 56 r; pe pagina 70 r un În, alb pe negru, cu motive vegetal‑florale, de 1,7 x 2,3 cm, asemănător cu cel de pe pagina 26 r; pe pagina 72 r un D, negru pe alb, de 1,2 x 1,8 cm,
asemănător cu cel de pe pagina 14 v; pe pagina 72 v un C, de 1,5 x 2,3 cm, foarte rău imprimat, din cauză că
negativul era foarte tocit, iniţială care pare a fi sensibil diferită de celelalte corespunzătoare aceleiaşi slove
chirilice; pe pagina 73 v un D, negru pe alb, de 1,2 x 1,8 cm, asemănător cu cel de pe pagina 14 v; pe pagina 74
v un P, negru pe alb, de 1,2 x 1,8 cm, asemănător celui de pe pagina 57 r; pe pagina 75 r un C, cu motive vegetal‑florale, alb pe negru, de 1,7 x 2,3 cm asemănător celui de pe pagina 65 v; pe pagina 76 v un S liniar, negru
pe alb de 1,3 x 1,8 cm, asemănător cu cel de pe pagina 60 v; pe pagina 79 r un Ce, alb pe negru, de 1,7 x 2,3 cm,
asemănător cu cel de pe pagina 50 r, dar mult mai bine imprimat; pe pagina 87 r un D, alb pe negru, de1,6 x
2,3 cm, asemănător cu cel de pe pagina 35 r; pe pagina 58 r un D, negru pe alb, de 1,2 x 1,7 cm, asemănător cu
cel de pe pagina 14 v; pe pagina 90 un D, asemănător cu cel anterior; pe pagina 93 r un S, asemănător celorlalte S‑uri anterioare; pe pagina 99 r un M, alb pe negru, de 1,5 x 2 cm, asemănător cu cel de pe pagina 36 v;
pe pagina 101 v un D, alb pe negru, de1,6 x 2,3 cm, asemănător cu cel de pe pagina 87 r; pe pagina 102 v un
M, alb pe negru, de 1,7 x 2,3 cm, asemănător cu cel de pe pagina 26 v; pe pagina 104 r, un C, alb pe negru, cu
motive vegetale delicate şi chenar dublu, negru şi alb, de 1,7 x 2,3 cm, asemănător cu cel de pe pagina 75 r; pe
pagina 106 v, un Ce, alb pe negru, destul de şters imptrimat, asemănător cu cel de pe pagina 79 r; pe pagina
107 v, un N, alb pe negru, de 1,7 x 2,4 cm, cu motive vegetale delicate şi chenar dublu, nemaiîntâlnit anterior,
dar din aceeaşi serie de iniţiale, care se încadrează unui program decorativ unitar (conceput, se poate admite, de către acelaşi meşter tipograf); pe pagina 109 v, un Ş, negru pe alb, nemaiîntâlnit anterior, cu chenar
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dublu negru, sau triplu, negru, alb, negru, de 1,3 x 2,3 cm, asemănător, sub aspect decorativ cu toate celelalte
iniţiale realizate în stilul negru pe alb, din linii şi puncte îngroşate; pe pagina 114 r un F, alb pe negru, de 1,7
x 2,3 cm, destul de bine imprimat; pe pagina 118 v, un M, alb pe negru, asemănător cu cel de pe pagina 102 v,
dar mai bine imprimat; pe pagina 123 r un C, asemănător cu cel de pe pagina104 r, dar mai slab imprimat; pe
pagina 127 v un D, negru pe alb, asemănător cu cel de pe pagina 90 r; pe pagina 128 un S asemănător cu cel
de pe pagina 93 r; pe pagina 128 v un R, alb pe negru, cu motive vegetal‑florale, de 1,6 x 2,3 cm; pe pagina 130
v, un P, asemănător cu cel de pe pagina 67 v; pe pagina 135 r un foarte frumos Ţ, cu o figură antropomorfă,
de fapt un înger, în centru, contururile fiind negre; pe pagina 136 v un S, alb pe negru, cu motive vegetale, de
1,7 x 2,3 cm; pe pagina 138 r, un D, alb pe negru, asemănător cu cel de pe pagina 87 r; pe pagina 87 v, un S, asemănător cu cel de pe pagina 136 v, dar mai bine imprimat; pe pagina 142 r, un M, alb pe negru, asemănător cu
cel de pe pagina 118 v; pe pagina 145 r un D, negru pe alb, asemănător cu cel de pe pagina 127 v; pe pagina 185
v, un P, asemănător cu cel de pe pagina 130 v; pe pagina 203 v un C, asemănător cu cel de pe pagina 123 v; pe
pagina 210 v, un În, din linii negre, cu motive vegetale, gen volute, nemaiîntâlnit anterior, de 1,4 x 2,4 cm; pe
pagina 219 v un S asemănător cu cel de pe pagina 93 r; pe pagina 122 r un D, negru pe alb, asemănător cu cel
de pe pagina 145 r; pe pagina 224 v un S, alb pe negru, asemănător cu cel de pe pagina 136 v; pe pagina 125 r
un D, alb pe negru, asemănător cu cel de pe pagina 24 r; pe pagina 227 r un D, negru pe alb, asemănător cu
cel de pe pagina 122 r; pe pagina 128 r un În, alb pe negru, asemănător cu cel de pe pagina 27 r.
Frontispicii: Pe pagina 13 v un discret şir de flori tipografice, cu o ghindă în centru; pe pagina 33 v,
acelaşi şir de flori tipografice; pe pagina 41 v, acelaşi şir ornamental; pe pagina 47 v un şir de ghinde, cu
rol de discret frontispiciu; pe pagina 55 r, un şir de ghinde; pe pagina 62 v, şir ornamental din 2 ghinde
laterale şi una centrală, iar între ele câte 5 flori tipografice, cum s‑au mai folosit şi anterior; pe pagina 64
r un şir de ghinde; pe pagina 72 r un şir de ghinde; pe pagina 99 r un şir de flori tipografice; pe pagina 112
v şir din cele trei ghinde şi 10 flori tipografice; pe pagina 135 r şir de ghinde şi flori tipografice, dar ghinda
centrală este răsturnată şi paginaţia este inclusă în şir; pe pagina 147 r un şir de flori ornamentale; pe
pagina 148 v un şir de ghinde; pe pagina 151 r un şir de ghinde; pe pagina 153 v un şir de 12 flori tipografice
culcate şi grupate două câte două inversate; pe pagina 157 r un şir de ghinde; pe pagina 160 v un şir de flori
tipografice; pe pagina 168 r un şir de flori tipografice şi paginaţia inclusă; pe pagina 170 r un şir de flori
tipografice, în centru cu un motiv asemănător literei greceşti omega, răsturnată; pe pagina 172 v un şir de
flori tipografice; pe pagina 174 v un şir de ghinde; pe pagina 177r un şir de flori tipografice; pe pagina 180
r, un şir de flori tipografice; pe pagina 182 v un şir de flori tipografice; pe pagina 185 v un şir de ghinde şi
în centru slova i; pe pagina 194 r un şir de flori tipografice, prima din stânga răsturnată spre stânga; pe
pagina 196 v un şir de flori tipografice; pe pagina 200 r un şir de flori tipografice; pe pagina 203 r un foarte
frumos frumos frontispiciu cu motive vegetal‑florale, de 7,5 x 1,9 cm; pe pagina 204 r un şir de 3 ghinde şi
flori tipografice; pe pagina 118 r un frontispiciu cu 4 flori, 2 laterale, de mac şi 2 centrale deschise, cu 10–11
petale şi de formă ovală şi cu frunze, de 6,7 x 1,4 cm.
Vignete: pe pagina 47 r o vignetă din împletitură, de 4,3 x 2,3 cm; pe pagina 54 v un alt gen de împletitură, de 4x 3,5 cm; pe pagina 62 r acelaşi gen de împletitură ca pe pagina 54 v; pe pagina 63 v un discret cap
de înger, de 1,5 x 2 cm; pe pagina 98 v un gen de împletitură ca pe pagina 54 v; pe pagina 112 r acelaşi gen de
împletitură ca pe pagina 54 v; pe pagina 134 v acelaşi gen de împletitură ca pe pagina 54 v; pe pagina 146 v
o împletitură ca pe pagina 47 r; pe pagina 148 r o împletitură ca pe pagina 54 v; pe pagina 160 r o discretă
vignetă realizată din 2 flori tipografice culcate simetric spre exterior; pe pagina 182 r iarăşi o discretă vignetă
alcătuită din 3 ghinde răsturnate în jos; pe pagina 185 r o împletitură ca pe pagina 54 v; pe pagina 202 r o
împletitură ca pe pagina 47 r; pe pagina 217 r o împletitură tot ca pe pagina 47 r.
Gravuri în plină pagină: pe pagina 202 v: Maica Domnului cu pruncul pe tron arhieresc încadrată de
2 Îngeri, gravură nesemnată, de 4 x 5 cm, încadrată, lateral şi sus de flori tipografice şi ghinde; pe pagina 217 v o reprezentare a Sfintei împărtăşanii, semnată de Iordache Typ., dar nedatată, cu Iisus ieşind din
potir şi binecuvântând cu ambele mâini, prin împreunarea degetului mare cu cel mijlociu, compoziţie încadrată
într‑un oval, care la rândul său se încadrează într‑un dreptunghi, de 6,3 x 9,8 cm, între oval şi dreptunghi
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apărând în colţuri 4 îngerei cu chipuri drăgălaşe de copii, textul înscris între liniile duble ale chenarului
oval fiind, sus: H<RISTOS> E PĂNEA CEA DE VIAŢĂ PURTĂTOARE:/ şi jos: CU DARUL PRE TOŢI
CREDINCIOŞI<I>HRĂNEŞTE/
Legătura: Legătura a fost refăcută, probabil tot în secolul al XVIII‑lea, când s‑a realizat şi completarea de text manuscrisă semnalată, dar şi la recoasere se vor fi folosit tot vechile coperţi din tăblii de lemn,
cu îmbrăcătoarea lor din piele maro închis, relativ groasă, dar fină la pipăit în exterior, cu urme ale vechiului
decor imprimat prin presare la cald cu foiţă de aur, în tehnica gold‑pressung, care se percep greu din cauza
rosăturilor aplatizante ale suprafeţelor şi care constau, pe coperta anterioară, dintr‑un chenar ca un lănţug
şi un medalion central ovoidal, în care a fost reprezentată Maica Domnului cu pruncul, siluetele personajelor
putându‑se distinge foarte greu. Cotorul prezintă 4 nervuri uşor profitate şi urme de motive ornamentale
liniare (constituite din mici ghinde), deasupra şi dedesubtul nervurilor pe care au fost cusute caietele şi la
capetele sale de sus şi de jos, iar în centrul celor trei dreptunghiuri dintre nervuri s‑a şanţat câte o rozetă. Pe
coperta posterioară au fost ştanţate linii paralele, care delimitează, în cele două registre, superior şi inferior,
romburi. Există şi urmele cheutorilor metalice, de pe coperta anterioră şi cele ale încuietorilor, ale căror
fâşii de piele duble au fost fixate de tăblia copertei cu ajutorul unor cuie metalice
Însemnări manuscrise: pe pagina 10 v – 11 r, în partea de jos: cu chirilice şi cerneală maron, Această
carte (ia?)// ste a lui// Mathei <…> [un nume, cu majuscule de mână, sau e un an, oricum noi nu putem
interpreta semnele respective, la ora actuală!]//; pe pagina 14 r, cu chirilice şi cerneală mai închisă la culoare Domnul auză.../.../; pe pagina 16 r, cu creion negru şi litere latine, Haneş Ion; pe paginile 17 v – 18 r – 19
r – 19 v – 20 r, cu chirilice şi cerneală maron, mai ştearsă, cu o scriitură frumoasă, de om şcolit: Aaceastă//
Carte// Iaste// a popi<i> Gligorie// dela Şăuşa//; pe pagina 24 v, cu creion negru şi litere latine, Haneş Ion;
pe pagina 26 r, jos, începea un text cu scriitură frumoasă cu chirilice şi cerneală maron: Acest...; pe pagina
38 cu creion negru şi litere latine: Haneş; pe pagina 61 v, cu creion negru şi litere latine: Haneş Ioan; pe
pagina 69 v cu creion negru şi litere latine: Haneş Ioan; pe pagina 72 v‑73 r, cu cerneală maron deschis şi cu
chirilice: Niculae Sasoi(?)// Miclăouş/...// pe pagina 76 v cu reion negru, litere latine şi cifre arabe: Haneş
Ioan/ 1887//; pe pagina 97 v cu chirilice şi cerneală maron închis dar ştearsă: eu Onu Petri î<…>/ de 14
ani/ şi de altă mână, mai jos, tot cu chirilice: Aceasta carte/ e botezului har//; pe pagina 101 r cu chirilice şi
cerneală maron ştearsă: Nicolae; pe pagina 106 r cu chirilice şi cerneală maron ştearsă: Nicolae; pe pagina
112 r cu chirilice şi cerneală maron închis dar ştearsă: Să se ştie că acest/ Ceaslovu iaste cu 4<...>/ flori<n>ţi
cu<m>părat/…popa Gligorie Şă<…>//; pe pagina 142 v – 143 r – 144 r cu chirilice şi creion negru: Aceasta
carte ia<ste> a lui/ Mathei<...>din Presacă// au <cum>părat rg(?)50:/ sau oun zlot bun(?)...// dela Ruosd(?)/
popa din Presac<a>//; pe pagina 146 v cu cerneală maron şi litere chirilice: Ni/ colae şi cu creion negru şi
litere chirilice de tipar: Toderescu; pe pagina 180 v, cu chirilice şi creion negru: Hanăş Mathei; pe pagina 185 r,
de două ori, cu creion negru şi litere latine: Hanăş şi Hanăş I.; pe pagina 202 r, cu chirilice şi cerneală maron
ştearsă: scris‑am/ eu Pavel/ <…>//; pe pagina 217 r, cu litere chirilice şi cerneală maron mai închisă: Să se
ştie că această carte/ iaste a popi<i>Gligorie/ dela Şăuşa m. p.//; pe pagina 222 v, marginal stânga, cu litere
chirilice şi cu creion negru: Această carte e a lui//; pe pagina 223 v, tot marginal stânga, şi tot cu creion negru
şi litere chirilice amestecate cu latine: Hanăş Mattei?[sau Moisy?] gornic? //; pe coperta posterioară cu creion negru, litere latine şi cifre arabe: 1902 1900/ Todorescu/ Wasilie/ Kovacs/ Mastea?/ născut în 1875 etc.//
Abordarea noastră se află desigur doar la un nivel primar, scopul redactării lucrării de faţă fiind acela
de a pune în circuit ştiinţific o descriere migăloasă a celor două fragmente de tipăritură evaluate, ca instrumente de lucru, necesare pentru luarea în evidenţă a tuturor caracteristiclor textuale şi grafice ale acestui
gen de tipărituri, supuse unei distrucţii avansate, din cauza faptului că Ceasloavele au constituit adeseori
suportul de manifestare a pioşeniei individuale, aflându‑se în posesia unor deţinători particulari, care lecturau zilnic din astfel de cărţi, uzura lor fizică fiind în mod evident, una excesivă, ca şi precaritate condiţiilor de păstrare, în biblioteci individuale, prea puţin durabile, ca atare (ca mici colecţii de carte), mai ales
după moartea posesorilor lor, când adeseori astfel de bunuri se împrăştiau. Printre posesorii particulari ai
Ceaslovului de Bucureşti din 1760 se remarcă desigur popa Gligorie de la Şeuşa şi popa Matei din Presaca
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Ampoiului (se poate presupune), care au cumpărat‑o, cu 4 florinţi, sau, cel din urmă cu un zlot bun, la
date nespecificate, nefiind clară nici modalitatea în care cartea a trecut din posesia unuia în cea a celuilalt.
Oricum popa Gligorie pare a fi un posesor anterior lui popa Matei, de la care cartea va fi rămas în dotaţia
bisericii din Presaca Ampoiului până în zilele noastre. Dar restituirea celor preoţi din împrejurimile Alba
Iuliei este totuşi importantă, pentru că ei nu ne par cunoscuţi din bibliografia de specialitate, referitoare la
zona avută în vedere.

A NEXA I
1. Ceaslov neidentificat achiziţionat de la anticariat în 2005
şi intrat în colecţia muzeului din Alba Iulia
Textul manuscris dinaintea părţii tipărite
F1r
Duhuri şi Slujile ta/ le par de foc. Cel ce / întemeezi pământul/ preste întărirea lui nu/ să va pleca în
veacul vea/ cului. Adâncul, ca o/ Haină, e îmbrăcămintea/ lui. Preste munţi vor/ sta ape. De certarea ta/
vor fugi – de glasul tu/ netului tău vor//
F1v
înfricoşa. Să sue mun/ ţi şi să pogoară câmpi<i>/ în locul în care le‑ai înte/ meiat pre iale. Hotar/
ai pus, care nu‑l vor trea/ ce, nici să vor întoarce/ să acopere pământul. Cel/ ce trimiţi izvoară în văi,/ prin
mijlocul munţi/ lor vor treace ape. Adă/ pa‑vor toate Hiarăle Câm/ pului//
F2 r
aştepta‑vor coluni8 întru/ seatea lor. Preste acelea/ pasurile ceriului vor lă/ cui, din mijlocul pie/
trilor vor da glas. Cel/ ce adăpi munţi din ceale/ mai pre deasupra9 ale lui/ din rodul lucrurilor/ tale să va
sătura pămân/ tul. Cel ce răsari iarbă/ dobitoacelor şi păşune/ spre slujba oamenilor.//
F2v
Ca să scoaţă păinea din/ pământ şi vinul veselea/ şte inima omului. Ca să/ veselească faţa cu ount/
de lemn şi pâinea ini/ ma omului întăreaşte. Să/ tura‑să‑vor leamnele câm/ pului, kiedrii libanului/ care ai
răsărit. Acolo/ pasările să vor încuiba. Lăcaşul Erodiului po/ văţuiaşte//
F3r
pre iale. Munţii cei înalţi/ cerbilor, piatra scăparea/ epurilor. Făcut‑au Luna/ spre vremi, Soarele
şe‑au cu/ noscut apusul său, pus‑au/ întunearec şi s‑au făcut/ noapte. Întru aceaia vor/ treace toate Hiarăle
pă/ duri<i>/ – pui<i> leilor răc/ nind ca să apuce şi să cea/ ră de la D<u>mnezeu mâncare<a>/ lor,//
F3v
răsărit‑au Soarele şi s‑au/ adunat în culcuşuri/ le sale vor zăcea. Eşi‑va/ omul la lucrul său şi la/
lucrarea sa până seara./ Cât s‑au mărit lucruri/ le tale D<oa>mne toate întru/ înţelepciune le‑ai făcut-/
oumplutu‑s-au pământul/ de zidirea ta. Marea acea/ sta e mare şi largă, aco/ lo j(?)igani cărora nu//
8. Sic! Probabil cu luni.
9. 
Sic!
— 316 —
muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

OBSERVAŢII PRIVIND DOUĂ CEASLOAVE FRAGMENTARE, CU VALOARE PATRIMONIALĂ DEOSEBITĂ

N

F4r
este număr. I<...>ivini mici/ cu mari, acolo corăbiile/ oumblă. Bălaurul acesta/ care l‑ai zidit a‑l bast/
jocori pre el. Toate că/ tră tine aşteaptă să le dai/ lor hrană la bună vreame/ dându‑le tu lor vor aduna/
deşchizând tu mâna ta/ toate să vor oumplea de bu/ nătate, iară întorcându‑ţi/ tu faţa ta să vor turbura.//
F4v
Lua‑vei Duhul lor şi să/ vor sfârşi, şi în ţărâna/ sa să vor întoarce, trimi/ te‑vei Duhul tău şi să/ vor
zidi, şi vei în<n>oi/ faţa pământului; Fie/ mărirea Domnului în veaci/ veseli‑să‑va D<o>mnul de/ lucrurile
sale. Cel ce cau/ tă spre pământ şi‑l fa/ ce pre el de să cutremură.//
F5r
Cel ce să atinge de munţi/ şi fumegă. Cânta‑voiu D<o>m/ nului în viaţa mea cânta‑voiu
D<u>mnezeului mieu până ce/ ce voiu fi. Îndulcească‑să/ lui vorba mea şi eu mă/ voi veseli de
D<o>mnul – lip/ sască‑să păcătoş<i> de pre pă/ mânt, şi cei fără de leage/ ca să nu fie ei. Binecu/ vintează suflete al mieu//
F5v
pre D<o>mnul, Soarele şe‑au cu/ noscut apusul său, pus‑au în/ tunearec şi s‑au făcut/ noapte. Cât
s‑au mărit lucrurile tale D<oa>mne/ toate întru înţelepciune/ le‑ai făcut./ Slavă. Şi acum. Aliluiia. Aliluiia.
Ali/ luiia. Slavă ţie D<u.mneze/ ule. De 3 ori.//
F6r
Psalm 140./
D<oa.mne strigat‑am cătră/ tine auzi‑mă, ia aminte/ glasul rugăciuni meale, când/ strig cătră tine.
Să/ să îndrepteaze rugăciunea mea/ ca tămâia înaintea ta/ rădicarea mâinilor meale/ jertva de seara. Pune/
D<oa>mne strajă guri<i> meale/ şi ouşă de îngrădire în/ prejurul buzelor meale.//
F6v
Să nu abaţi inima mea/ spre cuvinte de vicleşug/ ca să tăgăduesc răspunsu/ rile ceale din păcate/ Cu
oameni cei ce lucrea/ ză fără de leage şi nu mă voiu însoţi cu aleşi<i> lor./ Certa‑mă‑va dreptul cu/ milă şi
mă va mustra/ iară untul de lemn/ al păcătosului să nu/ ungă capul mieu.//
F7r
Că încă şi rugăciunea mea e/ întru bune vrerile lor în/ ghiţitu‑s-au lângă piatra ju/ decătorilor.
Auzi‑să-/ vor graiurile meale că au/ putut ca o brazdă de/ pământ s‑au rupt pre pă/ mânt răsipitu‑s-au
oasele/ lor lângă iad. Că cătră ti/ ne D<oa>mne D<oa>mne acei miei, spre/ tine am nădăjuit să/ nu iai
sufletul mieu.//
F7v
Păzeaşte‑mă de cursa ca/ rea me‑au pus mie şi de/ smintealele celor ce fac/ fără de leage. Cădea‑vor
/ în mreagea sa păcătoşi<i>, de/ osebi sânt eu până ce voi/ treace./ Cu glasul mieu cătră/ D<o>mnul
am strigat. Cu/ glasul mieu cătră D<o>m/ nul m‑am rugat. Văr/ sa‑voiu înaintea lui rugă/ ciunea mea,
necazul mieu//
F8r
înaintea lui voiu spune./ Când lipsiia dintru mi/ ne D<u>hul mieu, iară tu ai / cunoscut cărările
meale./ În calea aceasta în carea am/ umblat ascuns‑au cursă/ mie. Luat‑am seamă de‑a/ dreapta şi am
privit/ şi nu era cine să mă cu/ noască. Perit‑au fuga/ de la mine şi nu iaste/ cel ce caută Sufletul mieu.//
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F8v
Strigat‑am cătră tine/ D<oa>mne – Zis‑am tu eşti/ nădeajdea mea, partea mea/ eşti în pământul
celor/ vii. Ia aminte spre ru/ găciunea mea că m‑am sme/ rit foarte. Izbăveaşte-/ mă de cei ce mă gonesc,/
că s‑au întărit mai mult/ de cât mine. Scoate din/ temniţă Sufletul mieu/ ca să să mărturisască Nu//
F9r
melui tău. Pre mine / mă aşteaptă drepţi<i> până/ ce‑m<i> vei răsplăti mie./ Dintru adâncuri am/
strigat cătră tine/ D<oa>mne D<oa>mne auzi glasul/ mieu. Ţie ourechile tale/ luând aminte spre glasul/
rugăciuni<i> meale. De te vei/ ouita la fără de legi D<oa>m/ ne D<oa>mne cine va suferi, că la tine iaste
milostivi/ rea. Pentru numele tău//
F9v
me‑am răbdat D<oa>mne, aşteptat‑au Sufletul mieu spre cu/ vântul tău, nădăjduit‑au/ Sufletul mieu
spre D<o>mnul./ Din straja Dimineţii pâ/ nă în noapte, din stra ja dimineţii să nădăjduiască/ Israil spre
D<o>mnul. Că la/ D<o>mnul e mila şi multă/ mântuire la el, şi el va/ izbăvi pre Israil de toa/ te fără de
legile lui./ Lăudaţi pre D<o>mnul toate//
F 10 r
neamurile, lăudaţi pre el/ toate noroadele. Că s‑au/ întărit mila lui preste/ noi şi adevărul
D<o>mnului/ rămâne în S<la>va./
Lumină lină a Sfintei/ măririi a Tatălui Ceresc/ celui fără de moarte, a Sfântului fericitului I<su>se
H<ristoa>se/ viind la apusul Soarelui, văzând lumina cea de seara/ lăudăm pre Tatăl, pre Fiiul/ şi pre
Sfântul Duh//
F 10 v
D<u>mnezeu vreadnic eşti în/ toată vreamea, a fi lăudat de glasuri cuvioase, Fiiul/ lui D<u>mnezeu
cel ce dai vi/ iaţă pentru aceasta lumea/ te măreaşte./
Învreadniceaşte‑ne D<oa>mne în/ seara aceasta fără de păcat/ să ne păzim noi. Bine eşti/ cuvântat
D<oa>mne D<u>mnezeul/ Părinţilor noştrii şi lă/ udat şi proslăvit e nume/ le tău în veaci Amin./
F 11 r
Fie D<oa>mne mila Ta spre/ noi precum am nădăjduit/ şi noi întru tine. Bine eşti cuvântat
D<oa>mne înva/ ţă‑ne pre noi îndreptările/ tale. Bine eşti cuvântat Stăpâne înţelepţeaşte‑mă pre/ mine cu
îndreptările tale./ Bine eşti cuvântat Sf<i>nte luminează‑mă pre mine cu/ îndreptările tale. D<oa>m/ ne
mila ta e în veac lucrurile mâinilor tale//
F 11 v
nu le treace cu vederea. Ţie/ să cuvine lauda – Ţie să/ cuvine cântarea. Ţie mă/ rire să cuvine Tatălui/
şi Fiiului şi Sf<â>ntului/ D<u>h. Acum şi pururea şi/ în veacii veacilor – Amin.
Acum slobozeaşte pre ro/ bul tău Stăpâne după/ cuvântul tău în pace că/ văzură ochii miei mântu/
irea ta carea ai gătit în/ naintea feaţii tuturor//
F 12 r
noroadelor. Lumină spre/ descoperirea neamurilor şi slavă norodului tău/ Israil./
Sf<i>nte D<u>mnezeule./
Slavă şi acum./ Prea Sf<â>ntă Troiţă./
Tatăl nostru./
Începutul Outre/ niei/
Veniţi să ne închinăm/ de trii ori//
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F 12 v
Psalm 19./
Auză‑te D<o>mnul în zioa nă/ cazului, scutească‑te nu/ mele D<u>mnezeului lui Iacov./ Trimiţă
ţie ajutoriu din/ tru cel Sf<â>nt şi din Sion/ sprijinească‑te pre tine/ pomenească toată jertva/ ta şi arderea cea de tot/ a ta să să îngraşe. Dea ţie/ D<o>mnul după inima ta/ şi tot Sf<a>tul tău să‑l/ plinească.
Bucura‑ne‑vom de//
F 13 r
mântuirea ta, şi întru nu/ mele D<o>mnului D<u>mnezeului/ nostru ne vom mări. Pli/ nească
D<o>mnul toate cereri/ le tale: Acum am cunoscut/ că au mântuit D<o>mnul pre/ ounsul său: auzi‑l-va
pre dân/ sul din Ceriul cel Sf<â>nt al/ său. Întru puteri e mântu/ irea dreaptii tale. Aceştea/ în căruţă şi
aceştia pre cai. Iară noi în numele D<o>mnului//
F 13 v
D<u>mnezeului nostru vom/ chiema. Aceştea s‑au împiedecat/ şi au căzut, iară noi ne‑am/
sculat şi ne‑am îndreptat/ D<oa>mne mântuiaşte pre înpă/ ratul şi ne auzi pre noi/ ori în ce zi te
vom chiema./
Psalm 20./
D<oa>mne întru puterea ta/ să va veseli înpăratul/ şi de mântuirea ta să va/ bucura foarte. Pofta//
F 14 r
inimi<i> lui i‑ai dat lui, şi de voia buzelor lui nu l‑ai lip/ sit pre dânsul. Că l‑ai întim/ pinat pre el cu
Blagoslove/ niile bunătăţii. Pus‑ai pre/ capul lui cunună de piatră/ scumpă. Viiaţă au cerşit/ de la tine şi i‑ai
dat lui/ lungime de zile în veacul/ veacului. Mare e slava/ lui întru mântuirea ta/ mărire şi mare cuviinţă/
vei pune preste el. Că‑i//
F 14 v
vei da lui Blagoalovenie/ în veacul veacului. Veseli‑vei/ pre dânsul întru bucurie/ cu faţa ta. Că înpăra/ tul nădăjduiaşte spre/ D<o>mnul şi întru mila ce/ lui prea înnalt nu să va/ clăti. Afle‑să mâna ta tuturor
vrăjmaşilor/ tăi dreapta ta să afle pre toţi cei ce te ourăsc pre/ tine. Că‑i vei pune pre ei//
F 15 r
ca oun cuptoriu de foc/ în vreamea feaţii tale, D<o>m/ nul întru mânia sa va tur/ bura pre ei
şi<-i> va mân/ ca pre ei focul. Roada lor de pre pământ o vei/ piearde şi sămânţa lor din fii oamenilor-/ Că au plecat asupra/ ta reale, cugetat‑au/ sfaturi care nu vor/ putea stea. Că‑i vei pu/ ne pre ei
ca oun cuptoriu//
F 15 v
de foc în vreamea feaţii/ tale. D<o>mnul întru mâ/ niia sa va turbura pre/ ei, şi<-i> va mânca pre
ei/ focul. Roada lor de pre/ pământ o vei piarde şi/ sămânţa lor din fii oa/ menilor. Că au plecat a/ supra
ta reale, cugetat‑au/ sfaturi care nu vor putea/ să stea. Că‑i vei pune pre/ dânşii jos, întru cei rămaş<i>/ ai
tăi vei ceati faţa lor//
F 16 r
Înalţă‑te D<o>amne întru pu/ tearea ta. Cânta‑vom şi vom/ lăuda puterile tale/ Slavă şi acum
Sf<i>nte/ D<u>mnezeule, şi Tatăl nostru/ Mântuiaşte D<o>amne noro/ dul tău, şi blagosloveaşte/ moştenirea ta, biruinţă bi/ ne credincioşilor înpăraţi/ asupra protivnicilor dă/ ruiaşte, şi cu Crucea ta pă/ zeaşte
pre norodul tău/ Slavă//
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F 16 v
Cel ce te‑ai înălţat pre/ Cruce de bună voe, noro/ dului tău celui nou numit/ cu numele tău îndurările/ tale dăruiaşte‑i H<ristoa>se D<u>mnezeule, veseleaşte cu putearea/ ta pre credincioşi îpăra/ ţii
noştrii dăruindu‑le/ lor biruinţă asaupra protiv/ nicilor, având ajutoriul/ tău armă de pace nebiru/ ită
biruinţă/ Şi acum//
F 17 r
Folositoare înfricoşată/ şi ne înfruntată nu trea/ ce cu vederea ceia ce eşti bună/ rugăciunile noastre
întru/ tot lăudată Născătoare/ de D<u>mnezeu, întăreaşte viia/ ţa cea de obşte a Pravoslav/ nicilor, mântuişte pre a/ ceaia căora le‑ai poruncit/ să înpărăţască şi legea lor bi/ ruinţă din ceriu pentru că/ ai născut
pre D<u>mnezeu
F 17 v
Ceaia ce eşti una bine/ cuvântată./ Mărire întru cei de/ sus lui D<u>mnezeu şi/ pre pământ pace, şi/
întru oameni bună vo/ ire. De trii ori./ D<oa>mne buzele meale vei/ deşchide şi gura mea/ va vesti lauda
ta/ de 3 ori/ D<oa>mne căci s‑au//
F 19 r (numerotată la tipărire)
n‑ai trăbă aicea fii cu sute/ (şi continuă cu textul tipărit, fără a avea o legătură logică, la prima vedere)

A NEXA II
<Ceaslov>, <Bucureşti>, <1760>
Textul manuscris dinaintea părţii tipărite
F1r
pcle cânturilor seale/ faci Îngerii tăi Du<h>uri şi/ Slugile tale par de foc/ ce întemeezi pământul/
preste întărirea lui Nu/ va pleca‑n veacul veacului/ Ariannul ca s‑o haină/ îmbrăcămintea lui preste/ munţi
vor sta ape <…>/ tarea ta vor fugi <…>/ sul tunetului tău/ înfricoşa să să <…>/ şi să pogoară Niam pe//
F1v
<…>cul care le‑ai întemeiat/ pre iale, hotar ai pus care/ nu vor treace nici să vor în/ toarce să acopere Lămia/ nul cel ce trimiţi isvo/ ară în văi, prin mijlocul/ munţilor vor treace ape./ <Ad>ăpa‑vor toate
fiarăle/ <c>âmpului: aştepta‑vor Co/ <…>nii întru seatea lor. Pre-/ <…>e acealea pasările Ceriu/ <…>
vor lăcui din mij/ locul Pietrilor vor da//
F2r
Glas cel ce adăpi munţ<i>/ din ceale mai pre de‑asupra…/ le tale. Din rodul/ lucrurilor tale să va
sătura/ pământul. Cel ce răsare i<ar>/ bă dobitoacelor, şi păşu<ni>/ spre slujba Oamenilor ca/ să scoaţă pâine din pă<…>/ şi vinul veseleaşte ini<ma>/ Omului. Ca să veselească <…>/ţa cu unt de lemn, şi
<…>/nea inima omului întă<re>/ şte. Sătura‑să‑vor leamn<…>//
F2v
<c>âmpului, chiedrii Livanu/ lui care ai răsărit. Acolo/ pasările să vor încuiba./ Lăcaşul Erodiului
poveaţu/ eşte pre iale. Munţii cei în/ alţi cerbilor, piatra‑n că/ <…>re epurilor. Făcut‑au lu/ <…>spre
vremi, Soarele ş‑au/ născut apusul său. Pus‑ai/ întuniarec şi s‑au făcut noap/ te întru aceia vor trece to/
<…> Fiarăle pădurii. Puii/ lor răcnind ca să apuce//
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F3r
şi să ceară de la Dumnezeu mântui/ re lor. Răsărit‑au Soarele ţi s‑au adunat şi în culcuşurile sale vor
zăcea. Eşi‑va omul/ lucrul său şi la lucrarea sa <…>/ nă seara. Cât s‑au mărit lu/ crurile tale Doamne toate/
întru înţelepciune le‑ai <...>/ <…>ut> oumplutu‑s-au Pămăn/ tul de zidirea ta, Marea <…>/ ste e mare şi
largă acolo/ jiganii căroar nu iaste nu/ jivini mici cu mari. Acolo/ corăbiile oumblă Bălauru/ cesta pre care
l‑ai zidit <…>/ bat focuri pre el toate <…>/ tine aşteaptă să le dai loru//
F3v
<...>/ ouna. Deşchizând tu mâna ta/ toate să vor oumplea de bunătate./ <Ia>ră întorcându‑ţi tu faţa
ta, să vor/ turbura, Lua‑vei Duhul lor şi să vor/ înrâşi, şi în ţărâna sa să vor în/ toarce. Trimite‑vei Duhul
tău/ şi să vor zidi şi vei înnoi faţa/ pământului, fie mărire D<o>mnu<lui>/ <…> în veaci, veseli‑să‑va
D<o>mnul/ de lucrurile sale, cea ce caută <…>/ re pământ şi‑l face pre el/ cutremură cel ce să atindă/
de munţi şi fumegă. Când<->10/ a voiu Domnului în viaţa/ cânta‑voiu Doamne oal lui/ pănă ce voiu fi.
Îndulcească‑să/ vorba mea şi sumă voiu ve/ <…>de Somnul. Lipsască pă/ <…>şii de pre pământ şi cei/
<…> de leage ca să nu fie ei bi/ ne cuvintează suflete al meu/ pre Domnul.
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Fig. 1 – Ceaslov fragmentar (Arhiepiscopie), filă manuscrisă şi file tipărite
Fig. 2 – Ceaslov fragmentar (Arhiepiscopie), gravură şi însemnare manuscrisă
Fig. 3 – Ceaslov fragmentar (Arhiepiscopie), iniţiale ornate
Fig. 4 – Ceaslov fragmentar (Arhiepiscopie), iniţiale ornate, vignete şi frontispiciu
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Fig. 1 – Ceaslov fragment (Archbishopric), manuscript file and printed file
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Fig. 4 – Ceaslov fragment (Archbishopric), decorated initials, tailpieces and frontispiece

10. În loc de Câta‑voiu.
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Fig. 1 – Ceaslov fragmentar (Arhiepiscopie), filă manuscrisă şi file tipărite
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Fig. 2 – Ceaslov fragmentar (Arhiepiscopie), gravură şi însemnare manuscrisă
— 323 —
muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

Gabriela Mircea, Doina Dreghiciu

N

Fig. 3 – Ceaslov fragmentar (Arhiepiscopie), iniţiale ornate
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Fig. 4 – Ceaslov fragmentar (Arhiepiscopie), iniţiale ornate, vignete şi frontispiciu
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IGNAZ VON BORN
ȘI NICOLAE STOICA DE HAŢEG
CĂTĂLINA VELCULESCU, HANS‑PETER BOJAR

IGNAZ VON BORN
ET NICOLAE STOICA DE HAŢEG
Résumé: Les pages dues au baron Ignace de Born relatives aux roumains de Banat, quoique parues dans une
étude sur la minéralogie, ont fait une belle carrière
européenne. En effet, Les lettres sur des sujets minéra
logiques… adressées à Johann Jakob Ferber en 1770,
ont été imprimées en allemand en 1774, traduites et
imprimées en anglais en 1777 (édition à laquelle succèdent trois adaptations), en italien en 1778 et en français en 1780, pour ne pas parler des comptes‑rendus
et extraits cités dans les commentaires d’autres textes.

Quant à nous, nous nous intéressons aux
informations concernant les roumains contenues
dans les lettres envoyées par de Born en 1770 et,
si possible, nous les mettons en parallèle avec les
pages de Cronica Banatului – La chronique de Banat
– de Nicolae Stoica de Haţeg, portant sur la même
période historique et les mêmes gens. Nous en obtenons ainsi deux points de vue différents d’une même
réalité.

Rezumat: Paginile date din baronul Ignaz von Born
relative la românii din Banat, deşi apărute într‑un studiu
de mineralogie, au făcut o frumoasă carieră în Europa.
Într‑adevăr, Briefe über mineralogische Gegenstände …,
adresate lui Johann Jakob Ferber în 1770, au fost tipărite în limba germană în 1774, traduse şi tipărite în limba
engleză în 1777 (ediţie căreia îi succed trei adaptări),
italiană şi franceză în 1778, în 1780, fără a menţiona şi

extrasele rapoartelor citate în comentariile din alte texte.
În ce ne privește, suntem interesați de informaţiile cu privire la români conţinute în scrisorile primite de către von Born în 1770 şi, dacă este posibil, să le
punem în paralel cu paginile din Cronica Banatului de
Nicolae Stoica de Hațeg, fiind vorba de aceeaşi perioadă istorică şi acelaşi popor. Avem două puncte de vedere diferite despre aceleeaşi realitate.

Mots clés: les roumains de Banat, les costumes
populaires, les croyances ancestrales, la culture orale, des
considérations dans l’esprit des Lumières.

Cuvinte‑cheie: Banatul românesc, costume populare,
credinţe tradiţionale, cultură orală, consideraţii în spritul
Luminilor.

Paginile scrise de baronul Ignaz von Born despre românii din Banat, deşi apărute într‑o scriere dedicată mineralogiei, au făcut totuşi o carieră europeană. Redactate ca scrisori către Johann Jakob Ferber în
anul 1770, au fost tipărite în limba germană în anul 17741, traduse şi tipărite în limba engleză în 1777 (urmate
de trei prelucrări), în italiană în anul 1778, iar în franceză în anul 1780, la care se adaugă recenzii şi citările

1. Ignatz von Born, Briefe über mineralogische Gegenstände, auf seiner Reise durch das Temeswarer Bannat, Siebenbürgen, Ober – und
Niederhungarn an den Herausgeber derselben, Frankfurt, Leipzig, 1774 (în continuare: Briefe).
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în comentarii la alte scrieri. Una dintre prelucrările anonime engleze a fost analizată şi publicată de Andrei
Pippidi.2
Dar să ne amintim cine sunt autorul scrisorilor (în care se găsesc pasajele despre valahi) şi prietenul
său, destinatarul acelor scrisori.
IGNA(T)Z VON BORN s‑a născut în anul 1742 în Cavnic sau, după propriile sale afirmaţii, în
Alba Iulia (Karlsburg).3 Tatăl său conducea apărarea austriacă a oraşului şi era în acelaşi timp activ în
exploatări minere: argint la Certeş (Csertes) şi aur la Săcărâmb (Nagyág)4 – unde este iniţiator al exploatării (anul 1745).
Deşi părinţii i‑au murit de timpuriu (tatăl – 1748; mama – 1751), totuşi Ignaz von Born a studiat la
Viena şi apoi la Praga. A terminat Facultatea de Drept, dar s‑a specializat în acelaşi timp şi în mineralogie,
urmând înclinările tatălui său. În anii 1760 – 1761, a fost novice în Ordinul Iezuit, însă a renunţat la acest
drum. S‑a căsătorit, în anul 1765, cu Maria Magdalena von Montag; tânăra familie a locuit într‑un castel –
mai degrabă un conac mare– din Boemia (Cehia).
Autorul scrisorilor din Banat a lucrat în domeniul exploatărilor minere, apoi în acela al organizării
unor coleţii de minerale, de la a sa proprie, până la cea a curţii imperiale. Pe lângă scrierile de specialitate în
aceste domenii, a publicat şi literatură pamfletară, sub pseudonimul Joannes Physiophilus.A fost un membru de seamă al Francmasoneriei şi un adept al ideilor iluminismului. L‑a cunoscut pe Mozart şi ar fi – se
pare – prototipul înţeleptului Sarastro din opera Flautul fermecat.
Ignaz von Born a murit la Viena, în anul 1791, în urma unei paralizii care, începând cu anul 1770, s‑a
extins treptat.
Deşi a avut mereu necazuri cu sănătatea5, von Born a călătorit mult, cu o adevărată pasiune pentru
cercetarea mineralelor. În timpul uneia dintre aceste călătorii – anume cea din anul 1770, prin Slovacia de
azi, Ungaria, Banat, Transilvania6 – i‑a trimis regulat scrisori prietenului său Johann Ferber.
JOHANN JAKOB FERBER era specialist în exploatări minere şi mineralog.7 S‑a născut în Suedia,
în anul 1743, în localitatea Carlskrona. A studiat şi şi‑a desfăşurat activitatea mai ales în Germania şi a călătorit în mai multe ţări europene, între altele şi în Rusia, la invitaţia împărătesei Ecateriana a II‑a.
2. 
Mihai Mitu, Un fiu al Transilvaniei – geniu european: Ignaz von Born, „Acta Musei Porolissensis“, XX, 1996, p. 529 – 543
(„Zeitschrift zur Germanistik Rumäniens“, 1998, nr. 1–2, p. 133 – 140). În continuare: Mihai Mitu, Un fiu. Alex Drace‑Francis,
A Provincial Imperialist and a Curious Account of Wallachia: Ignaz von Born, „European History Quarterly”, vol. 36 (1), 2006,
p. 61–89; Andrei Pippidi, Hommes et idées du sud‑est européen à l’aube de l’âge moderne, Bucureşti, Paris, 1980, p. 1 – 23. Ignaz
von Born era bine cunoscut de Francesco Griselini. Vezi Versuch einer politischen Geschichte des temeswarer Banat, 2 vol., Viena
1780 (Încercare de istorie politică şi naturală a Banatului Timişoarei, trad. şi ed. Costin Feneşan, Timişoara, 1984 – în continuare:
Griselini, Încercare –, p. 9, 13, 247, 317 etc.).
Mulţumim domnului Ioan Maria Oros pentru semnalări bibliografice.
3. S. & P. Huber, Ignaz von Born, „Die Eisenblüte“ (Graz), 7 (NF 17), 1986, p. 3–11; Helmut W. Flügel, Die „geognostische“
Gliederung der Karpaten und Alpen durch BORN und FERBER (1770/71) als Grundlage der „Klassifikation der Gebirgsarten“ von
C.M. Haidinger (1785), „Jahrbuch der geologischen Bundesanstalt“ (Wien), Bd.145, 2005, Heft 1, p. 21–29.
http://de.wikipedia.org/wiki/Ignaz_von_Born.
http://en.wikipedia.org/wiki/Ignaz_von_Born.
4. 
Pentru Academia Montanistă de la Săcărâmb (Nagyág), vezi Baron Mirko, Stephan Somlo, Anfang und Entwicklung des
montanistischen Schulwesens in Rumänien, „Berichte der Geologischen Bundesanstalt“, vol. 41, Viena, 1997, p. 147.
5. La constituţia sa slabă, s‑a adăugat accidentul suferit în anul 1770, într‑o cercetare mineră lângă Baia Mare, când s‑a intoxicat
probabil cu monoxid de carbon. Se bănuieşte că paralizia de care a suferit ulterior ar fi pornit de la acel accident. Ne amintim
de un alt mineralog austriac, călător prin ţările române, care a suferit de pe urma unui accident avut în Dobrogea: C.
Velculescu, H.-P. Bojar, Ştiri despre români într‑un raport mineralogic austriac, „Anuarul Institutului de Istorie A.D. Xenopol”,
XLV, 2008, p. 403–408. Despre călătoria în Dobrogea, vezi Karl Ferdinand Peters, Grundlinien zur Geographie und Geologie der
Dobrudscha,), Viena, 1867, p. 83 – 207.
6. Pe atunci von Born se specializa în Academia Montanistă din Schemnitz (fondată în 1763 de împărăteasa Maria Theresia).
7. 
E.Frank, Ein Schwede kommt nach Berlin. Der Mineraloge Johann Jacob Ferber (1743–1790), „Berlinische Monatsschrift“, 3, 2000,
p. 69–74.
http://de.wikisource.org/wiki/ADB:Ferber,_Johann_Jakob.
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În anul 1768, în timpul unei călătorii de documentare în Austria de atunci, s‑a împritenit cu Ignaz
von Born. Scrisorile pe care acesta din urmă i le‑a adresat în anul 1770, au fost editate de Ferber în anul
1774, în Germania, la Leipzig, cu menţiunea că publicarea s‑a făcut fără să se obţină permisiunea autorului.
Scrisorile conţin descrieri de exploatări minere, descrieri care, conform legislaţiei din Austria de atunci, nu
se puteau publica.
În anii 1771–1772, Johann Ferber a călătorit prin Austria, Slovenia de azi şi Italia (Wälschland).
Scrisorile sale către von Born conţin deasemenea date despre exploatări minere şi mineralogie. Ignaz von
Born le‑a publicat la Praga, în anul 1773, deci înainte ca Ferber să i le publice pe ale sale.
Johann Ferber a murit în urma unei congestii cerebrale, în timpul unei călătorii de cercetare, în anul
1790, la Berna, în Elveţia.
Scrisorile trimise de cei doi, alături de alte lucrări ale lor, conţin observaţii exacte care au contribuit la
constituirea mineralogiei ca ştiinţă modernă. Dar ceea ce ne interesează aici pe noi sunt informaţiile despre
români pe care le găsim în epistolele trimise de von Born în anul 17708, introducând, acolo unde este posibil, paralele cu paginile din Cronica Banatului a lui Nicolae Stoica de Haţeg9, referitoare la aceeaşi perioadă
istorică şi la aceiaşi oameni. Ne vom opri deocamdată la ştirile din a doua şi a treia scrisoare a lui von Born,
ştiri referitoare la Banat.
BANATUL Timişoarei10 a fost domeniu al coroanei habsburgice între 1718 (pacea de la Passarowitz)
şi 1778 (?????), când a fost trecut în administrarea regatului habsbugic al Ungariei. Graniţele erau: la nord –
Mureşul; la vest – Tisa; la sud – Dunărea. La est graniţa mergea prin munţii care despărţeau Banatul de Ţara
Românească şi, pe distanţă mică, de ceea ce se chema atunci Siebenbürgen. Capitala era la Timişoara, „ein
regelmäßiger, feiner und fester Ort“, cu o climă nesănătoasă din cauza mlaştinilor de care era înconjurat.11
Dintre apele curgătoare ale Banatului sunt menţionate Nera şi mai ales Timişul pe care se construise
un canal navigabil ce unea Lugojul cu Timişoara şi cu Petrovaradin. Livezile de pomi fructiferi, creşterea
viermilor de mătase şi „diverse alte manufacturi” constituiau trăsăturile economice specifice.
DESPRE PRISĂCI ŞI PRISĂCARI12. Într‑o călătorie pe canalul care trecea prin Timişoara, Ignaz
von Born vede îndeaproape cum arătau stupii de albine pe care proprietarii lor îi transportau cu vasul, pe
8. Dan Lăzărescu, Imaginea României prin călători, vol. 1, Bucureşti, 1985, p. 239 – 252 (pentru Francisco Griselini, vezi p. 253 – 268);
Maria Holban, Călători străini, vol X, p. 1, Bucureşti, 2000 (în continuare: Călători, X), p. 92 – 123. Sunt publicate în traducere
românescă scrisorile II şi III, iar din celelalte – fragmente selectate. Pentru selecţii din Griselini vezi Călători, X, p. 379 – 431.
9. Amintim câteva date despre autorul român: Nicolae Stoica de Haţeg s‑a născut în anul 1751 şi a murit în anul 1833. Viaţa şi
scrierile sale sunt organic legate de istoria Banatului. Cronica Banatului a fost scrisă între anii 1825 – 1827 (deci aproximativ în
acelaşi timp cu Însemnare a călătoriii mele de Dinicu Golescu). Autorul îşi începe povestirea cu Facerea lumii şi o continuă
până în zilele sale, restrângându‑şi treptat orizontul de la marile împărăţii, la soarta ţărilor române şi – în partea finală – mai
ales la soarta Banatului Timişoarei. Cele mai interesante sunt relatările care pornesc de la amintiri, fie amintiri ale înaintaşilor
(păstrate pe cale orală), fie ale autorului însuşi. Vezi Damaschin Mioc, Introducere la Nicolae Stoica de Haţeg, Cronica
Banatului, Timişoara, 1981 (în continuare: Stoica de Haţeg, Cronica), p. 5 – 49 ; Algeria Simota, Stoica de Haţeg, Nicolae, în
Dicţionarul literaturii române de la origini până la 1900, Bucureşti, 1979, p. 817 – 818 ; Nicolae Magiar, Nicolae Stoica de Haţeg,
Alba Iulia, 2007 (în cotinuare: Magiar, Nicolae Stoica) – rezumatul tezei de doctorat.
10. În anul 1774, populaţia acestui întreg Banat al Timişoarei avea umătoarea componenţă: 220.000 români; 100.000 sârbi şi
greci; 53.000 vorbitori de limbă germană; 2.400 unguri şi bulgari; 340 evrei (vezi Miodrag Milin, Vekovima zajedno. Iz istorije
srpsko‑rumunskih odnosa, Timişoara, 1995).
http://de.wikipedia.org/wiki/Temescher_Banat.
În urma trecerii sub administraţia Ungariei, proporţiile au fost schimbate dramatic. La recensământul din 1840: 576.230 –
români (deci de aprox. 2,5 ori mai mulţi decât în 1774); 202.210 – sârbi (de 2 ori mai mulţi); 207.720 – şvabi (de aproape
4 ori mai mulţi); 59.342 – unguri (de 25 de ori mai mulţi!). Vezi, Emil Botiş, Recherches sur la population française de Banat,
Timişoara, 1946, (Les Livres de l’Association de descendants d’anciens colons français du Banat, n° 2) în Smaranda Vultur, From
the West to the East and from the East to the West. Identity avatars of the French Banaters, „Banat. Donauschwaben villages
helping hands”.
Vezi http://www.dvhh.org/banat/history/1950/french‑banaters‑vultur.htm.
11. 
Briefe, p. 6.
12. Briefe, p. 9.
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apă, spre pajiştile unde urmau să‑şi petreacă vara. Înţelegem că erau stupi primitivi, fără podea, făcuţi din
scânduri şi nuiele de salcie, răchită sau mesteacăn. Procesul de extragere a mierii se desfăşura într‑un chip
brutal (so wie fast überall in Hungarn), fiind jertfite bietele albine. Autorul scrisorilor nu spune căruia dintre
neamurile din Banat îi aparţineau proprietarii stupilor.

LOCALNICI (ROMÂNI, SÂRBI)
CARE AU LUPTAT ÎMPOTRIVA TURCILOR,
AJUTÂNDU‑I ASTFEL PE AUSTRIECI
a. După alungarea turcilor, stăpânirea austriacă organizase trupe armate naţionale, dintre care pe primul loc stă „Regmentul Iliric”. Comandantul acestuia, „Obristlieutenant Freyherrn von Sezugaß“, se îngrijea şi de educaţia în spirit occidental a subordonaţilor săi şi a copiilor acestora13.
b. Înafara Regimentului Iliric, austriecii mai înfiinţaseră în Banat un alt tip de „trupă naţonală”:
Plăieşii – care apărau graniţa Banatului cu Ţara Românească şi cu Ardealul (Siebenbürgen).14 Conducătorul
lor se numea Petre Vancea („Peter Vanscha”), cunoscut – în postura sa anterioară de şef al unor grupe de
outseideri („Räuberbande”) – sub numele de Haran‑başa (Haran‑bassa).
Acest Haran‑başa şi „lotrii” pe care îi avea în subordine – le dăduseră austriecilor un ajutor remarcabil în timpul luptelor cu turcii, în mod special la „Cornua” (=Corni). Comandantul armatei austriece,
cel care avea să devină împăratul Franz I15, nu căzuse prins în mâinile turcilor, datorită intervenţiei oamenilor lui Vancea.
Din Cronica Banatului a lui Nicolae Stoica de Haţeg, aflăm despre Petru Vancea amănunte ce par
incredibile, desprinse parcă dintr‑un roman cu haiduci.
Îndreptându‑se cu armata sa, în anul 1738 spre Mehadia, cu gândul de a o cuceri de la turci, arhiducele Francisc de Lothringen face imprudenţa să iasă la vânătoare într‑o mare pădure de pe Timş, pe la
Cheia Timişului, întovărăşit numai de fratele său, Carol de Lothringen, şi de puţini cunoscuţi. Se rătăcesc
în codru şi întâlnesc „o ceată de oameni armaţi, rumâni, de turci trimişi, turceăşte îmbrăcaţi, carii tâlhărea
şi ucidea”. Cariera soţului Mariei Tereza s‑ar fi putut sfârşi aici, dacă „povăţuitorul” lotrilor nu ar fi făcut
un gest desprins parcă din romanele cavalereşti. În loc să‑i omoare pe imprudenţii conducători ai armatei
creştine, Petre Vancea –el era căpetenia „lotrilor” – cade „în genunchi, la picioare” în faţa arhiducelui, îi cere
iertare pentru câte „hoţíi” făptuise până atunci, îi jură credinţă şi îl „scoate la drum”. Francisc de Lothringen
se poartă şi el cavalereşte: „şi‑i dărui simbrie căpitănească pe un an, numindu‑l capitan a fi de plăiaşi, ce‑s
un fel de călăreţi, de‑a umbla după lotri, de a‑i goni di pe graniţă.”16
13. Relativ la introducerea învăţământului de tip occidental pentru românii din imperiul habsburgic, în această perioadă, vezi:
Manuela Anton, Literacy in Transylvania. The educational reform of Maria Theresa and Joseph II, “Synthesis”, XXV, 1998,
p. 85–98; idem, Schooling in Romanian language in the eighteenth century: attempts at its systematization, “Synthesis”, XXVI,
1999, p. 113–137; idem, Manualele şcolare ca pregătire a orizontului de aşteptare pentru cititorii români din secolul al XVIII‑lea, în
vol. col. Texte uitate. Texte regasite, vol. I, Bucureşti, 2002, p. 125–162.
14. 
Briefe, p. 8.
15. Franz Stephan von Lothringen (1708 – 1765). Din 1736 soţ al viitoarei împărătese Maria Theresa. Din 1745 împărat al „Sf.
Imperiu Roman“, cu numele de Franz I. http://de.wikipedia.org/wiki/Franz_I._Stephan_(HRR)
Este vorba despre războiul din anii 1736–1739, între – pe de o parte – Austria aliată cu Rusia şi – pe de alta – Turcia. Franz
Stephan von Lothringen a condus începând cu anul 1737 campania din Balcani. În anul 1738 s‑a retras din campanie din
cauza unei căderi nervoase.
http://de.wikipedia.org/wiki/Russisch-%C3%96sterreichischer_T%C3%BCrkenkrieg_(1736%E2%80%931739)
16. Această întâmplare este repovestită şi de Griselini, Încercare, p. 137. În Călători X, p. 94, Maria Holban semnalează prezenţa
relatării doar la Nicolae Stoica. Trei oameni: Ignaz von Born, Nicolae Stoica, Francesco Griselini aştern pe hârtie câte o
relatare despre o întâmplare ce pare incredibilă, petrecută cu mult înainte ca ei să‑şi redacteze scrierile. Pornesc probabil
de la surse locale orale, surse la care Nicolae Stoica trimite frecvent. De altfel, Nicolae Stoica este cel mai bine informat cu
privire la Petre Vancea.
— 330 —
muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

N

IGNAZ VON BORN ȘI NICOLAE STOICA DE HAŢEG

Mărinimia arhiducelui se dovedeşte mai mult decât rodnică. La puţin timp după întâmplarea povestită, începe un şir întreg de lupte între austrieci şi turci, lupte duse în localitatea Corni şi împrejuimi. Petre
Vancea, acţionând acum de partea austriecilor, îl avertizează o dată pe arhiduce de prezenţa în imediata
vecinătate a unui grup de oaste turcească, salvându‑l de la a fi fost pe neaşteptate prins.
Altă dată, intervenţia conducătorului de plăieşi este şi mai spectaculoasă. Francisc de Lothringen
se îmbolnăveşte grav chiar în zlilele acelor lupte, şi nu mai poate fi transportat decât într‑un „leagăn de
mătase minunat”, purtat de patru catâri. Curând starea sănătăţii sale devine atât de critică, încât se impune
transportarea la Viena. Pentru a‑l scoate din încercuirea turcilor, Petre Vancea şi oamenii săi („12 feciori”)
îl poartă pe principele creştin „în leagăn”, pe umeri sau în spate, de la Cheia Slatinei lui Florei – la Slatina,
peste „vâru dealului Domaşnii”, pe „multe locuri pripore”. Ciudaţii călători reuşesc să se întâlnescă la Slatina
cu regimenul de cavalerie grea, regiment chemat (printr‑un „fecior”) de Petre Vancea, să vină în apărarea
arhiducelui. Recunoştinţa acestuia faţă de credinţa şi devotamentul românului s‑ar fi manifestat – se spune
– entuziast: „lund din capul harambaşii pălăria, jos i‑au trântit‑o şi cu piceările pre ia au jucat... L‑au bătut
cu palma pe cap şi scriindu‑i numele, laitnant l‑au numit.”17
Despre aceste isprăvi ale lui Petre Vancea de prin aniul 1738, circulau probabil relatări orale, pe care
le‑a auzit nu numai protopopul Nicoale Stoica de Haţeg (născut în 1751!), ci şi, în cu totul alte medii sociale,
poate chiar la Viena18, Ignaz von Born (născut în anul 1742).
c. Conducătorul unui alt puternic grup de luptători locali se numea Duca (Ducca)19. În 1770 avea 80
de ani, iar „în ultimul război cu turcii”20 adusese Curţii austriece „cele mai strălucitoare servicii ” (nu se specifică natura acestor „servicii”!). Cu o mândrie de adevărat om liber, Duca nu cere nici o răsplată materială,
afirmând că acţionează pentru dreptate şi că recunoaşterea de către monarh îi este deajunsă răsplată.
Tot de la Nicolae Stoica de Haţeg aflăm cine este acest Duca. În anul 1739, „căpitanu Duca cu companie de volintiri din Ţara Românească viind” şi cu familii de sârbi şi români, obţine drepul de a se stabili în
mai multe sate pe care şvabii, colonizaţi plini de speranţă după 1718, le părăsiseră (probabil din pricina deselor războaie cu turcii, a jafurilor şi a nesiguranţei continui). Oamenii lui Gheorghe Duca „bătrânul”devin
grăniceri, iar el este căpitanul lor. Spre deosebire de Petruţ Vancea (fiul eroului de la Corni) care refuză să
urmeze cariera militară a tatălui său, Gheorghiţă Duca (fiul celui care trecuse munţii dinspre Valahia), va
ajunge maior în armata austriacă (se pare că a murit ca general în luptele cu Franţa revoluţionară).21
Personajul la care face trimitere Ignaz von Born avea 80 de ani în 1770, deci era Gheorghe Duca
„bătrânul”, cel venit de peste munţi în anul 1739.
d. O figură misterioasă, din păcate anonimă, rămâne aceea a „tâlharului” reţinut în închisoarea din
Timişoara, la cererea turcilor, până la „sfârşitul războiului”.22 Tânărul, impresionant prin toată ţinuta, de la
statură, la haine şi la modul de se purta, este de fapt un negustor bogat, originar din Serbia. Pentru că turcii
se purtaseră îngrozitor cu familia sa, acest adevărat viteaz se transformă în ceea ce Ignaz von Born numeşte
17. Stoica de Haţeg, Cronica, p. 179 – 180, 188. Referiri la Petre Vancea apar şi în continuare în Cronică (vezi Indice).
18. În anul 1742, când merge la Viena pentru a obţine o audienţă la împărat, Petre Vancea, după zece zile de încercări zadarnice,
este recunoscut, din fericire, de unul dintre generali – adjutant al suveranului, care participase la întâmplările din Banat.
Împăratului îi fusese comunicată ştirea falsă că adevăratul Petre Vancea ar fi murit, de aceea suveranul nu răspunsese
cererilor de audienţă! Când se convinge că îl are în faţă pe adevăratul erou de la Corni şi Cheia, Francisc îşi manifestă din
nou recunoşinţa. Vezi Stoica de Haţeg, Cronica, p. 189.
19. 
Briefe, p. 8 – 9.
20. Este oare vorba tot de războiul din 1735–1739, amintit anterior (al 7‑lea război austro‑turc şi, în acelaşi timp, al 4‑lea război
ruso‑turc)? Duca venise în Banat în anul 1739, deci aproape de sfârşitul acelui război. Chiar în 1770, pe vremea când Ignaz
von Born scria din Banat, era în plină desfăşurare al 5‑lea război ruso‑turc (1768–1774), care avea să se încheie cu pacea de le
Kuciuk‑Kainargi (1774). Sau poate este vorba de numeroasele hărţuieli intermediare?
Vezi http://www.google.at/search?hl=de&q=t%C3%BCrkenkriege+wikipedia&btnG=Suche&meta=&aq=f&oq=
21. Stoica de Haţeg, Cronica, p. 185, 206, 207 etc. – vezi Indice. Iată unul din drumurile, demne de memorat, străbătute de maioru
nostru Gheorghie Duca: din mânăstirea Tismana în Ungrovlahia‑Ţara Muntenească cu divizionu, prin Porceăni, preste munţii
Vâlcan, Haţeg, Sebeş, pe la Slatina lui Florei, sus către munţii Semenic au eşit. (Stoica de Haţeg, Cronica, p. 251).
22. Briefe, p. 10.
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„tâlhar” („lotru”), iar românii şi popoarele din Balcani au numit, cu o clară conotaţie pozitivă, „haiduc”.23
Mineralogul călător îşi exprimă totuşi admiraţia faţă de „lotrul” căruia nu‑i dă (de ce?) numele, folosind un
paradox consacrat, între altele, chiar de legendele despre eroul antic la care face trimitere. Tânărul negustor
din Serbia ar fi devenit, spune von Born, un adevărat Alexandru cel Mare, dacă ar fi putut acţiona pe scară
mare, aşa cum începuse să acţioneze, înainte de a fi fost arestat, pe scară locală.24

LOCUITORII BANATULUI
Scrisoarea a treia, trimisă din Timişoara la 30 iunie 1770, este consacrată în întregime locuitorilor
Banatului, prezentaţi într‑un mod exemplar de sistematic.
Sârbii, românii şi germanii (cei mai puţini) – în această ordine enumeraţi – apar şi în statistica din
anul 1774 la care am trimis mai sus. Pe sârbi („Raizen“), care reprezentau cam o pătrime din populaţie25, von
Born îi aminteşte la începutul şi la sfârşitul scrisorii.
Despre valahi comunică în schimb cele mai multe informaţii, comentând modul lor de a fi cu o atitudine critică tipică pentru iluminişti, atitudine pe care o vom întâlni, pentru anumite domenii, şi la învăţaţii
români din Şcoala Ardeleană.
Vom rezuma în continuare afirmaţiile din scrisoare (punând accentul pe ceea ce îl interesează astăzi
pe un istoric al culturilor europene, nu pe criticile aduse) îtregindu‑le, acolo unde este posibil cu mărturiile
lăsate de cel care scrie despre aceleaşi locuri şi aceiaşi oameni: Nicolae Stoica de Haţeg.
Sârbii ar fi urmaşi ai sciţilor care ar fi locuit în vechime Dacia, numită, spune Ignaz von Born, în timpul său, Serbia. Limba lor este o slavonă „sau iliră“ impură.26

ROMÂNII
1. Provenienţa şi numele lor.27
Pentru a elucida problema provenienţei valahilor, von Born apelează la descifrarea sensurilor numelui pe care ei înşişi şi‑l dau: „romun”, ceea ce reprezintă probabil un mod de pronunţare mai degrabă pentru
„rumân“ decât pentru„român“ (mai jos, se spune „sporcat”, pentru „spurcat”28). Autorul scrisorii confundă
pronunţarea numelui de popor cu aceea a verbului „rămân“, considerând că fictivul cuvânt astfel obţinut ar
avea o dublă semnificaţie: „cei rămaşi pe loc“ şi „roman“. Mai departe se ridică întrebarea: vor fi fiind valahii
urmaşi ai coloniilor romane „rămase“ sau unul din popoarele subjugate de romani ? Monedele romane, pietrele de mormânt şi alte „monumente“ romane încă vizibile în partea de munte a Banatului şi spre Dunăre
– dovedesc convingător că aceste pământuri au aparţinut cândva romanilor.29
2. Limba românilor este o „latină stricată“ (ihre Sprache… ist ein verdorbenes Latein)30. Lui von
Born i se pare că în Transilvania („Siebenbürgen“) s‑ar vorbi cea mai fină limbă, în timp ce în Valahia
23. În germana vorbită în Austria, cuvântul „haiduc“ are o conotaţie negativă.
24. Pentru legenda despre dialogul dintre Alexandru cel Mare şi un om acuzat de a fi fost „tâlhariu” (aşa cum o cunoaştem din
Alexandria tradusă în româneşte după un original sârb), vezi Istoriia despre marele Alexandru‑Împărat în Cărţile populare
în literatura română, ediţie Ion C. Chiţimia, Dan Simonescu, vol. I, Bucureşti, 1963, p. 78 – 79. Comparaţia i‑a fost probabil
sugerată autorului scrisorilor de chiar mediul timişorean unde l‑a cunoscut pe eroul originar din Serbia.
25. Să nu uităm că este vorba de întregul Banat: între Mureş – Tisa – Dunăre – Munţii Mehedinţiului.
26. 
Briefe, p. 10.
27. 
Briefe, p. 11.
28. Briefe, p. 15.
29. Preocupări similare, dar cu alte certitudini, are Nicolae Stoica de Haţeg,. Vezi Cronica, p. 23 ş.u.; 57 ş.u.; 84 ş.u.; 95 etc. etc.
30. 
Briefe, p. 11.
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una cu totul grosolană! (Pentru Valahia menţionează în paranteză felul cum o numeau bănăţenii Zara
more, aşadar: „Ţara Mare“, probabil prin contrast cu „Ţările“ mici ale românilor: a Loviştei, a Amlaşului,
a Făgăraşului, a Moţilor…)
În timp ce cuvinte precum Rame (tradus în germană: „aramă“ !), mangar (tradus în germană: „a
mânca“, deci inf. lung „mâncare“) „şi altele încă“ – sunt în mod clar romanice, terminaţiile cuvintelor româneşti, observă von Born, nu ar avea nicio asemănare cu cele romanice (n.n.: gramatica istorică încă nu ajunsese să explice acel tip schimbări).
3. „Modul de viaţă al acestor oameni este aspru şi obiceiurile lor sălbatice“31
3a. Copiii ar fi fost scăldaţi, la câteva zile după naştere, indiferent de anotimp, afară din casă, „sub
cerul liber“, în apă fierbinte32. Drept scutece se foloseau prosoape grosolane din in sau chiar din lână.
Între vârsta de 5 şi 12–14 ani, ocupaţia copiilor era aceea de a vedea de vite. Pentru fete, educaţia
mai cuprindea şi deprinderea muncilor casnice, destul de numeroase: spălat, gătit, tors, cusut, ţesut şi
altele asemănătoare.
După 14 ani, urma munca la câmp.
3b. Valahii cultivau la câmp în primul rând cucuruz (tradus în germană prin „grâu turcesc“, cu echivalentul: Zea Mays), la care se adaugă, printre altele: ovăz, orz, secară. Un loc important în viaţa românilor
îl ocupa Rakie, făcută din roadele numeroşilor pomi fructiferi pe care îi aveau.
3c. Hrana obişnuită33 se baza pe malai, preparat după reţeta cunoscută încă şi azi: un fel de „pâine“
nedospită, din aşa numitul „grâu turcesc“ uruit (de fapt din mălai, mai precis: făină de porumb), coaptă sub
cenuşă fierbinte (oare nu se folosea „ţăstul“?). La aceasta se adăuga carne (nu multă!), lapte, brânză, fasole
şi „alte fructe“, un meniu pe care von Born îl consideră „simplu“.
Nicolae Stoica de Haţeg reproduce o descriere similară a felului cum trăiau românii, prin cuvintele,
cu nuanţă laudativă, spuse împăratului Iosif II de către locotenent colonelul Schlegel: Iară aceşti beţi rumâni
proşti, în doi ani am văzut ce iau la comandă , vara sau iarna într‑un chip: făină de cucuruzi sărată, într‑un foale
de oae legată; la 4 feciori o căldăruşă, o săcure ; în loc de unt, oaă, carne‑brânză, iar pe post, păsule şi sare. Ce le
rămâne, tot bune, iar acas duc. Iară de dormit, în loc de căpeneag au cuşmă de lână şi iarna la foc şi afară dorm.
Pe post, au lingură ; macar la patru înşi una le ajunge. În ploae, în neao mâncă, dorm.34
3d. Îmbrăcămintea.
Pentru bărbaţi sunt menţionaţi cioarecii strâmţi. Opincile se pare că ar fi fost făcute din piele netăbăcită de bovine. Cămaşa se impune atenţiei prin faptul că era deschisă la piept. Haina de deasupra, de lână,
cu mâneci lungi, cădea drept, fără cute – am spune: un suman nesofisticat. Pe cap bărbaţii purtau o «pălărie
de blană » (deci o căciulă) sau o pălărie de pâslă.
Cămăşile femeilor ajung până la glezne. Şorţurile – purtate câte două: faţă şi spate – au culoarea
castanie, decorate cu dungi multicolore, fixate cu sfoară în jurul trupului. Haina de deasupra se făcea din
pânzeturi aspre sau din lână şi nu trebuia să ajungă până la gleznă. Femeile îşi strâng părul într‑un fel de
cunună (dacă lipsea cantitatea necesară de păr, se suplinea cu paie), peste care se leagă cu o basma dintr‑un
material aspru.
Fetele nu îşi acoperă capul, iar în urechi, în jurul gâtului şi în jurul capului – poartă podoabe din
metale nepreţioase şi din imitaţii de pietre scumpe, aur, perle. Agăţate de şnururi sau lănţişoare, aceste
podoabe scoteau un clinchet continuu, care făcea ca purtătoarele lor (românce sau sârboaice) să fie nu
numai văzute, ci şi auzite.
31. 
Briefe, p. 11.
32. Alte tradiţii, începând din antichitate, spun că ar fi fost scăldaţi în apă rece!
33. 
Briefe, p. 12.
34. Nicolae Stoica, Cronica, p. 203.
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Nicolae Stoica vorbeşte şi el despre îmbrăcămintea femeilor din Banat: Înălţatul înpărat Iozef II în
Timişoara fiind (n.n.: anul 1768)35, slobozi la prânzi de‑a veni a‑l vedea. Intră alţii şi eu fui. Şi coborând pre treăp
te iată jupâneăsele noastre... mă luară iară cu iale sus să merg; serbe, rumâne; merşi. La iale mânecile cămeşilor cu
aur cusute cu flori, laibere, copce de argint şi aurite, capu bicule, căpiţe de aur, păpuci nalţi, cu aur cusuţi. Npăratu
să scula, le căuta, să râdea cătră ai săi la masă.36
3e. Vârsta de căsătorie era timpurie, mai ales la sârbi. Nu se înţelege dacă anii menţionaţi (14 ani –
pentru băieţi ; 12 ani – pentru fete) se referă la sârbi sau la români.
3f. Meşteşuguri. Se pare că românii reuşeau să facă singuri majoritatea lucrurilor de care aveau nevoie, de la care (căruţe), la haine.
Ignaz von Born consideră că aceşti oameni nu ajung meşteşugari profesionişti într‑un domeniu, dar
nici nu ajung cerşetori.
Femeile lucrează tot timpul ; chiar şi când merg undeva pe jos – torc. Pachetele pe care ar fi trebuit
să le ducă în mână, le transportau pe cap. Dacă au un copil mic, reuşesc să îl ducă tot pe cap (renunţând, se
înţelege, la a purta tot pe cap şi alte greutăţi).
La Nicolae Stoica de Haţeg găsim o mulţime de amănunte despre situţiile tragice în care au fost
împinse maicele silite să fugă din faţa năvălitorilor turci. Amintim un astfel de episod. Turcii alergându‑i,
vitele le‑au lăsat, apoi disagii cu schimburile ce au avut, în urmă şi bucatele le‑au lăsat. Numai copiii în leăgene
încroşneaţi, cu alţii trăgându‑i, gura astupându‑le a nu plânge, de chin şi de foame au murit. Multe maice leagăne
cu copii vii, şi de doi ani, pre supt leămne mari, căzute, îi vâra, cu frunză astrucaţi ca morţi îi lăsa. Şi scăpa de unii,
într‑alţii da. Femei, mume cu copii sus în munţi, făr de apă. Copiii apă zbierând, iale slobozindu‑şi apa sa în mână
câte o ţâră îi adăpa de tăcea. Unile la 4 şi la 5 zile iară viind pe unde îşi lăsasă pruncii, de i‑au aflat vii, i‑au luat,
iară morţi, cu leămne putrăde astrucaţi i‑au lăsat.37
4. Religie şi superstiţii.38
4a. Posturile. Din punct de vedere al religiei, românii din Banat sunt „greci neuniţi“. Ceea ce îl intrigă cel mai tare pe călătorul străin, este modalitatea cum sunt ţinute posturile39.
În primul rând, lungimea lor: aproape o jumătate din an (n.n.: acest lucru însemnează – miercurile,
vinerile, posturile de durată). Apoi găseşte uimitor faptul că, în timpul postului, înafară de carne, nu se
mănâncă nici: peşte, lapte, ouă – având desigur în minte, ca termen de comparaţie, modul diferit de a se
ţine post la catolici.
Postul are pentru românii pe care îi descrie von Born o valoare mai mare decât legile statului din care
făceau pe atunci parte. Postul este „sfânt“; legile statului le încălcau – se pare – chiar cu un fel de detaşare.
Cei pe care mineralogul cu renume îi numeşte „Räuber“, respectau cu sfinţenie postul, inclusiv abstinenţa
de la relaţii cu soţiile lor, nici nu se punea problema cu femei străine. Dacă aceştia vor fi fost oameni din
cetele lui Petre Vancea, ale „bătrânului” Gheorghe Duca sau ale viteazului sârb închis la Timişoara, înţelegem de ce ei afirmau că Dumnezeu nu i‑ar mai ajuta în acţiunile lor dacă ar încălca cumva postul !
Dar în Banat se mai găseau şi o mulţime de adevăraţi ticăloşi, cum de atâtea ori povesteşte Nicolae
Stoica de Haţeg. Cu milităria să începu hoţia, afirmă cronicarul şi îşi întăreşte spusele cu enumerarea diferitelor tipuri de atrocităţi comise de lotri.40 Reamintindu‑le exemplul celebru al lui Petru Vancea (care în
35. Nicolae Stoica scrie cu entuziasm despre vizitele lui Iosif II în Banat. Vezi indicele ediţiei citate din Cronica şi Bujor Surdu,
Cronicarul Nicolae Stoica despre călătoriile lui Iosif II în Banat, „Acta Musei Napocensis” VI, 1969, p. 231 – 242.
36. Nicolae Stoica, Cronica, p. 196.
37. Nicolae Stoica, Cronica, p. 266. O scenă similară în povestirea lui Gala Galaction, La vulturi.
38. Briefe, p. 13.
39. La Nicolae Stoica de Haţeg se întâlnesc numeroase referiri la felul cum postul se ţinea cu cea mai mare rigurozitate chiar şi
în vremea războaielor. Reţinem relatarea despre căpitanul Vuc Piscevici, de 74 de ani, care îl bate cu ştreangu pe unul din fiii
săi, locotenent la graniţă (în vârstă de 29 de ani), pentru că întârziase la masă şi astfel încălca, împreună cu oaspeţii, ceasul de
intrare în postul Crăciunului! (Cronica, p. 220).
40. Nicolae Stoica, Cronica, p. 207.
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anul 1737 se lăsase de tâlhării, transformându‑se într‑un personaj exemplar, şi dobândise iertarea de la arhiducele Francisc), Nicolae Stoica (proaspăt hirotonit) încearcă în anul 1778 să‑i aducă la o viaţă normală pe
feciorii de codru conduşi de harambaşii Trăilă şi Miclău Mergea. Respectul pe care lotrii par a‑l arăta cinului
preoţesc, nu‑i împiedică pe aceştia să ucidă preoţi, să prade şi să taie capete în plină zi. Hoţii au o psihologie
complicată, nu sunt deloc personaje lineare şi nici uniformizate.41
4b. Preoţii sunt, alături de modalitatea de a posti, a doua realitate din comportamentul religios al
valahilor care îl intrigă peste măsură pe Ignaz von Born. „Popii“ (Popen) valahilor se bucurau de o stranie autoritate în faţa păstoriţilor lor. Această autoritate apare cu atât mai de neînţeles pentru cineva care
nu aparţine comunităţii românilor, cu cât „popii“ nu excelau prin cultură (unii abia ştiau să citească) şi
duceau o viaţă tot atât de trudită ca a ţăranilor de rând: munca la câmp, îngrijirea vitelor, micile cârciogăreli cotidiene.
Nicolae Stoica de Haţeg spune cu durere: Iară românii nostri în munţi şi păduri şi făr de popi, urşilor,
lupilor au sărbat şi legea naturalnică au luat. Macar că de‑ar fi şi avut în munţi călugări sau popi undeva, cine
i‑au ştiut ?42
Pentru baronul călător prin Banat rămâne de neînţeles cum se desfăşoară taina iertării păcatelor în
relaţia credincios – duhovnic. Încă şi mai stranie îi apare reacţia românilor la toate încercările „înţeleptei
monarhe“ (n.n.: Maria Theresa) de a‑i „salva” pe valahi din religia lor şi din tradiţiile lor. Măsurile luate
împotriva preoţilor – se dovedeau ineficiente în faţa tăriei cu care românii continuau să‑i trateze pe preoţi
drept conducători şi să nu iasă din ascultarea faţă de ei.
4c. Femeile se comportă ca păstrătoare ale unor obiceiuri străvechi, faţă de care cei mai mulţi iluminişti s‑au manifestat critic.43
Stârneşte mirare faptul că femeile valahe nu taie niciun fel de vietate.
În ajunul şi în ziua nunţii, miresele trebuie să râmănă ascunse de un văl. Pe cel care reuşea să ridice
vălul unei mirese, aceasta trebuia să îl sărute, obligându‑l în schimb să îi dea un dar !!!
Femeile stau în biserică total separate de bărbaţi.
Lor le revine rolul de a‑i boci sfâşietor pe morţi, în drumul spre groapă.
4d. Obiceiuri la înmormântare.
La cimitir, după ce se termină sentenţiile spuse de preoţi, la punerea în mormânt, toţi cei prezenţi îşi
strigă cu glas înfricoşător bocetul, întrebându‑l pe cel plecat cum de se îndură să părăsească prieteni, părinţi,
copii, vite, casă, gospodărie.
Nicolae Stoica de Haţeg notează în câteva rânduri cu cadenţă de bocet înăbuşit cum a murit unul din
cei 14 copii ai săi, Alexie, în vârstă de vreo 6 ani: Marţi auzii că la Bozovici fiiu‑meu Alexie, bolnav, slab, au
zis: «Mamă, eu mor, dară nu spune taichii, ci zi că m‑am ascuns sub fânu cailor». Eu alergai, mort îl aflai, la Joi
Mari îl înmormântai.
În 8 aprilie, Paştile. Ca şi Crăciunu, făr de vin petercurăm.44
La capul mormântului se pune, spune von Born, pe lângă cruce, şi o piatră mare, ca să‑l împiedice pe
mort să se transforme în vampir. Ca să îndepărteze duhurile rele şi vrăjitoriile, rudele şi prietenii stropesc
mormântul cu vin şi îl tămâiază de jur împrejur. Întovărăşit de bocete, acest ritual se repetă zile, săptămâni
41. Nicolae Stoica, Cronica, p. 220 – 226.
Din literatura „paşoptistă”, cităm o scriere în care figura „lotrilor” nu este nici pe departe idealzată: Alecu Russo, Soveja.
Zarul unui exilat politic la 1846, în Cântarea României, Bucureşti, 1957, p. 86 – 96.
Înlăturând exagerările de tip proletcultist, putem culege informaţii despre „instituţia” lotrilor din: A. Ţintă, Lotria – formă de
luptă a poporului din Banat..., „Studii. Revistă de Istorie”, XII; 1959, nr. 3, p. 169 – 191.
42. Nicolae Stoica, Cronica, p. 60 etc. Pentru o bibliografie a studilor referitoare la manuscrise, cărţi tipărite, şcoli româneşti – în
Banat, în vremea la care ne referim, vezi Magiar, Nicolae Stoica, p. 18 – 28 (mai ales Valeriu Leu, Cartea şi lumea rurală în Banat
1700–1830, Reşiţa, 1996).
43. 
Briefe, p. 14.
44. Nicolae Stoica, Cronica, p. 265, 242.
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la rând (n.n.: şase săptămâni , aşa cum se întâmplă până astăzi ; continuitate prezentă pentru majoritatea
obiceiurilor descrise).
La întoarcerea acasă se mănâncă întâi „pâine din făină de grâu”45, pentru iertarea sufletului celui dus,
urmând apoi un ospăţ straşnic, după puterea economică a fiecărei familii.
Dacă moare un tânăr nenuntit, se fac lucruri neobişnuite. La cap i se pune un stâlp foarte înalt, de
care fata ce ar fi trebuit să‑i devină mireasă leagă un ştergar alb, o coroană de flori şi o legătură de pene.
4e. Relaţii cu alte confesiuni. Pentru o vreme când nu funcţiona ideea de ecumenism, nu ne pot
mira intoleranţele interconfesionale. Valahii, dacă erau obligaţi de vreo împrejurare (căci de bună voie n‑ar
fi făcut‑o !) să intre într‑o biserică catolică, se curăţau apoi cu apă. Cel mai tare se fereau să fie stropiţi cu
apă sfinţită din aceste biserici, probabil şi din cauza obiectului cu care se făcea stropirea (pămătuf din păr
de porc – s‑ar zice !). „Popii” valahi stropesc aghiazma cu un buchet de isop, conformându‑se afirmaţiei din
Psalmi: „Stropi‑mă‑vei cu isop şi mai vârtos decât zăpada mă voi albi”. Dacă simte că a fost atins de o picătură din apa de la catolici, românul se consideră sporcat şi spală totul, chiar şi hainele, cu apă.
Relaţiile între ortodocşi şi catolici nu rămân însă întotdeauna atât de încordate. Iată ce povesteşte, cu
un neîndoielnic humor şi cu autoironie, Nicolae Stoica de Haţeg: Eu cu reghiments‑feld caplanu, soţu meu
catolicesc (subl.n.), franţiscanu Hipolitus Craus, cu reghiments‑feldcaplanu gr.n.u., al legii noastre greceşti neu
nite, …anume Theodor Enderici din Dalia şi cel catolicesc franţişcan, anume Vasile, horvat sau boşneag, deci doi
preoţi ortodocşi şi doi catolici, fug în bună înfrăţire din faţa turcilor şi îşi fac curaj cu un vin bun şi cu pruneică de Srem, băuturi pe care le „salvează“ bându‑le în grabă, să nu cadă în mâinile păgânilor! Oarece probleme se nasc apoi cu urcatul pe cai: eşirăm. Caii au crescut nalţi ! N‑ajungem în şea, ci jos, când de o parte au de
alta, tot vonici, doi popi sfinţi, doi cuminţi…. Unu altuia ajutând, abea după un ceas, noaptea, viteăji călăream.46
Certuri crunte se dezlănţuiau însă între românii „neuniţi” şi cei „uniţi” – ca între fraţi.
4f. Frate de Cruce ; Mangar Cruce ; Giurar pe Cruce pe pita, pe sare.47 Despre aceste obiceiuri,
Ignaz von Born auzise numai numirile şi doar după multe străduinţe a reuşit să afle ce însemnează.
Cei care se leagă de prieteni în viaţă şi în moarte, mănâncă şi beau împreună dintr‑un vas în care au
aşezat o cruce.
Dacă cineva este bănuit că ar intenţiona să îşi trădeze prietenii, trebuie, ca să se apere de acuzaţie, să
jure că este nevinovat „pe cruce, pe pâine şi pe sare” (giurar pe Cruce, pe pita, pe sare).
Acestea sunt ritualuri practicate mai ales de cei care se pregătesc să devină „lotri”, categorie socială în
care von Born îi include nu numai pe hoţii propriu‑zişi, ci şi pe revoltaţii împotriva diferiţilor stăpânitori.
4e. „Drept canonic“.
Pentru un catolic apare surprinzător dreptul românilor ortodocşi de a desface căsătoria, iar pentru
un reprezentant al stăpânirii imperiale încă mai de neînţeles se arată îngăduinţa cu care, ne spune el, ar fi
fost privit „furtul“.
Mare păcat se considera necinstirea unei fecioare.
Preoţii nu dădeau dezlegare de păcatul omuciderii, considerând că iertarea poate veni în acest caz
numai de la Dumnezeu. În pofida asprimii canonice, se găseau totuşi oameni care deveneau ucigaşi.
4f. Minuni şi legende. Înclinaţi spre perceperea miraculoasă a lumii, românii consideră că eclipsele
solare se datorează certurilor dintre balauri infernali (zmei?) şi soare. În astfel de cazuri, oamenii sar în ajutorul soarelui, trăgând focuri de puşcă, pentru a împiedica forţele răului să‑l mănânce cu totul.48
45. Rămâne de lămurit în ce măsură această „pâine” nu este de fapt colivă.
46. Nicolae Stoica, Cronica, p. 252 – 253.
47. 
Briefe, p. 15.
48. Credinţa era răspândită şi referitor la furtună, nu numai la eclipse. Credinţe şi relatări orale fuseseră notate şi în texte scrise,
unele de veche sorginte bizantină – vezi Cătălina Velculescu, Über Blitz – Donner – Blitzschlag in rumänischen Handschriften,
în vol col. Omagiu. Virgil Cândea la 75 de ani, vol. II, Bucureşti, 2002, p. 371 – 384 (vol. col. Texte uitate. Texte regăsite, vol. I,
p. 45 – 72) – cu bibliografie.
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Dintr‑o grotă de lângă Columbaci (localitate în sudul Dunării), vin uneori în primăvară cunoscutele
insecte care le supără pe vite.49 După părerea localnicilor, în grota respectivă s‑ar găsi capul unui drac (n.n.:
de fapt – balaur), urmărit şi ucis de sf. Gheorghe, iar capul varsă muştele columbace.
Valahii nu fac niciodată frigări din lemn de fag. După părerea lor, „câinii“ de turcii ar pregăti întotdeauna din lemn de fag ţepele în care îi trag pe creştini. De aceea, fagul, ca un milostiv şi iubitor de oameni
ce se află, lasă în primăvară să‑i curgă de pe crengile cojite un suc sângeriu.
4g. Ştreang? tragere pe roată? ţeapă? – şi probleme de materialitate a sufletului.
Dintre aceste trei moduri de a fi ucişi, valahii se tem de ştreang. Dacă îi închizi omului calea normală
de ieşire a sufletului (prin gât), însemnează că sufletul va fi silit să iasă prin partea cealălaltă, cea scârboasă
a trupului! Materialitate a sufletului, desigur, aşa cum spune Ignaz von Born. Dar şi: ce vremuri groaznice !
5. Unităţi de măsură.
5a. Măsurarea timpului.
Pe Ignaz von Born îl intrigă sistemul de cronologie relaţională, tipic pentru societăţile arhaice. Un
om îşi măsoară vârsta sau îşi datează evenimentele personale după diferite bătălii care au avut loc cândva
(asedierea Belgradului, asedierea Timişoarei), după vremea când s‑a încheiat vreo pace, după vremea când
a murit vreun prinţ sau s‑a înscăunat vreun mitropolit. Dar punct de referinţă cronologică poate deveni şi
vreo întâmlare minoră: când am tăiat porcul, când am mers la câmp…..
Din Cronica lui Nicolae Stoica de Haţeg amintim doar o unitate de măsură, pusă în gura unui rumân
ţăran, cu capu gol, asudat…, trimis de ispravnicu Ştucă din Cerneţ: turcii vin ca frunza şi iarba !50
5b. Monede.
Mineralogul călător notează câteva din denumirile date monedelor: leu, florint, dult, strimbe, tri
strimbi, remarcând că unele din aceste denumri sunt luate din alte limbi.
5c. Măsurarea volumelor.51
Volumele se măsoară după greutatea lichidului are ar intra într‑un anumit volum. Şi aici sunt citate
cuvinte româneşti: occa (2 ¼ Pfund), litra (¼ dintr‑o occa) cu pluralul litre, dram (a suta parte dintr‑o litra).52
6. Comparaţie între sârbi şi români.
6a. În timp ce sârbii i se par lui Ignaz von Born mândri şi înclinaţi spre viaţa activă şi războinică, românii îi par lipsiţi de trufie, iubitori de viaţă tihnită la casa lor, fără mare înclinare spre război. Preoţii sârbi par
ceva mai învăţaţi decât cei români.
Nicolae Stoica de Haţeg notează, în schimb, comparaţia care ar fi fost făcută de gheneralu Jenei (Genei)
între ostaşii de origine română şi şvabi: Şi să ştiţi că rumânii sânt buni şi cu ei toate să pot face, căci rumânii îs
mai buni decât neămţii‑şvabi. Că rumânii şi vara şi iarna, şi în cald şi în frig, cu slabe bucate îs dedaţi. Lor nici
multa mâncare, nici multa bătură nu le strică.53
6b. Cele două neamuri, sârbii şi românii, au în comun atât înclinarea de a deveni „lotri“, cât şi ascultarea desăvârşită faţă de preoţii lor şi faţă de autorităţile naţiunii lor. (Înţelegem astfel cât de importantă era
organizarea socială proprie a celor două popoare, înafara sistemului administrativ de stat al Austriei.)
6c. Alfabet, cultură scrisă.
Şi sârbii, şi românii scriau cu slove chirilice (alfabet despre care von Born ştie că descinde din cel
grecesc, cu schimbarea valorii fonetice a unora dintre semne).
49. 
Briefe, p. 16. N.n.: legendă cu mare circulaţie, notată şi de Griselini.
50. Nicolae Stoica de Haţeg, Cronica, p. 237.
51. 
Briefe, p. 17.
52. Pentru clarificarea termenilor germani de epocă, vezi: http://www.wieseleben.at/index_1.html.
53. Nicolae Stoica, Cronica, p, 228.
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7. Lipsa scrierilor despre români54.
Conştient că descrierea pe care a făcut‑o vieţii românilor bănăţeni nu poate fi decât o informaţie parţială, autorul epistolelor este în acelaşi timp convins de valoarea ei, pentru că nu cunoştea cărţi cu circulaţie
europeană, referitoare la acea naţiune.

CUVINTE ROMÂNEȘTI CITATE ÎN SCRISORI
Plajaschen = plăieşi (Briefe p. 8)
Romun = „Aşa se numesc pe ei valahii în limba lor“. Cuvânt confundat cu rămân! (Briefe p. 11)
Zara more = „Ţara móre“ = Ţara mare = germ. Wallachey (Briefe p. 11)
Rame (scris cu litere latine) = aramă (Briefe p. 11)
Mangar (scris cu litere latine) = (a mânca) mâncare (Briefe p. 11)
Kukuruz = „nach unserer Sprache türkischer Weizen (Zea Mays)“ (Briefe p. 11)
Rakie = „Brandtewein“ (Briefe p. 11)
Malai = „Ungesäuertes Brodt von geschrotenem türkischen Waizen, unter heisser Asche gebacken“
(Briefe p. 12)
9. Popen = popi, preoţi (Briefe p. 13)
10. Sporcat = spurcat (Briefe p. 15)
11. Frate de cruce (scris cu litere latine) (Briefe p. 15)
12. Mangar cruce (scris cu litere latine) = a mânca (mâncare) cruce (Briefe p. 15)
13. Giurar pe cruce, pe pita, pe sare (scris cu litere latine) = a jura de cruce, pe pită, pe sare (Briefe p. 15)
14. Leu = „30 Groschen“ (Briefe p. 16)
15. Florint = „ein Gulden“ (Briefe p. 16)
16. Dult = „ein halben Gulden“ (Briefe p. 16)
17. Strimbe = „eine 5 Groschen Münze“ (Briefe p. 17)
18. Tri Strimbi = „ein halber Thaler“ (Briefe p. 17)
19. Occa = 2 ¼ Pfunzi (Briefe p. 17)
20. Litre = plural pentru litra, adică un sfert din occa (Briefe p. 17)
21. Litra = 100 „dram“ (Briefe p. 17)
22. Dram = a 100‑a parte din litra (Briefe p. 17)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

54. Despre doar câteva dintre aceste scrieri, vezi totuşi:
http://www.bcucluj.ro/re/BistRO1999–2004/CUPRINS/AI02.HTM.
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A NEXĂ
Ignaz, Edler von Born, Briefe über mineralogische Gegenstände, auf seiner Reise durch das Temeswarer
Bannat, Siebenbürgen, Ober – und Niederhungarn, an den Herausgeber derselben, Johann Jacob Ferber, […]
geschrieben, Frankfurt und Leipzig, 1774, p. 5 – 17.55
(5) Zweyter Brief
Temeswar, den 17.Jun. 1770
Ich habe wie Sie wissen, das Bannat schon vor zwey Jahren bereiset; überdies bin ich ein gebohrener
Siebenbürger, folglich in diesen Gegenden etwas mehr bekannt, und so kann ich für heute Stoff genug
finden, um einen Brief zusammen zu stoppeln, der Sie viel (6) leicht aus Mangel solcher Nachrichten, die
in das Fach der Naturgeschichte gehören, nicht vergnügen, aber doch unterhalten wird; Das Temeswarer
Bannat ist derjenige Strich Landes in Ungarn, welchen man in den Homannischen Charten unter dem
Titel des Csanáder oder Temeser Comitats findet. Es liegt unter dem 45sten Grad nördlicher Breite, hat
beiläufig 22 deutsche Meilen in der Länge, und 15 bis 16 in der Breite. Seine Gränzen sind gegen Norden
der Maros Fluß, gegen Westen die Theisse, gegen Süden die Donau, Ostwärts aber wird es durch ungeheuere Felsenketten von Siebenbürgen und der großen Wallachey geschieden. Nur von dieser Seite
hängt es mit dem festen Land zusammen, und kann in Ansehung der übrigen 3 Theile eine Insul heißen.
Dieses Land ist in eilf (Districte56) Bezirke, oder Verwalter‑Aemter abgetheilet; als: der Csanader,
Czakovaer, Szent Andrascher, Szent Mikloscher, Beczkereker, Uy‑Palánkaer, Verschertzer, Orsovaer,
Caransebézer, Lugoscher, und Lippovaer. Jeder District wird wiederum in kleine Gerichtsbarkeiten getheilet, die man Processe nennet. Ein Verwalter‑Amt bestehet aus dem Verwalter, Gegenschreiber, 2 auch 3
Uneterverwaltern, einem Amtschreiber, einigen Prakticanten, und Oberkneesen, welche letztere eigentlich National‑Obrigkeiten sind. Alle diese Verwalter‑Aemter hängen von der Landes‑Administration, diese
selbst aber von der Königlichen Hofkammer‑Deputation in Wien ab; indem das Bannat eine Domaine Sr.
Majestät ist, welchem die Ungarischen Landstände nichts zu befehlen haben. Die Hauptstadt und gleichsam der Mittelpunkt des Landes ist Temeswar, ein regelmäßiger, feiner und sehr fester Ort, welcher aber,
wegen seiner tiefen und morastigen Lage, ziemlich ungesund ist. Fieber und Entzündungskrankheiten von
allen Gattungen, herrschen hier beständig, und verschaffen den Aerzten einer immerwährende Praxis.
(7) Hier ist das General‑Commando, die Landes‑Administration, das Landgericht, das Csanader
Domcapitul, dessen Bischof zugleich ewiger Obergespann dieses Comtitats ist, und 2 priveligierte
Commercien‑Gesellschaften, die nach den Oesterreichischen Seehäfen in Italien handeln, befindlich. Die
ganze östliche Seite des Landes ist gebürgig, und mehr bewohnt, die westliche Seite aber platt und sehr
morastig. Auf dieser Seite giebt es große unbewohnte Ebenen, die man mit deutschen Colonien aus den
Schwäbisch – und Rheinischen Kreisen zu besetzen sucht. Das Land hat an seinen vier Ecken etwas haltbare Plätze, als Kanischa, Semlin, Mehadia und Lippa.; den Szegedien und Arrad gehören nach Hungarn,
da sie auf der anderen Seite der Maros und der Theise liegen. Keiner von diesen Orten ist beträchtlich, ob
sie gleich in der Geschichte der Türkenkriege, so wie Pansowa, Uy‑Palánka und Orsowa, berühmt sind.
Die kleinen Flüsse im Bannat verdienen nicht angemerkt zu werden, da sie keinen beträchtlichen Strich
Landes durchlaufen, außer der Temes und dem Nera Flusse, deren ersterer durch einen kostbaren Canal
von Lugosch über Temeswar bis Peterwardein schiffbar gemacht ist. Der Boden ist sehr fruchtbar, und
an vielen Orten wächst treflicher Wein, doch meistens rother. Pfirschen, Kirschen und Pflaumenbäume
werden stark gepflanzt, und bey den Dörfern trifft man ganzen Gehölze von diesen Bäumen an, woraus die
Einwohner ihr Getränke bereiten. Die Seidenplantage, die man fast im ganzen Lande findet, würde so, wie
55. Transcrierea din alfabetul gotic (folosit în tipăritură) este făcută de dr. Hans‑Peter Bojar. Se respectă particularităţile
ortografice ale textului de bază.
O listă cu exemplare din România ale cărţii la care ne referim se găseşte la Mihai Mitu, Un fiu, p. 538 – 540. Exemplarul pe
care îl folosim pentru acest articol este proprietate H.-P. Bojar.
56. Cuvânt scris cu litere latine.
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verschiedene andere Manufakturen im Bannat, in viel blühenderm Zustande seyn, wenn der große General
und Staatsmann, Graf Mercy d´Argenteau, der als Landes Commendant und Präsident diese Einrichtung
gemacht hat, länger gelebt hätte.
Jetzt hat man auch in diesem Lande National‑Truppen errichtet, die man in dem K.K. Militair‑Etat
unter (8) dem Namen des Illyrischen Regiments findet. Sie werden von dem Obristlieutenant Freyherrn
von Sezugaß commandirt, welcher Ritter des Theresen‑Ordens ist, und sich um seine Nation ungemein
verdient macht. Nicht zufrieden, das rauhe Betragen seiner untergebenen Officiers zu bessern, und sie an
die deutsche Art zu gewöhen, trägt er auch Sorge, den gemeinen Mann menschlich zu machen. Er bestellt
Schulen und Lehrer, und der gemeine Soldat ist gehalten seine Kinder in die Lehre zu schicken. Wenn
man einen Almanach von politischen Heiligen hätte, so würde man ihn unter dem Titel des Illyrischen
Reformators finden.
Noch eine Art von National‑Truppen sind die Plajaschen, welche an der Gränze von Siebenbürgen
und der großen Wallachey von Marga bis Orsowa befindlich sind, und dazu dienen sollen, theils die
Transmigration und theils das Flüchten unserer und der Türkischen Räuber, über das Gebürge zu verhindern. Sie werden von dem Hauptmann Peter Vanscha commandiert, welcher im letzten Türkenkriege, als
Haran‑bassa (so nennen sich die Anführer der Räuber) die zahlreichste Räuberbande angeführt, und sich
dadurch verdienstlich gemacht hat, das Se. Majestät, den letzt verstorbenen Kaiser, Franz, bey Cornua der
nächsten Gefahr, den Türken in die Hände zu gerathen, entrissen hat.
Man muß dieser Nation zum Ruhme nachsagen, dass sie die beherzesten und verdienstlichsten
Männer aufzuweisen hat. So hat zum B. der 80jährige Hauptmann Ducca im letzten Türkenkriege unserm
Hof die glänzendesten Dienste geleistet, und man kann es diesem verdienstvollen Manne fast zum Stolze
anrechnen, dass er nie eine Beförderung gesucht oder angenommen hat, sondern mit der Ueberzeugung,
dass er rechtschaffen gedienet, und dass es sein Monarch erkennet, zufrieden lebt. In einem meiner folgenden Briefe will ich Ihnen den Charakter, die (9) Sitten und die Religion der der Einwohner des Landes, so
gut ich sie kenne, weitläufiger schildern. Für itzt lege ich Ihnen noch einen Auszug aus meinem Tage‑Buch
über dasjenige bey, womit ich den gestrigen Tag hinbrachte.
In aller Frühe weckte mich ein gräßliches Gerassel der Ketten, das durch die ganze Straße, in der
ich wohne, ertönte. Es waren die zur Schanzarbeit verdammten Missethäter, die paarweise an einander
geschlossen, nach ihrer Arbeit giengen. Auf der Straße erblickte ich überall blasse, gelbgefärbte, eingefallene Gesichter, die aus den schöngebauten Häusern hervorkamen. Die Frauen und Mädchen hatten dick
geschwollene Bäuche, die ihnen das Fieber zurück ließe. Ich glaubte im Reiche der Todten einher zu wandeln, wo ich die Menschen für Leichen, und ihre Wohnungen für übertünchte Grabmäler ansehen könnte.
Bey Tische hatten, außer mir und einigen Fremden, die sich da aufhielten, alle andere Gäste, einen Anfall
von ihrem Fieber; die einen klapperten mit den Zähnen für Kälte, und andere tranken unaufhörlich, den
Durst zu löschen. Nachmittags besah ich den Canal, wovon ich Ihnen oben Meldung machte; man schiffte da einige hundert Bienenstöcke ein, die man auf die Wiesen zur Weide führte. Sie bleiben den ganze Sommer auf den Haiden, wo man zu 60 Bienenstöcken einen eigenen Bienenhirten, der sie besorgt,
aufstellt. Die Bienenkörbe sind aus eilf drey Zoll breiten obenzugespitzten Bretchen zusammengesetzt,
und mit Weiden – oder Birkenruthen umwunden. Sie formiren also einen hohlen Kegel, der unten keinen
Boden hat. Drey oder zwey Zoll über der Erde haben sie eine Oeffnung, und in der Mitte kreutzweise
hölzerne Spreizen, woran die Bienen hangen, und ihre Arbeit verrichten. Man handelt aber hier, so wie
fast überall in Hungarn, sehr undankbar an diesen arbeitsamen Geschöpfen, indem man, um den Honig
zu gewinnen, den Bienenkorb mit Gewalt in ein hölzernes Gefäß stößt, wo sodann, Bienen, Wachs und
(10) Honig, mit einander herausfallen, und mit hölzernen Stempeln zusammen gestoßen werden. Abend
besuchte ích das öffentliche Gefängnis, wo man mir unter andern einen berüchtigten Räuber zeigte, der
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den verflossenen Sommer den Türken sehr vielen Schaden zufügte, und itzt auf Verlangen der Pforte, wie
man sagt, bis zu Ende des Kriegs hier aufbehalten wird. Er ist ein junger, wohlgekleideter, schön gestalteter
Mann, der vormals ein reicher Kaufmann in Servien war, und bloß um Gewaltthätigkeiten zu rächen, die
die Türken an ihm und seiner Familie ausübten, zum Räuber wurde. Aus seiner kühnen Gesichtsbildung,
und den verwegenen Unternehmungen, die er glücklich ausgeführet, könnte man fast schließen, dass er
ein zweyter Alexander geworden wäre, wenn er im Großen das ausführen könnte, was er im kleinen nicht
darf. Aus allem diesen werden Sie sehen, dass mir mein hiesiger Aufenthalt nichts weniger als angenehm
seyn könne. Die Geschäfte des Herrn Hof‑Commissarius, mit dem ich reise, fordern aber, dass er sich noch
einige Tage hier aufhalte. Wenn es Ihnen wohl gehet, so erinnern Sie sich ihres Freundes, der itzt im Pontus
herum wandelt.
Dritter Brief.
Temeswar, den 20. Junius, 177057
Die Einwohner des Bannates sind Raizen, Wallachen, und nur uneigentlich Deutsche, ob sie schon
fast den vierten Theil des Landes ausmachen.
Die Raizen sollen eine ursrpünglcihe Scythische Nation seyn, die vormals Dacien, nunmehr Servien,
bewohnt haben, und sich nach ihrer Sprache Srbi nennen. Diese Sprache ist ein unreines Slavonisch oder
Illyrisches.
(11) Von der Abkunft der Wallachen ist man nicht so gewiß. Das Wort Romun, (so nennen sich
die Wallachen in ihrer Sprache) welches einen Römer, und einen Uebriggebliebenen bedeutet, lässt den
Zweifel zurück, ob sie Überbleibsel Römischer Kolonien, oder eines von diesen unterjochten Volkes seyn.
Römische Münzen, Grabsteine und andere Denkmäler, die man häufig an den gebürgigten Seiten und an
der Donau findet, sind ein überzeugender Beweiß, dass sie vormals den Römern, es mag nun auf diese oder
jene Art geschehen seyn, angehörten.
Selbst ihre Sprache, die in der großen Wallachey (Zara more) am allergröbsten, in Siebenbürgen
(Ardellia) am feinsten gesprochen wird, ist ein verdorbenes Latein. Nur dies kann ich nicht aus einander
setzen, wie so viele wälsche Worte als Rame58, Kupfer, Mangar59, essen, u.a. mehr, die mir der lateinischen
gar keine Aehnlichkeit haben, selbst die Endungen der Worte, und die Art zu conjugiren nach der wälschen Mundart, in die Sprache dieser Nation eingemenget sind. Die Lebensart dieser Leute ist sehr rauh,
und ihre Sitten wild. Ihnen mangelt Religion, Künste und Wissenschaften; bracuht es mehr, um wild und
rau zu seyn? Ihre Kinder, wenn sie kaum einige Tage alt sind, pflegen sie, sowohl im Sommer als Winter,
unter freyem Himmel in heissem Wasser zu baden, und wickeln sie sodann in grobe leinene oder wollene
Tücher. Vom fünften bis zum zwölften und 14ten Jahr sind sie bey der Viehzucht; doch empfangen die
Mädchen zugleich Unterricht in der Hausarbeit, Waschen, Backen, Spinnen, Nähen, Weben und dergleichen; vom 14.Jahre an sind sie beym Feldbau. Kukuruz, nach unserer Sprache türkischer Weizen, (Zea
Mays) ist das, was sie am meisten bauen. Doch bauen sie auch Hafer, Gerste, Korn u.s.w. Aus den Früchten
der Obstbäume, die sie in großer Anzahl pflanzen, brennen sie eine Art Brandtewein, den sie Rakie nennen, und sehr häufig trinken. Ihre Nahrungsart ist so einfach, als ihre Kleidung. Unge (12) säuertes Brodt
von geschrotenem türkischen Waizen, unter heisser Asche gebacken, das sie Malai nennen, wenig Fleisch,
Milch, Käse, Bohnen und andere Früchte, sind ihre gewöhnlichen Speisen. Die Art sich zu kleiden ist sehr
verschieden, doch läuft sie meistens da hinaus: Die Männer tragen lange weiße wollene Beinkleider auf
hungarische Art, aber nicht so enge; Schnürsohlen, aus einem unausgearbeiteten Stücke Ochsenhaut, ein
Hemd, das vorne an der Brust offen ist; einen wollenen Rock mit glatten Leib und langen Ermeln, und
eine Pelzmütze, oder Filzkappe, auf dem Kopfe. Die Weiber haben lange Hemden, die bis an die Köchel
des Fußes reichen, einen braunen mit bunten Streifen gewürkten Schurz vorne, und eben einen solchen
57. 
Briefe, p. 10.
58. Cuvânt scris cu litere latine.
59. Cuvânt scris cu litere latine.
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hinten, mit einer Binde um den Leib; (diese zwo Schürzen dienen ihnen statt der Unterröck unseres
Frauenzimmers) einen Oberrock von groben Tuche, oder Pelzwerk, etwas kürzer als die Hemden, und auf
dem Kopfe einen runden mit Haar, auch nur Stroh gefüllten Kranz, über welchen sie ein gewirktes Tuch
zusammen schlagen. Die Mädchen gehen mit unbedeckten Kopfe. Ihr Schmuck besteht in Ohrgehängen
von weissen oder gelben Meßing, in unächten Steinen, Perlen, Glasfedern und verschiedenen Geldsorten,
die sie an Schnüren reihen, und um Kopf und Hals binden. Dieser Putz macht ein artiges Klingelwerk, so
daß man eine festlich gekleidete Raizin oder Wallachin oft eben so geschwinde hören als sehen kann. Sie
verheyrathen sich sehr jung, die Raizen noch jünger, als die Wallachen. Man findet Eheleute, wo der Mann
nicht über 14, und das Weib unter 12 Jahren ist. Einige Handwerke scheinen ihnen eigen zu seyn. So würden Sie z.E. fast nirgend einen Wagner, und noch weniger einen Leineweber antreffen; Jeder Wallach ist
Wagner, und jedes Weib eine Leineweberinn. Man wird nie ein Weib ohne Arbeit über Land gehen sehen.
Sie trägt das, was sie zu verkaufen hat gemeinglich auf dem Kopfe. Hat sie ein Kind, so (13) nimmt selbiges
diesen Platz ein. An der Seite steckt der Spinnrocken, an dem sie den ganzen Weg über spinnet. Sie arbeiten
sich fast alles, was ihre Nothdurft erfordert, selbst, man sieht daher unter ihnen fast keine Profeßionisten,
aber auch keine Bettler. Was soll ich Ihnen von der Religion dieser Leute sagen? Sie bekennen sich zu derjenigen, die wir graeci non Unitorum60 nennen. In der That aber haben sie kaum mehr Religion, als ihr Vieh.
Außer einem vielmaligen Fasten, das beynahe die Hälfte des Jahres hinnimmt, und oft so strenge ist, dass
sie weder F<l>eisch, noch Fisch, noch Eyer oder Milch essen dürfen, haben sie keinen Begriff von andern
Religionspflichten. Dies Geboth der Fasten ist ihnen so heilig, daß sie es selbst zu der Zeit, wo sie alle göttliche und weltliche Gesetze außer Acht lassen, unverbrüchlich halten. Ein Räuber wird während seiner unerlaubten Handthierung die Fasten ganz gewiß nicht brechen, noch sich mit seinem Weibe, und vielweniger
mit einer andern vermischen; denn sonst, spricht er, würde Gott sein Unternehmen nicht segnen. Welche
Barbaren, welche die Gottheit erniedrigende Begriffe! Die Unwissenheit und der Aberglaube der Bonzen
kann unmöglich größer seyn, als die Unwissenheit und der Aberglaube der hiesigen Popen, (so nennen
diese Leute ihre Pfaffen). Nicht jeder dieser Popen kann fertig lesen, was wird er seine Gemeinde lehren?
Er bestellt das Feld, hütet sein Vieh, wie jeder Bauer, schachert mit allem, wie ein Jude, und zecht auf
Kosten seiner dummen Gemeinde, die ihm ihre Sünden verkauft, und selig denkt, wenn er ihre oder ihrer
verstorbenen Verwandten Sünden, gegen eine billige Taxe übernimmt. Die heilsamsten Verordnungen,
welche unsere weise Monarchinn, (die eben so, wie sie die wahre Religion schützt und verbreitet, auch den
Aberglauben aus ihren Staaten zu vertilgen trachtet) wider die unerlaubten Griffe dieser Popen hat ergehen
lassen, sind nicht vermögend, dem gemeinen Manne den Geist (14) der Sclaverey zu benehmen, mit dem
er diesen seinen geistlichen Vorgesetzten unterworfen ist.
Die Kirchengebräuche oder Ceremonien dieses Volkes riechen mehr nach dem Heyden – und
Judenthume, als nach jener Religion, zu der sie sich bekennen. So tödtet z.E. bey ihnen das Weibsvolk kein
Vieh, es sei von was für einer Gattung es wolle. Die Braut bleibt am Vorabend und am Tage der Hochzeit
verschleiert. Sie ist schuldig jedem, der ihr den Schleyer wegzieht, einen Kuss zu geben, dafür aber hat sie
das Recht, ein Geschenke zu fordern. Das Weibsvolk ist in der Kirche von den Mannspersonen abgesondert. Ihre Leichenbegängnisse sind besnders artig. Sie bringen den Todten unter erbärmlichen Geheule
zu Grabe. Sobald der Pope mit seinen Sprüchen fertig ist, senkt man ihn in die Grube. Hier erheben die
Befreundten und Bekannten ein grässliches Geschrey. Sie rufen dem Todten zu, daß er Freunde, Eltern,
Kinder, Vieh, Haus und Wirtschaft habe, sie zählen ihme solches stückweise für, und denn fragen sie ihn,
warum er gestorben sey? Man scharrt ich ein, setzt ihm ein Kreutz und einen großen Stein zum Kopfe,
damit er kein Blutsauger (Vampyr) werde, gießet Wein und räuchert um das Grab, um die Unholden
und Zauberer zu vertreiben, und dann geht man nach Hause. Man bäckt Brodt von Weitzenmehl, welches zur Versöhnung der Seele des Verstorbenen verzehrt, und dabey nach dem Vermögen des Hauses
wacker gezecht wird. Das Heulen, das Begießen mit Wein und das Räuchern des Grabes, wird von den
60. Cuvinte scrise cu litere latine.
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nächsten Freunden einige Tage, oft einige Wochen fortgesetzt. Wenn ein Bräutigam stirbt, erzeigt man ihm
eine besondere Ehre. Man setzt auf sein Grab eine etliche Klafter lange Stange, an welche die Braut einen
Blumenkranz, eine Federspuhle und ein weisses Tuch bindet. Sie gehen nie in unsere Kirche, und wenn
sie doch zuweilen dahin gehen müssen, so werden sie sich davon zu Hause mit Wasser reinigen. Am meisten (15) scheuen sie das Weyhwasser, so mit einem Sprengwedel von Schweinsborsten ausgesprengt wird.
Dies macht sie höchst unrein, oder nach ihrer Sprache: Sporcat. Sie werden sogar die Kleider waschen, auf
welche solches Wasser gefallen ist. Ihr Pope theilt es mit einem zusammengebundenen Strause von Ysop
aus, nach dem Psalm: Aspereges me hysopo61. Ich habe lange nicht gewußt, was der Wallach dadurch sagen
wolle, wenn er sich so ausdruckt: Frate de Cruce62, Kreuzbruder, Mangar Cruce63, das Kreutz fressen; endlich
habe ich es erfahren. Wenn zwey oder mehrere eine unverbrüchliche Freundschaft errichten, so daß sie
einander im Leben und Tode nicht verlassen wollen, pflegen sie ein Kreuz in das Geschirr zu legen, woraus
sie essen und trinken, wobey sie sich ewige Treue zuschwören. Man muß auf diese Handlungen wohl acht
haben. Meistentheils sind es Vorbothen von Räubereyen. Eben so ist es, wenn sie jemand auf das kräftigste
zu etwas verbinden wollen: z.B. wenn die Räuber einen los lassen, und besorgen von im verrathen zu werden, so lassen sie ihn durchs Kreuz, Brod und Salz schwören, daß er es nicht thun wolle. Das heißen sie:
Giurar pe Cruce, pe pita, pe Sare64; Ihre Canonischen Gesetze sind ganz anders als unsere: Der Diebstahl und
der Ehebruch wird für nichts geachtet; Ein Mädchen um ihre Ehre bringen ist hingegen eine viel größere
Sünde; und eine Mordthat kann von ihren Pfaffen nicht nachgelassen werden. Nur Gott kann sie vergeben.; und doch sind die Räubereyen und Mordthaten bey diesem Volke nichts seltenes. Die Ursache ist
leicht zu erklären. Diese Leute haben keinen ächten Begriff von Gott und Seele: wie können sie welche
von den Pflichten des Menschen und des Bürgers haben? Alle natürliche Erscheinungen, wovon sie die
Ursache nicht einsehen, erklären sie durch Wunderwerke. Eine Sonnenfinsterniß sehen sie für einen Streit
des hölischen Drachen mit der Sonne an. Dieserwegen wird man zur Zeit einer Sonnenfinsterniß überall
heftig schießen (16) hören. Sie versuchen hierdurch den Drachen uu vertreiben, welcher sonst die Sonne
fressen und ewige Finsterniß veruraschen würde. Die kleinen Insekten, welche im Frühjahre, aus einem
Felsenloche unter Columbacz auf der Türkischen Seite hervorfliegen und das Vieh oft zu todte quälen,
werden nach ihrer Sage von dem Teufel ausgespieen, dem der H. Ritter Georg in dieser Höhle den Kopf
abgehauen haben soll. Der Wallach wird nie von Buchenholz einen Spieß schneiden, um Fleisch daran zu
braten. Die Ursache ist: Die Buche giebt im Frühjahr wenn man die Rinde spaltet, einen rothen Saft, und
dies thut der gefühlvolle menschenfreundliche Baum, nach der gelehrten und tiefsinnigen Beobachtung
der Wallachen, darum, weil die Türken, die Bluthunde, alle Spieße, woran sie die Christen stecken, aus
Buchen schneiden. Keine Todesstrafe scheuet der Wallach mehr, als den Strang. Spieß und Rad wird er
dem Strange vorziehen. Warum? beym Hängen wird der Hals zugeschnüret, die Seele muß sich nun durch
einen andern Weg vom Körper trennen, da ihr der Paß oben zugesperrt ist. Das heißen sie: die Seele auf das
abscheulichste besudeln, und ich heiße das: wahre Begriffe von der Materialität der Seele haben.
Da der Aberglaube eine Tochter der Dummheit ist, so können Sie aus dem was ich hier erzähle,
leicht urtheilen, in was für einem hohen Grade diese Nation unwissend sey. Fragen sie einen bejahrten
Wallachen, wie alt er ist? da Belgrad, Temeswar belagert wurde, wird er antworten: da man den Frieden
schloß, da dieser Prinz starb, da jener Metropolit war, habe ich die Schweine oder Schafe gehütet, bin aufs
Feld gegangen, habe mich verheyratet, oder dergleichen, und nun mögen Sie selbst sein Alter nachrechnen.
Nicht überalll und nicht jeder kennt den Wert der gangbaren Münzen. Benennungen der Münzsorten sind
nicht alle aus ihrer Sprache. Ein Reichsthaler oder 30 Groschen, nennen sie Leu; einen Gulden Florint;
einen halben Gulden Dult; 5 (17) Groschen macht bei ihnen eine Münze aus, die sie Strimbe nennen, ein
halber Thaler ist bei ihnen tri Strimbi; das nasse Maaß ist ihnen fast ganz unbekannt. Sie schätzen den
61. Cuvinte scrise cu litere latine.
62. Cuvinte scrise cu litere latine.
63. Cuvinte scrise cu litere latine.
64. Cuvinte scrise cu litere latine.
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Inhalt eines Gefässes, nach der Schwere der flüssigen Materie, die es in sich fasset. Das schwere Maaß ist
bey ihnen allgemein die Occa, diese ist ein türkisches Gewicht, und macht nach dem unsrigen 2 ¼ Pfund.
Eine Occa hat vier Litre, und ein Litra 100 Dram; welche Ähnlichkeit des Worts Litra, mit der Römischen
Libra, und des Dram mit Drachma? Der Unterschied in dem Charakter des Raizen und Wallachen ist beyläufig dieser: Der Raize ist stolz, unternehmend, verschlagen, liebt den Handel, wird ein guter Soldat, und
sein Pope ist nicht so dumm als der Wallachische. Der Wallach weiß nichts von Hochmut, ist häuslicher,
liebt mehr die Bequemlichkeit, und scheuet das Soldatenleben. Darinnen kommen beyde überein, daß sie
gebohrne Räuber, und Sclaven ihrer Pfaffen und National‑Obrigkeiten sind. Beyde bedienen sich in ihrer
Schrift der griechischen Buchstaben, nur daß sie einem und dem anderen eine verschiedene Bedeutung
geben. Diese obschon unvollkommene Schilderung kann hinreichend seyn, Ihnen, mein theurer Freund!
einen Begriff von einer Nation zu geben, die, so viel ich weiß, noch keinen Geschichtsschreiber gefunden
hat, der dem übrigen Theil von Europa, von ihrem Ursprunge, Sitten und Gebräuchen, Nachricht gegeben
hätte. Morgen brechen wir von hier auf, und mit nächstem Posttage sollen Sie einen andern Brief von mir
erhalten, den Sie vielleicht mit größerem Vergnügen durchlesen werden, weil er Dinge enthalten wird, die
mehr in unser Fach gehören.
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O SCRISOARE A LUI AUGUST STRINDBERG
ILEANA STĂNCULESCU

A LETTER FROM AUGUST STRINDBERG
Abstract: The Constantin I. Karadja fond, from The
Romanian National Archives in Bucharest, contains
some letters to princess Mary Karadja, sent by important cultural personalities, as the writer Selma Lagerlöf,
the sculpture Carl Milles, the explorare Sven Hedin etc.
Princesse Mary Karadja is the mother of the
famous diplomat, jurist, bibliographer, bibliophile and
honorific member (1946) of the Romanian Academy,
Constantin I. Karadja. Constantin I. Karajda has signed
several studies about the Romanian Medieval Culture,
as well as about the relations between the Romanian

Medieval Countries and the European States, as reflected
in contemporary chronicles and documents (Sebastian
Münster, Cosmografia; Johannes de Thurocz, Cronica;
Hartmann Schedel Cosmografia).
We reproduce in this article the text of one letter
signed August Strindberg, in which the Swedish playwright
tells Mary Louise Karadja, that the Dream (Ett drömspel) is
the most beautiful playwright he has ever written.
The letter dates from 14 january 1910 and was sent
from August Strindberg´s house in Drottninggatan 8–4,
in Stockholm.

Rezumat: Fondul Constantin I. Karadja din patrimoniul Arhivelor Naţionale ale României, din Bucureşti,
cuprinde scrisori adresate prinţesei Mary Karadja,
semnate de personalităţi ale epocii, precum scriitoarea
Selma Lagerlöf, sculptorul Carl Milles, exploratorul
Sven Hedin ş.a.
Prinţesa Mary Karadja este mama celebrului
diplomat şi om de cultură, Constantin I. Karadja, bibliofil,
autor a numeroase studii despre cultura română veche şi
despre relaţiile dintre Ţările Române şi statele europene,

reflectate în cronici şi documente (Cosmografia lui
Sebastian Munster, Cronica lui Johannes de Thurocz,
Cosmografia lui Hartmann Schedel ş. a.).
Reproducem în articolul de faţă textul unei scrisori, semnate de August Strindberg, în care dramaturgul
îi mărturiseşte lui Mary Louise Smith Karadja că Visului
ar fi cea mai frumoasă piesă de teatru pe care a scris‑o.
Datând din 14 januari 1910, scrisoarea a fost trimisă din reşedinţa dramaturgului suedez, din Stockholm,
pe Drottninggatan 8–4.

Keywords: Mary Karadja, Constantin I. Karadja,
August Strindberg, The Dream (Drömspelet).

Cuvinte‑cheie: Mary Karadja, Constantin I. Karadja,
August Strindberg, Drömspelet (Visul).

Fondul Constantin I. Karadja1 din patrimoniul Arhivelor Naţionale ale României, din Bucureşti,
cuprinde scrisori adresate prinţesei Mary Karadja, semnate de personalităţi ale epocii, precum scriitoarea
Selma Lagerlöf2, sculptorul Carl Milles3, exploratorul Sven Hedin4 ş.a.
Reproducem mai jos textul unei scrisori, semnate de August Strindberg5, în care dramaturgul îi mărturiseşte lui Mary Louise Smith Karadja că Visul ar fi cea mai frumoasă piesă de teatru pe care a scris‑o şi îi
1. Pentru inventarul documentelor aparţinând fondului Karadja de la Arhivele Statului din Bucureşti, Biblioteca Academiei
Române şi Biblioteca Naţională a României, fondul Saint Georges, vezi: Georgeta Penelea‑Filitti, Lia Brad‑Chisacof, Comorile
unei arhive. Fondurile Constantin I. Karadja, Editura Demiurg, Bucureşti, 1996 (în cont.: GPF, LBC, Comorile).
2. Selma Ottilia Lovisa Lagerlöf (20 nov. 1858 – 16 martie 1940).
3. Carl Emil Wilhelm Milles, născut Andersson (23 iunie 1875 – 19 sept. 1955).
4. 
Sven Anders Hedin (19 feb. 1865 – 26 nov. 1952).
5. Johan August Strindberg (22 ian. 1849 – 14 mai 1912), scriitor, dramaturg şi eseist suedez.
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sugerează să o citească. Consideră că această piesă este reprezentativă pentru activitatea lui şi nu Călătoria
lui Lycko‑Per, pe care Mary Karadja o solicita pentru His Majesty’s Theatre din Londra.
George Bernard Shaw va vizita Intima Teatern din Stockholm şi pe Strindberg în iulie 1908, în vederea
organizării unei reprezentaţii a Londra a dramei Călătoria lui Lycko‑Per6.
Din modul în care se adresează, Strindberg pare a fi purtat o corespondenţă largă cu soţia lui Ioan
Karadja, dar în fondul de arhivă citat nu am găsit decât această scrisoare7. Sperăm ca un viitor stagiu de cercetare ne va permite analiza corespondenţei Mary Karadja din Arhivele suedeze, dar mai ales scrisorile din
fondul de la Kungliga Biblioteket din Stockholm.
Datând din 14 januari 1910, scrisoarea a fost trimisă din reşedinţa dramaturgului suedez, din Stockholm,
pe Drottninggatan 8–4. Blocul, cu şase nivele şi ornamentaţie art noveau, construit pe colţ, la intersecţia
între Drottninggatan şi Tégnergatan, a fost denumit simbolic de către Strindberg: Turnul albastru.
Din 1973 adăposteşte Muzeul Strindberg, în memoria ultimilor patru ani din viaţă (iulie 1908 – mai
1912) petrecuţi aici de dramaturgul suedez8.
Spaţiile interioare au fost reconstituite exact, astfel încât pe biroul de la etajul patru, putem vedea şi
astăzi atent orânduite, toate instrumentele de scris folosite de Strindberg: tuşul vişiniu închis, cu care este
redactată şi scrisoarea pe care o edităm, precum şi hârtia suedeză făcută de mână, din oraşul Lessebo, neliniată, pe care August Strindberg o folosea pentru corespondenţă.
Strindberg se va muta pe Drottninggatan 8–4, din Casa Roşie de pe Karlavägen, pe 11 iulie 1908, la 59
de ani, profund îndurerat de separarea de actriţa Harriet Bosse, cu care se căsătorise la 6 mai 19019.
Visul (Ett drömspel) este o dramă iniţiatică compusă de August Strindberg în 1901, considerată şi
astăzi de literatura de specialitate precursoarea dramei expresioniste, trădând preţuirea dramaturgului suedez pentru filosofia lui Emanuel Swedenborg10.
Visul, ca şi Preafericitul (Lycko) Per, piesă menţionată şi ea în scrisoare, este o dramă iniţiatică, vorbind despre călătoria pe pământ a lui Agnes, fiica zeului Indra. Agnes, interpretată în premiera piesei (17
aprilie 1907) de actriţa Harriet Bosse, coboară pe pământ pentru a vedea cum trăiesc oamenii11.
Visul poate fi înţeleasă mai bine dacă o vizualizăm în contextul mărturiilor tulburătoare din jurnalul
scris de August Strindberg. Aflăm astfel, că piesa este compusă într‑o perioadă în care dramaturgul suferă
de o depresie acută, după despărţirea de iubirea vieţii sale, actriţa Hariette Bosse.
La 22 august 1901, Strindberg notează în Jurnal: (...) Am reluat Drama Coridorului şi Instalarea [nume
date în timpul lucrului, dramei Visul]. De mai multe ori m‑a apucat o poftă furioasă de a dormi. Am citit ceva
despre Beethoven. La ora prânzului, am primit o scrisoare de la Harriet, ea imi scrie că: „am plecat pentru totdeau
na”... Ce se va întâmpla acum? Ce voi face cu toată povestea asta pe care am luat‑o în serios cu atâta religiozitate?
Este ziua de naştere a tatălui meu şi ziua onomastică a lui Harriet12.
Însemnările din 23 – 30 august 1901, din Jurnalul ocult13, cuprind obsesiv sintagma am plâns mult...14.
6. Pentru corespondenţa Shaw‑Strindberg, vezi: Bernard Shaw, Collected Letters 1898–1910, editate de Dan H. Laurence, London,
Sydney, Toronto, 1972, pp. 906.
7. GPF, LBC, Comorile, p. 250: dosar 225.
8. Pentru biografia Strindberg oferita de Muzeul Strindberg, Blå tornet, vezi:
http://www.strindbergsmuseet.se/english/life.html.
9. Gunnar Ollén (ed.), Fröken Julie, Ett Drömspel, Norstedts, Stockholm, 1993, p. 256 (în cont.: G. O., Ett drömspel).
10. Emanuel Swedenborg (29 ian. 1688–29 martie 1772), om de ştiinţă suedez, filosof şi mistic creştin. În jurnal, pe 3 ianuarie 1901, notează:
(...) Swedenborg bântuie ca o stafie. Dar chiar şi Bosse. Vezi: August Strindberg, Jurnal ocult, editura Univers, Bucureşti, 1997, traducere
şi note: Gabriela Melinescu, după ediţia Okulta dagboken, Bonniers Förlag, 1963, p. 19 (în cont.: Jurnal ocult). Pentru Strindberg şi
Swedenborg vezi şi Mircea Eliade, Jurnal. 1970–1985, editura Humanitas, Bucureşti, 2004, vol. II, p. 23–25 etc. (vezi Indice de nume).
11. G. O., Ett drömspel, p. 289.
12. Jurnal ocult, p. 46.
13. 
Okulta dagboken (Jurnalul ocult) a fost început la Paris, când August Strindberg locuia pe str. Assas, la Hotelul Orfila, la 21 feb. 1896 şi
lucra la redactarea dramei Inferno. Titlul însuşi trădează intenţia autorului de a vorbi în scris despre anumite experienţe paranormale
care au intervenit în experienţa sa cotidiană. Jurnalul se va încheia pe 11 iulie 1908, atunci când Strindberg se desparte definitiv de
apartamentul de pe Karlavägen, în care locuise cu soţia sa Harriet Bosse, şi se mută la etajul patru al pensiunii din Drottninggatan
8–4, în speranţa că durerea divorţului i se va diminua prin schimbarea ambientului. Pentru versiunea în lb. rom., vezi: Jurnal ocult.
14. 
Jurnal ocult, p. 46–50.
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O primă etapă a piesei este finalizată, după cum mărturiseşte în Jurnal, între 23 sept – 5 oct. 1901 şi se
bazează pe un contact direct cu budismul (contact pe care autorul, prin diverse lecturi, îl avea încă din anul
1870), sau indirect, intermediat de intrepretarea ideilor budiste oferite de textele filosofului Schopenhauer.
Citind mărturiile din Jurnalul ocult, aflăm că autorul a avut în vedere şi posibilitatea unui alt titlu:
Castelul care se înalţă, la care a renunţat treptat în favoarea Visului, considerând că acesta reflectă cel mai bine
structura internă a piesei – o dramă iniţiatică, alcătuită pe scheletul unei reprezentări onirice.
Etapa finală a redactării piesei Visul se încheie în jurul datei de 20 nov. 190115, iar premiera va avea loc
la Stockholm la 17 aprilie 190716.
Strindberg va urmări reprezentaţiile ulterioare şi va interveni prin scrisori deschise publicate, către
Intima Teatern, asupra detaliilor de scenografie17.
În primăvara anului 1902, Strindberg însuşi va redacta o versiune în franceză a propriei piese, sub
titlul Rêverie.
CINE A FOST PRINŢESA MARY KARADJA?
Mary Louise Smith Karadja, fiica cea mai mică a senatorului suedez Lars Ohlsson Smith şi a primei
sale soţii Maria Lovisa Collin, s‑a născut la Stockholm, la 12 martie 186818. Încă de la vârsta de 5 ani, Mary
Louise Smith dovedeşte talent deosebit pentru limbi străine. Ajunge să vorbească fluent franceză, engleză,
greacă, olandeză, germană, spaniolă, italiană şi latină.
În anul 1887 stârneşte mari comentarii în societatea suedeză a vremii, prin trecerea la ortodoxie şi prin
căsătoria sa cu reprezentantul Imperiului Otoman la Stockholm: Ioan Karadja Paşa19. Cei doi soţi vor avea trei
copii născuţi la Haga, unde aveau pe atunci reşedinţa: Constantin Jean Etienne Othon Herbert (19 februarie 1888–15 decembrie 1889), Constantin Jean Lars Anthony Demetrius20 (24 noiembrie 1889–28 decembrie
1950) şi Despina (13 nov. 1892–1983). Constantin Karadja se va căsători cu fiica lui Aristide Caradja21, Marcelle.
15. 
Jurnal ocult, p. 63.
16. Pentru o cronică a spectacolului din Kalmar, nr. 65, 29 apr. 1907, p. 3, vezi: http://magasin.kb.se:8080/searchinterface/page.
jsp?id=kb:186297&recordNumber=1&totalRecordNumber=2.
17. 
Kalmar, nr. 154, 22 oct. 1909, vezi facsimil:
http://magasin.kb.se:8080/searchinterface/page.jsp?id=kb:223616&recordNumber=2&totalRecordNumber=2.
Este citată broşura apărută la editura Björck&Börjesson, Öppna brev till Intima Teatern från August Strindberg (Scrisori
deschise către Intima Teatern, de la August Strindberg).
18. Pentru profilul prinţesei, vezi: Joakim Langer, Pelle Berglund, Constantin Karadja bara ett liv till, Sivart Förlag, Stockholm,
2009, p. 21–35 (cap. Mary Smith şi prinţul Karadja); Inga Ryberg, Mary Smith Karadja: brännvinskungens dotter som blev
prinsessa, Carlshamniana, nr. 22, p. 127–166, 2007.
19. Pentru arborele genealogic al familiei, vezi:
http://www.ghyka.com/Familles/Caragea/Caragea_01.pdf.
20. Este vorba de Constantin I. Karadja, diplomat român, bibliofil, autor a numeroase studii despre cultura română veche
şi despre relaţiile dintre Ţările Române şi statele europene. Actul de naştere se află la Arhivele Statului din Bucureşti,
fondul Karadja, vezi: GPF, LBC, Comorile, p. 218: dosar 242. Constantin I. Karadja s‑a ocupat în mod deosebit de istoria
Transilvaniei şi ecouri ale acesteia în istoriografia europeană. Pentre informaţiile din Cosmografia lui Hartmann Schedel
(numită şi Cronica de la Nurnberg), vezi: Constantin I. Karadja, O mărturie din anul 1493 a tendinţelor imperialismului maghiar
în regiuni nelocuite de Unguri, „Revista istorică”, XV, nr. 1–3, ian.-martie. 1929, p. 5–6.
Pentru informaţiile referitoare la Transilvania din ediţiile Cronicei lui Johannes de Thurocz, vezi: Constantin Karadja, Despre
ediţiile din 1488 ale Cronicei lui Johannes de Thurocz. Şedinţa de la 23 februarie 1934, Analele Academiei Române, Secţiunea
Istorie, seria III, tom XVI, Bucureşti, 1935, p. 35–43 şi 8 planşe; Constantin I. Caradja, O nouă lucrare despre cronica lui Ioan
de Thurocz, „Revista istorică”, an XXIV, nr. 4–6, aprilie‑iunie 1938, p. 128–130.
Pentru informaţii referitoare la Dacia, vezi: Constantin I. Caradja, Cea mai veche menţiune a Daciei în tipar, Memoriile
Secţiunii Istorice, seria III, tom XXII, Bucureşti, 1940, p. 601–606 şi două planşe.
Este preocupat deasemeni de vechile biblioteci din Transilvania, vezi: Constantin Karadja, Alte Bibliotheken der Siebenbürger
sachsen und ihre wiegendrucke, Gutenberg Jahrbuch, 1941, p. 196–207.
21. Prinţul Aristide Caradja (28 septembrie 1861 – 29 mai 1955) celebrul entomolog şi jurist român, membru de onoare al
Academiei Române, care a lucrat mare parte din viaţă pe domeniile de la Grumăzeşti. Vezi şi studiul lui Alexandru Marinescu:
http://www.revistamuzeelor.ro/arhpdf/2005_01_08.pdf.
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În articolul omagial apărut în nr. 47 al ziarului Idun22, din 20 nov. 1896, cu ocazia revenirii în
Suedia a prinţesei, se vorbeşte despre multiplele calităţi ale sale, accentuându‑se talentul deosebit
pentru artele plastice.
Mary Louise Smith Karadja are şi reale înclinaţii literare, exprimându‑se cu mare eleganţă în: suedeză, franceză şi engleză, după cum o dovedesc volumele pe care le‑a editat: volumul de aforisme în limba
franceză Etincelles23; piesa de teatru24 care a avut multiple reprezentări în Anglia: Victory; poemul mistic din
1909, scris iniţial în suedeză în 1899 (Mot ljuset25) şi tradus de Mary Karadja în engleză – Towards the Light26,
precum şi poeziile sale27.
Poemul mistic Mot ljuset (Spre lumină) este de fapt o viziune pe care autoarea susţine că a avut‑o în
1899, în capela Castelului de la Bovigny28, când se ruga la mormintele soţului şi băiatului lor cel mare. În
prefaţă, Prinţesa Karadja afirmă că cine citeşte poemul ar putea crede că este rodul unei îndelungi meditaţii,
dar de fapt acesta i‑a fost „dictat” în acea noapte de Sânziene, din 1899.
Mary Smith dovedeşte (cu precădere după pierderea fiului cel mare, în 1889 şi a soţului în 1894) o
înclinaţie profundă spre transcendental, fiind o personalitate importantă a miscării spiritualiste din Suedia,
pe linia Swedenborg29. Scrie în acest sens, drama cu subiect biblic Regele Solomon30, eseul The Esoteric
Meaning of the Seven Sacraments31 şi The Ancient Therapeuts32 şi alte scrieri33. Alături de Lizzy Lind af Hageby
şi Anna Synnerdahl, a editat, între anii 1902 – 1904, periodicul spiritual: XXe seklet.
După moartea soţului ei în anul 1894, Mary Smith nu s‑a mai recăsătorit.
S‑a stins din viaţă la Locarno în 1943.
Reproducem mai jos textul scrisorii în limba suedeză şi traducerea:
Madame
Ert intresse för min dramatik är jag tacksam för, men Lycko‑Pers resa är upptagen för England. För öfrigt
vill jag som tragöd icke bli presenterad med ett tarfligt folkstycke som Lycko‑Per34.
22. http://www.ub.gu.se/fasta/laban/erez/kvinnohistoriska/tidskrifter/idun/1896/pdf/1896_47.pdf.
23. La Biblioteca Academiei Române, sub cota II 374299, se află o ediţie apărută la Londra, în 1892, cu semnătura autoarei.
Volumul este dedicat a mon bon mari, faible témoignage de profonde tendresse.
24. Pe lângă această piesă, Mary Karadja compune în suedeză piesele: Seger: skådespel i 3 akter, Fritze, Stockholm, 1897, A. B. C.
Postrestante. Lustspel i 3 akter, Fritze, Stockholm, 1898, Efter uppvaknandet: skådespel i 3 akter, Fritze, Stockholm, 1898, Seger:
skådespel i 3 akter, Fritze, Stockholm, 1897, care au fost reprezentate pe scenele suedeze.
25. 
Mot ljuset, Varia Förlag, Stockholm 1899 (Towards the light: a mystic poem, Kegan Paul, Trench, Trübner & Co, London 1908)
26. Pentru versiunea engleză a textului suedez, realizată de Prinţesa Karadja, vezi: http://books.google.ro/books?id=yQxQuY
9ubgoC&printsec=frontcover&dq=Karadja&source=bl&ots=NlnH890puw&sig=WJMGjWdkzBhbDMleOye6rhn7NZ0
&hl=ro&ei=Y3XxS_KwN4jkmgOlgsX0Cw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CBMQ6AEwADgK#v
=onepage&q&f=false.
La Biblioteca Academiei Române, sub cota 273115, se află o ediţie din 1914, apărută la Londra, a poemului Towards the light,
cu autograful autoarei şi următoarea dedicaţie: To Conteas Canango with every good wish from the author.
27. Două dintre acestea Ett stjärnfall (O stea căzătoare) şi Fragment (Fragment) sunt reproduse în articolul: http://www.ub.gu.
se/fasta/laban/erez/kvinnohistoriska/tidskrifter/idun/1896/pdf/1896_47.pdf.
28. http://georges‑benoit.blogspot.com/2009/08/le‑chateau‑de‑la‑concession.html.
29. http://www.ramsbergsgarden.se/Sveriges%20Spiritualistiska%20Historia.pdf.
30. Mary Karadja, King Solomon: a mistic drama in 5 acts and an epilogue, with commentaries, London, 1912.
31. Mary Karadja, The esoteric meaning of the Seven sacraments, London, 1910.
32. Este vorba despre o prelegere pe care Prinţesa a ţinut‑o în faţa Societăţii de psihoterapeuţilor, la Caxton Hall, Londra, pe 6
dec. 1909, editată în suedeză Forntidens terapeuter. Föredrag, Litteraturförlaget, Stockholm, 1910.
33. 
Spiritiska fenomen och spiritualistiska vyer, Svanbäck, Stockholm, 1900, Två själars saga, Aktieb. Varia, Stockholm, 1900, Det
sjätte sinnets uppodling, Aktieb. Varia, Stockholm, 1900, Hoppets evanghelium Aktieb. Varia, Stockholm, 1900.
34. A se vedea comentariul lui Björn Meidal asupra textului scrisorii, din August Strindbergs Brev 18. Maj 1909–maj 1910, Bonniers,
Stockholm, 1993, p. 257 (scrisoare nr. 6878). Din acesta reiese că Mary Karadja i‑a scris dramaturgului pe data de 10 ian. 1910 (scrisoare
aflată în patrimoniul Bibliotecii Regale din Stockholm), în numele secretarului Teatrului His Majesty’s Theatre, din Londra, domnul
F. Wheelens. Acesta ar fi întrebat dacă Lycko‑Pers resa ar putea fi reprezentată la Londra. Scrisorii pe care o traducem în articolul de
faţă, Mary Karadja îi va răspunde printr‑o altă epistolă aflată la Biblioteca Regală din Stockholm, din data de 4 feb. 1910.
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Om ert intresse är lika starkt, anbefaller jag Er som teosof mitt största och vackraste stycke: Drömspelet,
som härmed öfversändes. Men stycket kan icke ges utan att det lilla förordet tryckes på programmet, så att publi
ken får veta att pjesen föreställer en förvirrad dröm.
Samma volym innesluter äfven tre af mina största och bästa dramer.
Låt mig nu höra ert intryck af Drömspelet35. Det blef slutligen gifvet på Svenska teatern under bemedling av en teosof.
Eder trötte Strindberg
Drottninggatan 85,
14 januari 1910
PS Alla mina dramer finns på tyska, i tre volymer också på franska36.
*
Doamnă,
Sunt recunoscător pentru interesul pe care îl manifestaţi pentru piesele mele, dar Călătoria lui Lycko‑Per37
este deja preluată în Anglia. De fapt, după cum se vede, nu doresc să fiu reprezentat cu un text accesibil precum
Lycko‑Per.
Dacă interesul dumneavoastră rămâne la fel de intens, vă sugerez ca teosof, ce mai mare şi frumoasă piesă
a mea, Visul, pe care v‑o şi transmit. Piesa nu poate fi reprezentată fără a fi tipărit pe program un cuvânt înainte
succint, astfel încât publicul să îşi dea seama că piesa reprezintă un vis confuz. Volumul transmis conţine şi trei din
cele mai mari şi mai bune drame scrise de mine. Aş dori să aud părerea dumneavoastră despre Visul. A fost în cele
din urmă reprezentată pe scena Teatrului Suedez, prin intermediul unui teosof.
Al dumneavoastră obosit Strindberg,
Drottninggatan 85
14 ianuarie 1910
PS. Toate dramele mele se găsesc în limba germană şi în franceză în trei volume.

35. Editia facsimilata a manuscrisului aflat la Kungliga Biblioteket (Stockholm):
http://litteraturbanken.se/#forfattare/StrindbergA/titlar/EttDr%C3%B6mspel/sida/3/faksimil.
36. În scrisoarea originală, post scriptum este adăugat deasupra textului scrisorii.
37. Piesa Călătoria Fericitului (Lycko)-Per, ca şi Soţia Domnului Bengt a fost alcătuită de A. Strindberg în 1882, la directa solicitare
a directorului Teatrului Dramaten din Stockholm, Ludvig Josephson. Călătoria lui Lycko‑Per este o dramă iniţiatică, alcătuită
după modelul oferit de Ibsen prin Peer Gynt. Piesele erau compuse de A. Strindberg, special pentru actriţa Siri von Essen (17
aug. 1850 – 21 apr. 1912), cu care se căsătorise la 30 dec. 1877.
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Fig. 1 Facsimil după Scrisoarea lui A. Stringberg, p. 1–2

Fig. 2. Facsimil după Scrisoarea lui A. Stringberg, p. 3–4
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„CÂT AM FOST FATĂ, NU O FOST LA NIME
MAI BINE CA ȘI CUM MI‑O FOST MIE!“

– CERCETAREA ETNOGRAFICĂ, DE LA POVESTEA
PERSONALĂ LA MEMORIA SOCIALĂ –
CAMELIA BURGHELE

WHEN I WAS A YOUNG GIRL NOBODY HAD IT BETTER THEN ME!
– ETHNOGRAPHICAL RESERCH, FROM PERSONAL STORY TO SOCIAL MEMORY –
Abstract: Oral history can be a good and efficient
means of research of the traditional romanian communities because individual memory and collective, social
memory can in this way become object to anthorpological research by linking data taken from sociaology,
theory of mentalities, religion anthopology and mostly
ethnology. In other words, by combining at the same
time memory, history amd storytelling, oral stories
favour interdisciplinary research but leads one’s attention especially towards ethnology, which is a discipline
that focuses on probing cultural space of the traditional
society – by excellence.
In this respect, oral testimonies can value as
much as a documentary value quote, which serves as
a base to the construction of the historic description

hereby including an ethnographical component as well.
An image becomes in this way outlined which is closer
to the link between history and reality, given the fact that
in oral history, life or live story carry a special relevance.
The stories which tell real happenings of simple pesants
are doubled by relativity and a self biography perspective
and they recompose the recent history of the community.
I have found one such silent witness to local history during the field research in Chilioara. This research
was carried out in order to base a monography – which
proved to be in the end a sum of confessions from
the elders of the village. Among them a special figure
emerged – Mrs Florica (Florica Sabau, Pavaloaia, 86
years old) whom i met several times as she gave me
information on local traditions and customs.

Rezumat: Istoria orală poate fi o bună şi eficientă metodă
de cercetare a comunităţii tradiţionale româneşti, pentru
că memoria individuală şi memoria colectivă, socială,
pot deveni, astfel, obiect al cercetării antropologice, prin
corelarea unor informaţii preluate din zona sociologiei,
teoriei mentalităţilor, antropologiei religiei, şi, mai ales,
etnologiei. Altfel spus, valorificănd deopotrivă memoria, istoria şi povestirea, istoriile orale favorizează studiul
interdisciplinar dar orientează atenţia mai ales către zona
etnologiei, discilplina care se focalizează, prin excelenţă,
pe sondarea spaţiului cultural al societăţii tradiţionale.
În acest context, mărturia orală poate avea rolul
unui citat cu valoare documentară, ce stă la baza construcţiei discursului istoriografic, incluzând aici şi componenta
etnografică. Se poate contura, astfel, o imagine mai fidelă şi

mai elocventă a raportului dintre istorie şi realitate, dat fiind
faptul că, în istoria orală, life story are o importanţă aparte.
Relatând întâmplări din experienţa povestitorilor, naraţiunile preluate de la simplii ţărani, ca mărturii
orale, sunt dublate de relativism, narativitate şi perspectivă autobiografică şi recompun, dintr‑o perspectivă
subiectivă, istoria recentă a comunităţii.
Am găsit un astfel de „martor” tăcut al istoriei
comunitare în cercetarea de teren de la Chilioara, demarată pentru conturarea unei monografii, care s‑a dovedit
a fi, până la urmă, o sumă a mărturiilor bătrânilor din
sat. Printre ei, o figură aparte a fost nana Florica (Florica
Sabou, Păvăloaia, 86 ani), cu care m‑am întâlnit de mai
multe ori şi de la care am aflat multe informaţii despre
tradiţiile şi obiceiurile locale.
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Keywords: oral history, collective memory, social
memory, tradition, storytelling.

Cuvinte‑cheie: istorie orală, memorie colectivă,
memorie socială, tradiţie, povestire.

Modalitate modernă de cercetare în domeniul istoriografiei, istoria orală face apel la instrumente de cunoaştere istorică diferite de cele „clasice”, prin apelul la surse non‑clasificate şi non‑scrise, în fapt
mărturii subiective ale participanţilor la istorie (oamenii simpli care nu au fost subiectul unor cercetări
de istorie generală, ca disciplină bazată pe documente scrise ce au în centrul lor, de obicei, pe de o parte,
personalităţile, conducătorii sau, pe de altă parte, masele amorfe, nestructurate, şi nu oamenii fără destine
spectaculoase).
Oralitatea poate fi o bună şi eficientă metodă de cercetare a comunităţii tradiţionale româneşti, pentru că memoria individuală şi memoria colectivă, socială, pot deveni, astfel, obiect al cercetării antropologice, prin corelarea unor informaţii preluate din zona sociologiei, teoriei mentalităţilor, antropologiei
religiei, şi, mai ales, etnologiei. Altfel spus, valorificănd deopotrivă memoria, istoria şi povestirea, istoriile
orale favorizează studiul interdisciplinar dar orientează atenţia mai ales către zona etnologiei, discilplina
care se focalizează, prin excelenţă, pe sondarea spaţiului cultural al societăţii tradiţionale.
În acest context, mărturia orală poate avea rolul unui citat cu valoare documentară, ce stă la baza
construcţiei discursului istoriografic, incluzând aici şi componenta etnografică. Se poate contura, astfel, o
imagine mai fidelă şi mai elocventă a raportului dintre istorie şi realitate, dat fiind faptul că, în istoria orală,
life story are o importanţă aparte.
Metoda biografică devine, astfel, o metodă eficientă de cercetare, o metodă de lucru comună mai
multor discipline – sociologie, etnologie, antropologie etc., foarte utilă pentru punerea în valoare a mecanismelor ce stau la baza modelului de acceptare a normelor oficiale de către oamenii simpli. „Biografia,
înţeleasă ca poveste a vieţii – life story, recit de vie – este o formă de discurs subiectiv şi personalizat care
racordează procesul memorial cu cel identitar, dezvăluind un univers mental personal în care se regăsesc
reprezentări şi credinţe colective. Însumate, povestirile vieţii combină multiple dimensiuni – istorică, sociologică, psihologică, etnologică şi antropologică, lingvistică ş.a.m.d. – care pot fi evidenţiate prin precizarea
perspectivei teoretice de abordare şi integrarea în contexte de analiză diferite. Pe baza lor se pot construi
teorii sau pot fi ilustrate teorii”1.
Aşadar, metodele cercetării sociologice de teren, mai ales cea a convorbirilor sociologice (nu trebuie
să uităm că sociologia este unul din punctele de plecare ale istoriei orale), trimit către ceea ce etnologia
numeşte povestiri de viaţă, histoires de vie, life stories, recit de vie, family history, histoire de vie sociale, iar rostul
acestora este „acela de a obţine o variantă subiectivă, individuală, a fenomenului cercetat, urmărindu‑se
prin aceasta nu numai gradul şi modul implicării persoanei în viaţa comunităţii, judecata sa de valoare
asupra normelor şi cenzurii sociale, ci chiar evitarea unei perspective idealizante şi uniformizante asupra
tradiţiei”2.
Relatând întâmplări din experienţa povestitorilor, naraţiunile preluate de la simplii ţărani, ca mărturii
orale, sunt dublate de relativism, narativitate şi perspectivă autobiografică şi recompun, dintr‑o perspectivă
subiectivă, istoria recentă a comunităţii. Din acest motiv, ele au prezentat interes iniţial pentru antropologii
şi sociologii preocupaţi să găsească „martorii” capabili „să fixeze trecutul şi să exprime oral amintirile”3.
Pentru spaţiul cercetării etnologice, povestirea este „o naraţiune despre fapte contemporane, corespunzătoare jurnalului oral versificat, care aduce în scenă întâmplări din viaţa povestitorului, la care acesta
a fost actant sau măcar martor, direct sau indirect”4 şi de aceea se constituie într‑un document de o valoare
reală pentru cercetătorul antropolog.
1. Carmen Mihalache Huluţă – fragment dintr‑un nterviu publicat în LiterNet.ro, decembrie 2009.
2. Narcisa Ştiucă – Corelarea metodelor clasice şi moderne în cercetarea de teren, în Caietele ASER. Patrimoniul etnologic: concepte,
atitudini, tendinţe, nr 3 / 2007, Oradea, 2008, p. 139.
3. Ioana‑Ruxandra Fruntelată – Naraţiunile personale în etnologia războiului, Bucureşti, 2004, p. 21.
4. Ovidiu Bărlea – Folclorul românesc, Bucureşti, 1981, p. 256.
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„Fiind o creaţie contemporană, povestirea are o existenţă efemeră, stingându‑se odată cu creatorii ei
sau cu dispariţia ei din memoria lor. Se poate bănui că unele povestiri au trecut în repertoriul colectivităţii,
modificându‑se pentru a deveni legende sau snoave”5, completează ideea Ovidiu Bărlea, accentuând şi mai
mult pe tranzitul dinspre memoria individuală către memoria colevtivă, socială, a grupului.
Despre acelaşi tip de povestire, Silviu Angelescu crede că întâmplările pe care le vehiculează „sunt
adevărate sau prezentate ca adevărate; povestitorul îşi confundă persoana cu cea a eroului şi prezintă evenimentul în calitate de martor autorizat, asumându‑şi responsabilitatea asupra celor povestite; din motivul că
aparţine unui trecut personal, absenţa fabulosului din povestire este suplinită prin elemente de senzaţional;
când fabulosul intervine în povestire are forme aleatorii – controlează sau este controlat de uman; naraţiunea se desfăşoară într‑un stil neformular, stilul solemn rămâne absent”6. Se fundamentează astfel o legătură
între statutul privilegiat al povestitorului şi calitatea sa de erou principal al povestirii; totodată, deşi este
limpede că el, povestitorul, are o perspectivă subiectivă asupra faptelor relatate, intenţia lui este aceea de a
convinge interlocutorii asupra autenticităţii faptelor.
Am găsit un astfel de „martor” tăcut al istoriei comunitare în cercetarea de teren de la Chilioara,
demarată pentru conturarea unei monografii, care s‑a dovedit a fi, până la urmă, o sumă a mărturiilor bătrânilor din sat. Printre ei, o figură aparte a fost nana Florica, cu care m‑am întâlnit de mai multe ori şi de la
care am aflat multe informaţii despre tradiţiile şi obiceiurile locale.
Nana Florica Sabou, Păvăloaia, are 86 de ani, dar e de o vervă ieşită din comun. Povestitoare prin
excelenţă, nu aşteaptă decât un mic imbold pentru a‑şi aminti vremurile tinereţii. Ştie corinde vechi, descântece şi o grămadă de poveşti cu strigoi. Ne‑a arătat dulapurile pline cu feţe de masă, lipideauă, feţe de
pernă, şterguri şi ţoale. Apoi ne‑a arătat lădoaiele cu haine vechi: poale, spăcele, zadii, năfrămi. Mai păstrează încă hainele cu care a fost mireasă şi m‑a îmbrăcat şi pe mine cu ele...
Aci‑s născută, în Chilioara, chiar în casa asta, în locu aiesta... aci m‑am născut, aci am crescut, aci am
bătrânit şi tare mi‑o plăcut aci, în satu aiesta, în casa asta.
Nu m‑o suduit niciodată bărbatu, da nici nu s‑o supărat niciodată pă mine, tare bun o fost cu mine. O,
Doamne, fereşte, am avut o scumpă de fată, aşe o fost, ca o zî bună, da la Crăciun o murit...
Io am fost tare beteagă, îs pline dealurile astea de hainele mele cum le‑o îngropat pe‑acolo bărbatu meu, că
aşe l‑o învăţat muierile astea, să‑mi îngroape toate hainele cu care am fost bolnavă, le‑o îngropat, că poate aşa or
îngropa şi boala...
De‑amu înainte să mă îngrijească Dumnezău, să nu trăbuiască să mă întoarcă pă pat nimeni... Să mă ţână
Dumnezeu înţeleaptă. M‑a îngriji Dumnezeu să nu am o viaţă tare grea de‑acum înainte...
Tata o fost om văzut, o lucrat la Bucureşti, acolo, oarice, la birou, vinea acasă mai rar; o strâns bani, să facă
casă; 6 hectare de pământ am avut şi le‑am dat fete şi la fecior.
Io‑s văduvă de triizăci dă ani, mi‑i greu, am avut trii prunci, fecioru mi‑o morit şi nora, fata amu mi‑o murit
la Crăciun... o morit stând la masă... cu inima o avut baiuri şi am rămas sângură. Mai am o fată în Jibou..
Amu am 86 ani împliniţi da nici zâle să nu fie, că m‑aş duce cu tăt dragu, că prea grele‑s zâlele astea, nu
pot lucra mai nimic: de săpat nu pot săpa, cu găinile astea mă mai împac... nu mi‑am pus nici cloşcă că nu‑i cine
umbla după ea.
Am făcut trii clase, aci, la Chilioara, ştiu şi ceti, şi scrie, tăt ce‑mi trăbuie ştiu.
Când m‑am măritat, am avut 19 ani. Când am fost io tânără o fost tare grea viaţa, da cum să nu fie, că n‑ai
putu trăi numa după pământ. Mi‑i tare drag satu aiesta. Nu m‑aş duce nicări. Da nici nu s–o dus atunci muie
rile nicăieri. Bărbaţii s‑o mai dus, da muierile tăt acasă o stat, cu pruncii şi cu casa. că doară avea câte şapte‑opt
prunci. Amu‑i mai bine.
Nepoata mea îi în Italia, îi măritată, da ea lucrează acolo. O fost acolo amândoi, da amu‑i numa ea. S‑o
dus mulţi acolo că ştii cum îi: doru te‑nvaţă a juca, foamea te‑nvaţă a lucra. Dăcă n‑ai ce‑ţi trebe, musai şi te duci,
că acolo câştigî mult. Nu cred că nu sînt şi cinci sute plecaţi, familii întreji. Mai vin la părinţi, da să duc înapoi.
5. Ovidiu Bârlea – Antologie de proză populară, Bucureşti, 1966, p. 29.
6. Silviu Angelescu – Poetica legendei, postfaţă la Legende populare româneşti, Bucureşti, p. 234.
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Oarecând o fost bine şi fericire am avut. Cât am fost fată, nu o fost la nime mai bine ca şi cum mi‑o fost mie.
Era fratele meu holtei şi avea hegheduşi băgaţi, şi apoi venea sâmbăta sara acasa, aici, la noi, şi aicea să culca, că el
o fost tizeş la danţ şi apoi până la miazănoapte şi după miazănoapte tăt zâcea cu ceatăra şi tăt hoream şi jucam.
Era on bătrân aci, de 90 de ani, stăîea peste drum şi zâcea către mine: – Doamne, bine merji tu Florică, cu danţu...
La nepoată‑sa îi spunea: – Ţie îţi mai trebe un pic de şcoală, să te învâţ să joci ca Florica!
Apoi tizeşii strângeau bani pântru hegheduşi. Frate‑meu făcea danţu, el îi chema la danţ, da era numa ziua,
altfel nu era noaptea, numa aci acasă să făcea şi noaptea. Duminica, dacă ieşeam dă la biserică, fetele, feciorii,
mereau la danţ, aveau şură unde puteau juca. Mereau într‑on loc, că avea cineva o şură mai mare şi era băgată
pântru plată. Acolo mereau şi stăteau cât vreau, până sfinţea sorele, atunci tătă lumea merea acasă. Aşe o fost
atunci, nu le‑a lăsat pă fete părinţii să meargă şi să steie până noaptea. Amu‑i altă modă... da atunci aşe o fost.
Să duceau la danţ fetele şi feciorii, oamenii bătrâni nu merea, numa aşe, mai merea câte unu care era bat.
Căntau muzicanţii, hegheduşii, cu ceterile, câte doi ceteraşi, şi era o gordoană, nu era dobă, pă la noi nu era dobă.
Hegheduşii erau ţâgani şi le da fetele mâncare. Pă mniază şi pă sară, câte una făcea mâncare, fiecare într‑o dumi
nică. O fost bine.
Şi meream la lucru şi aveam vaci, boi şi oi. Mereau oaminii la plug şi arau si sămănau şi mereau la
sapă, feciorii şi fetele şi care erau mai mulţi să făcea câte o coardă de săpaşi şi merea la mălai. Nu rămânea
mălai nesăpat. Şi apoi o vinit după aceie greutăţi bugăte, o vinit cotele, era bugăt, că ne‑o măturat podurile
şi nu ne‑o lăsat nimic, tăt, tăt, tăt duceau cu ei. Apoi o vinit colectivu, alt năcaz şi s‑o dus şi ala. O, ba greu
o fost... după aceie o fost greu că nu am mai avut chiar nimica. Amu iară îi greu că nu pot oaminii ara, că‑i
tare scumpă arătura şi nu au oaminii bani dă unde să plătească. Tăt îi cu bani mulţi, şi la arat, şi la sămănat,
şi la cules, nu se merită.
O fost aici nişte toguri şi alea le‑o vândut cine le‑a avut că o ştiut că vine colectivu şi le‑o dat numa să nu mai
aibă pământ. Şi am luat şi noi on hold de pământ. Tătă lumea o avut aicea mult pământ, o fost pământ destul.
Noi am avut noroc că tătuca aiesta a meu o fost tare bine văzut şi o fost tare cumsecade şi aciia care veneau după
cote vineau aici la noi, aici şedea şi mânca, măicuţa le făcea de mâncare şi‑apoi pă noi nu ne asuprea aşa de tare.
Mulţam lui Dunmnezău că o trecut toate, şi rele, şi bune.
Oarecând fetele să îmbrăcau cu pindileu şi cu spăcel, aşe, on spăcelaş. Spăcelul era cosut cu flori şi îmbum
bat aici pă umăr cu bumbi şi aveau zadie şi în cap aveau năframă. Năfrămile erau cumpărate din târgu de la
Hodod, de la şetre, erau şetre de la Carei, de la Satu Mare. Erau scumpe, tăt cu o sută de lei era una. Io, nu cred
că nu am avut vreo şepte‑opt, dă nu zece, năframe de‑acelea de velinţ. Eram nealcoşe, că numa pă mine m‑o avut.
Iarna când era frig aveam năframă d‑acea grosă, cu ciucuri. Tăt din târg erau cumpărate. Sumane nu prea aveam,
mai mult aveam laibăre din barşon. În picioare aveam păpuci. Pă la noi nu s‑o umblat cu opinci, numa cu cizme
şi cu păpuci. Le cumpăram din târg. Era on uom care purta şi opinci, că‑l durea picioarele şi de la boconci şi de la
păpuci şi râdeau oaminii de el că tăt zâceau cătră el: – Ce faci, opincosule?
Bărbaţii o avut cioarici şi suman de pânză şi chimeşe de pânză şi când era frig aveau cioarici, şi când era
mai cald aveau izmene. Toamna nu ştiei ce să te faci, o trebuit să merji şi la păsulă, şi la cânepă, să o duci la topite,
să o zdrobeşti, să o heceli, da cel mai mult aveam de tors, ne puneam la toarse... şi torceam tătă ziua.
Tătă noaptea şedeam cu furca. Am avut furcă cu roată, uomu meu mi u‑o făcut la cineva din Hodod.
Io torceam şi Văsălica răşchia şi tătuca dăpăna. Fierbeam jirebdia, tătdauna pă colţu focului fierbea o
jirebdie în leşie... Am avut cuptor şi aveam oala acolo şi era ciubăru în mijlocul tinzii. Tinda era mai mică.
Fierbeam câte un ciubăr cu zece, douăzeci, dă jirebdii şi apoi dăpănam şi în Postu Mare puneam războiu.
Până la Paşti trebuia să fie ţăsut. Mergeam după aia la vie, nu mai era vreme de ţăsut. Până mi s‑o însurat
fecioru n‑am scos războiu din casă, tăt întruna am ţăsut: feţe de masă, lipideauă, şterguri, şti‑le Dumnezău,
şi ţeseam multă pânză pântru haine. Apoi le coseam co sotir, cu flori, muierile le coseau, tăte ştiau să coasă.
La spăcel să făcea colorat şi chiimeşile la bărbaţi erau numa albe. Cipcă... atâta cipcă am făcut că nu cred că
nu ar ajune până în Bucureşti... Am făcut cipcă la vo 15 dosoi, şi la noră, şi la prunci, şi la nepoţi, mai ales la
nepoată i‑am făcut haine de mărit.
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Miresele aveau balţ pă cap, cumpărat de nănaşe din tărg şi aveau pă iele rochie albă şi viganău de păr. Io
când m‑am măritat am avut pindileu frumos, de pânză. Îl am şi acuma pindileu cu care m‑am cununat. Feciorii
aveau chimeşe şi pantaloni şi laibăr negru. Nu pantaloni largi, ci aşe, răgulaţi. În cap aveau clop de păr, nu dă
paie, ca vara. Erau aşe de albe clopurile alea şi subţiri că zâceau că‑s de rişcaş. O, mândru o fost şi mândre porturi
o fost... amu nu ştie nime ce‑i.
Duminica, când meream la biserică, ne îmbrăcam frumos şi meream cu capu gol la biserică, nu luam
năframă şi ne împleteam frumos păru, în trii şi îl făceam conci. Fetele măritate nu o umblat în veci cu capu
gol şi aveau conci. Cum să mărita, le făcea conci pă găteje dă măr dulce, să le fie dulce viaţa, aşe le împletea
nănaşa, aşe zăcea, şi ea le făcea conci. Când găta conciu de făcut, mirele ţâpa o cană de apă pă cap şi‑l strâ
ca, apui râdea... balţu i‑l punea nănaşa. O, ţucu‑te, atunci erau cu balţ, da amu... nu mai face nime d‑alea.
Că aceie însemna că‑s fete fecioare. Atunci aşe să măritau, fete fecioare şi feciori holtei, aşe‑i vestea popa la
biserică: fecior holtei şi fată fecioară. Atunci să cununau mulţi, amu stau câte trii – patru ani laolaltă şi
numa după aceie să cunună...
La câte nunţi o fost în sat la tăte nunţile am fost, nici una n‑o rămas să nu mă duc. Meream şi pă sate după
fete, meream cu caru cu boi, cu cai, nu cu maşina, ca amu. Erau câte şase boi la un car şi tăţi cu şterguri în coarne,
aşe să merjea după mireasă.
...O vinit unu din Cluj7, să‑i spun hore din bătrâni. N‑am vrut să mă duc, că mi‑o fost ruşine, cu glasu mneu,
să fiu io dă ruşine pă tăte satele, că m‑or da la televizor. Da m‑am dus că mi‑o fost ruşine de părinte. Şi am corindat
trii corinzi, ţi le spun şi dumnetale:
„Doi, trii, cu mic mărg”, adică Iosif cu Maria şi cu micul Isus.
Doi, trii cu mic mărgu‑i, Doamne,
Da‑i doi drumărei.
Drumari cine sînt?
Iosif cu Maria.
Pă unde merjea,
Mândru arăduia.
În ţarini merjea,
Mândru le cosea.
Pân păduri merjea,
Mândru le‑nverzea.
Sara de‑ajungea,
Sara de ajun,
Ori de‑a lui Crăciun.
Sălaşu‑şi cerca,
Sălaş nu le da.
– Vrei, Iosife, vrei,
Grajduri cu caii?
Că m‑oi hodini.
Noaptea de la o vreme,
Pă Maica o ajungea
Nişte munci cam grele
Să‑şi nască Fiul.
No, că nu‑l putea,

Dă tropot de cai,
De rosuri de oi.
– Vrei, Iosife, vrei,
Grajduri cu boii?
Că m‑oi hodini.
Boii o aburea,
Fiul să năştea,
Alb ca o floricea.
Sluga lui Crăciun
Afara ieşea
Şi‑n casă merjea:
– Stăpâne Crăciune,
Minuni de ţ‑oi spune:
Afară că‑i vară,
Şi‑n casă că‑i iarnă.
Crăciunu‑şi vedea,
Şi‑afară ieşea,
Şi‑n jerunţi cădea:
– O, Maică, mă iartă,
Ca de‑aş fi ştiut,
Ţi‑aş fi aşternut
Cu valuri de joljuri
Şi de postavuri.

7. este vorba, am aflat ulterior, despre Ioan Bocşa, care, după spusele preotului ortodox din sat a fost foarte impresionat de
repertoriul cunoscut de nana Florică.
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No, alta îi „Pă vremea de secerat”:
Pă vremea de secerat,
Sloi de gheaţă ce‑o picat,
Da n‑o picat de jer mare,
Ce‑o picat de supărare.
Că să‑nsoară on crai mare
Şi o ie pă soru‑sa.
– Soră, soră, soră mie,
Hai cu mine‑n cununie!
– Io frate‑atuncea oi vini
Când tu, frate‑i sămăna
Viţă mare de mălai
Împrejur pă lângă rai.
El aceie o făcut,
Iară o mărs şi u‑o cerut:
– Soră, soră, soră mie,
Hai cu mine‑n cununie!
– Io frate‑atuncea oi vini
Când tu, frate‑i sămăna
O holdiţă de săcară
Împrejur pă lângă ţară.
El aceie o făcut,
Iară o mărs şi u‑o cerut.
– Soră, soră, soră mie,
Hai cu mine‑n cununie!
– Io, frate‑atuncia oi vini

Când tu la nuntă‑i chema
Sfântu Soare nănaş mare,
Sfânta lună mândră nună
Şi stelele peţitori
Luceferii – grăitori.
El aceie o făcut,
Iară o mărs şi u‑o cerut.
Ea atunci bine s‑o gătat
Şi la beserică o alergat.
Când în beserică s‑o băgat,
Beserica o tremurat,
Icoanele o lăcrămat.
Da nici una ca una,
Icoana Precistii,
Din fundu besericii.
O lăcrămat lacrimi dă sânje
Şi pă bocet s‑o pus a plânje:
– Io pă mulţi i‑am cununat
Şi pă mulţi am botezat,
Da icoane n‑o lăcrămat,
Beserici n‑o tremurat.
Şi s‑o auzit on glas:
Nu eşti popă cu dreptate
Că cununi soră cu frate!

Şi‑apoi n‑o ştiut popa că ei îs fraţi. No, atâta‑i.
Astea îs nişte colinde pă care le‑am colindat io când am fost fată, da amu nu le mai corindă nimeni. Mai
este una, „Trii reji”:
Trii reji de la răsărit,
După stea au călătorit.
Steaua înainte merjea,
Rejii încă‑şi purcedea.
Lângă Viflaim când o ajuns,
Steaua lor li s‑a ascuns.
Rejii prinsă a plimba
Prin oraş a întreba:
– Nu şttiţi de nou‑mpărat
Care‑acuma‑i înfăşat?
Şi la Irod au intrat
Şi de el au întrebat:
– Nu ştii de nou‑împărat?
Care acuma‑i înfăşat?
Irod când o auzit,
La inimă s‑o scârbit

Şi‑o stat şi s‑o socotit
C‑o fost mare împărat
Şi o zâs aşe:
– Mereţi voi, de li‑ţi afla
Şi io lui m‑oi închina.
Rejii de‑acolo o ieşit
Steaua iară s‑o ivit.
Steaua lor le‑a răsărit.
Steaua pă loc o stătut,
Unde‑o fost pruncu născut.
Rejii în peşteră o intrat
Lui Isus s‑au închinat.
Cu trii daruri l‑au cinstit:
Aur, smirnă şi tămâie
Ca‑n cer împărat să fie.
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Auru o însemnat
Că va fi mare‑mpărat.
Tămâia că va fi sfânt
Şi în cer şi pă pământ.
Smirnă – cum că va muri
Şi tăt împărat va fi.
Rejii lor le‑a fost în vis
Că înjerul lor le‑a zis:
– Mereţi voi pă altă cale
Că Irod îi vrea pierzare!

Rejii nu s‑o-nfăţoşat
La Irod, mare împărat,
Şi Irod s‑a supărat,
Că el două mii de prunci
I‑a tăiat el când îs mici,
Cuteza a nimeri
Pe copilul Mariei.
Da ea mândru l‑o scutit,
L‑o scutit şi l‑o îngrijit,
Ca pă fiul Marii.

Astea‑s corinde tare vechi. Le‑am învăţat de la părinţi şi de la moşu meu. De la măicuţa şi tătuca, că o avut
tare mândru glas, tare fumos horeau. Şi io am avut glas mândru, şi pruncii mei.
Feciorii umblau la corindă şi umblau tăţi laolaltă şi mereau la fete, să adunau tăţi într‑on loc, aci, la noi în
casă, cât o fost aci fecioru nost, s‑o întâlnit aci tăţi feciorii din sat; aci şi‑o băut şi aldămaşu, că aşe le zicea, că beu
aldămaşu la feciori, şi‑l cumpărau ei, da le dădeam şi io, că aveam vin dăstul. Până în Crăciun beau aldămaşu şi la
Crăciun venea şi să strânjea aci şi merjeau la corindat. Le dădeam vin, în cinste, că era Crăciunu. Şi să împărţea:
care o fost mai tineri să ducea de‑o parte, care erau eliberaţi să duceau în altă parte, erau vreo două – trei echipe.
Şi atunci la fiecare casă o fost câte on fecior sau doi şi merjeau la tăte fetele şi corindau şi acolo‑i omineau cu vin,
pălincă, colac, sucitură cu silvoiţă, cu nucă şi cu mac. Atunci nu jucau, numa corindau şi ieşeau şi merjeau la alte
fete. În celaltă noapte tătă lumea să hodinea, o mai merjeau aşe, unul la altu. O fost bine... Şi fetele merjeau la
colindat, aşe, o câte cinci fete, da nu mereau cu feciorii. S‑o dus atuncea, amu nu să prea duc...
O fost strâgoi bugăţi. Amu zâce că nu sînt, că doctorii o băgat de seamă şi amu care cum să naşte să uită,
şi dacă îi strâgoi îl aperează şi îi ie puterea ceie. Aşe zâce că are on pic dă coadă şi îl aperează şi îi ie coada aceie şi
nu mai are putere după aceie. Da oarecând o fost bugăţi.
Şi aci, o fost o vecină care o trăit 90 de ani. Şi nouă ne‑o pierit într‑on an patru marhă, tare năcăjit o fost
tătuca. Una o fătat şi o fost tare bună de lapte. Pruncii mei o fost mici atunci. Amu numa să uita la ujeru ei: – Nici
amu nu dă lapte? Şi o vinit on uom aci şi i‑o fost dator la muierea asta şi s‑o dus şi o văzut pă vacă. Apoi s‑o dus
tătuca să vadă vaca şi o zis: – Nu ştiu ce‑i cu vaca asta, că nici amu nu dă lapte. Apoi ne‑am adus noi aminte că
oare diuăcheatu‑o? Să fi chemat pă cineva să‑i scopească în gură, că atunci îi trece. Da nu ne‑am adus aminte şi o
tremurat vaca şi o picat jos. Şi o zâs vecina asta că nu să tămădeşte în veci şi u‑o tăiet tătuca pă vacă şi o fost tare
mare pagubă. No, bătrâna o auzât şi o vinit la grajd. şi o zâs cătă tătuca: – Pavăl, no ce ai, iară ţ‑o pierit vaca? –
Da, zăce tătuca, amu chiar nu mai am nimica. – No, zâce, prinde on mâţ negru, da să nu fie nici on fir albu pă iel
şi aşe de viu îngroapă‑l su pragu poieţii Aşe, de viu, bagă‑l su prag şi umple‑i gura cu ai şi mai ţâpă ai şi pă lângă
iel. Şi aşe o făcut că aveam noi mâţu nost şi l‑o îngropat acolo de viu şi nu ne‑o mai morit alte vaci.
Nu‑i vezi pă strâgoi, io ştiu cum o vinit unu, că s‑o făcut roată dă car şi s‑o băgat în poiată la vaci, şi le‑o
luat laptele. Şi uomu o luat o funie şi o băgat pân huda aceie pă unde baji osia de la car şi u‑o legat dă tărnaţ. Pă
dimineaţa o găsît o muiere legată acolo, cu funia băgată în gură. Era acolo, moartă, lângă tărnaţ. O fost străgoaie
şi s‑o făcut noaptea roată de car.
Zâce că o fost unu strâgoi şi l‑o învăţat şi pă pruncu lui şi o zâs: – Du‑te la vaci să le iei laptele: d‑aci on
pic, d‑aci on pic, d‑aci on pic, on pic di colo, on pic di colo. Da pruncu o luat tăt laptele. Pă când s‑o dus acasă,
o găsit vaca lor moartă, că aşe s‑o umplut dă lapte vaca că i‑o ieşit pân piele laptele. Şi i‑o morit vaca. O fost
strâgoi bugăţi.
Da pă vecina asta bătrână când o morit u‑o pus în casă, ca pă mort, pă jos, şi u‑o legat dă mânuri şi dă
picioare, ca pă mort. U‑o ştimbat şi până când bărbatu şi feciorii o stat şi o dohănit pă tindă, numa o văzut că li
s‑o stins lompa. Şi s‑o spăriet, că o zâs bătrâna, pănă o murit: – Lasă, că io mă duc, da nici tu nu mai triieşti mult,
te‑achit io pă tine. El şi‑o adus aminte de vorbele mamă‑sa. N‑o putut aprinde loampa, da avea moşini în jeb, că
doară dohănea. Şi s‑o dus în casă, da o fost tare fricoşi... şi o dăschis uşa aşe, câtingănaş şi o găsit pă baba cum
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stă pă laiţă, da s‑o fost dăzlegată după cum u‑o legat. Şi iară u‑o legat: – Tulai Doamne, o zâs fecioru, aşe m‑am
spăriet... S‑o dezlegat că o avut puterea aceie, că o fost strâgoaie.
Este unu care s‑o însurat de tânăr şi şi‑o luat o nevastă mândră, şi o avut on prunc, da ea era strigoaie
şi i‑o vinit timpu să să ducă, că doară aveau danţuri, şi poveşti, şi şedinţuri, noaptea... că aşe au strâgoii. Şi ea
să ducea, şi după aceie aşe dormea, că nu să putea scula să deie ţăţă la copil, până când cântau cocoşii. No,
atuncea să trezea şi apoi s‑o păcălit bietu uom şi o vorbi cu o femeie bătrână şi aceie l‑o învăţat că atunci când
nu u‑a putea scula, să o întoarcă cu faţa în jos, da să steie lângă ea, să vadă şi după aia s‑o întoarcă înpoi, să
nu moară. Da el o întors‑o şi o dormit şi el lângă ea şi pă când să o întoarcă, femeia o fost moartă. Şi‑apoi o
rămas cu pruncu.
Aci la noi în sat o fost on bărbat şi o avut trii feciori şi îi scola pă feciori să meargă la boi să le deie să mânăn
ce noaptea şi să margă la sapă noaptea şi o morit bărbatu ala şi o mărs feciorii şi o vorovit cu o bătrână şi aceie
le‑o spus să‑l dezgroape. Şi l‑o dezbrăcat, da o fost pă jumătate putrăd şi pă jumătate viu. Şi o avut on par, ascuţit,
bun, aşe i‑o învăţat femeia aceia, şi i‑o băgat paru în inimă şi l‑o lovit pă par, să să baje crestul în el. Şi aşe o ţăţăit
omu ala pă jumătate mort, pă jumătate viu, că nici porcu nu ţăţâieşte mai tare.
O mai fost unu, vinea dân cătănie şi s‑o întâlnit aci, pă uliţa asta dân dos cu on uom care stătea pă laviţă
şi i‑o dat bineţe, da ala n‑o zâs nimic, că aieştea nu vorovesc nimica. Şi s‑o băgat fecioru ala pâna la moşu mneu,
câ era în drum, şi o zâs cătră el că ce nealcoş o fost uomu ala că nici bineţe nu i‑o dat. Da moşu meu o zâs: – Cum
să‑ţi deie, că doară ala o murit demult, erai tu în cătănie atunci. Şi ala s‑o înfricoşet, fecioru ala, că n‑o mai mărs
acasă atunci, sara, că s‑o temut, o dormit la moşu meu până a doua zi.
Duhu ala îl nenoroceşte pă uom, aceia făceau on bal şi să jucau toţi laoalaltă. Amu am mai auzit aşe, că să
ie laptele, şi amu, da nu mai ştiu şi aieştea îs strâgoi, ca aciia cum erau când am fost io fată, ori ce îs. Ştie‑i potopu
să‑i mănânce... că şi amu să întâmplă că mai rămân vacile fără lapte, da le duc la cotat, că este cine are carte şi
coată orişicine. Coată aşe, după carte.
Io am ştiut cota de fapt. Aşe am zâs:
Să luă Maica Sfântă
Pă cale,
Pă cărare,
Până la podu cel mare.
Să tălni c‑o fată mare.
– Unde meri tu fată mare?
– Mă duc la........
Să‑i ţâp faptu..
– Întorcu‑te,
Întoarce‑te.
Întorcu‑te,
Întoarce‑te.
Întorcu‑te,
Întoarce‑te.

Tu li‑i ţâpa cu o mână,
Io ţi l‑oi lua cu două.
Tu li‑i ţâpa cu două,
Io ţi l‑oi lua cu trii.
Tu li‑i ţâpa cu trii,
Io ţi l‑oi lua cu patru.
Tu li‑i ţâpa cu patru,
Io ţi l‑oi lua cu cinci.
Tu li‑i ţâpa cu cinci,
Io ţi l‑oi lua cu şasă.
Tu li‑i ţâpa cu şasă,
Io ţi l‑oi lua cu şapte.
Tu li‑i ţâpa cu şapte,
Io ţi l‑oi lua cu opt.

Tu li‑i ţâpa cu opt,
Io ţi l‑oi lua cu nouă,
Cu mânurile amândouă.
Iară al zecelea
Să rămână curată,
Luminată,
Cum Dumnezău o lăsat‑o.
Descântecu‑i de la mine,
Leacu dă la Dumnezău.

Faptu îi o mâncătură de piele, aşe te mânăncă de rău, te ustură... poţi merje la doctor că ai o mâncărime,
de nu o poţi răbda. O fost o muiere, aci la noi, şi o avut fapt şi o vinit acasă şi i‑o zâs pruncii: – Du‑te la Florica lu
Pavăl, că ace şti cota de fapt. Şi o vinit şi mi‑o adus groştior dulce şi‑apu i‑am cotat. Şi cu găteje de mătură, cu trii
găteje. Iei câte on gătej şi zâci dă trii uări. Iară ei on gătej şi zâci dă trii uări şi iară mai zâci, şi cu al triilea, dă trii
uări. Gătejele le ţâpi afară, în ocol. Şi cu groştioru să unje şi‑i trece. Că ai dăscântat pă groştior.
Şi‑apui s‑o apucat de plăns bătrâna. – Ioi, bine m‑am hodinit, zâce, că amu nu mă mai doare...Io zâc: –
Adu‑mi şi on pic de apă sclujită şi cu vin învăluită şi‑ţi mai cot odată. Şi‑apui i‑am mai cotat o dată, aşe, cu apă
sclujită şi cu on pic de vin. Şi‑apui iară s‑o uns şi ca şi cum o vu luat Dumnezău cu mâna – Ioi, bine mă hodinesc,
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Dumnezău să‑ţi ierte păcatele... – Şti‑mă Dumnezău alduitu, am zâs io, bine că ţ‑o trecut. Nu mi‑o plătit nimica,
că n‑am luat, că astea‑s numa cu ajutoru lu Dumnezău.
De diuăchi îi aşe... da tare iute uit:
99 de muroi
Cu 99 de cuţâte ascuţâte,
Să luară
Şi să dusără
Până la....
– Cu cuţâtu sparje‑voi
Cu suliţa împunje‑voi....
No, amu nu mai ştiu, că n‑am mai cotat demult...
Diuăchiu aiesta‑i tare greu, şi mori de ala. Poţi mori de iel, şi nouă ne‑o murit o vacă, că tare greu îi. Cine‑l
diuache on strâgoi, ala până‑i lume nu să mai tămădeşte, poţi‑i tăt cota. Orişicine diouache, când te uiţi la oarici
ne, trabă să‑ţi aduci aminte să zâci: – O, nu să dioată! că atunci nu‑l mai diuăchi. Da dacă te uiţi, aşe, crunt, la
el, atunci îl diuăchi. No, aşe‑i:
Că acolo este on bou gras,
Frumos,
Carnea mâncaţi‑i-o,
Sânjele beţi‑i-l,
Ceas de moarte să‑i puneţi.
Iară....
Să rămână
Curat şi luminat,
Ca Dumnezău cum l‑o lăsat.
Descântecu‑i de la mine,
Leacu‑i de la Dumnezău.

99 de muroi
Cu 99 de strigoi
Cu 99 de suliţe ascuţite.
– Unde merjeţi voi străgoi
Cu 99 de cuţite asucuţite?
– Merjem la...
Carnea să i‑o mâncăm,
Sânjele să i‑l bem,
Ceas de moarte să‑i ţâpăm.
– Ba io vă sorocesc cu norocu meu
Şi a lui Dumnezău,
Mereţi voi în vârfu muntelui,

Atâta‑i, tăt. Atuncea să ţăpâ nouă cărbuni într‑un pahar cu apă, să vezi cum piscuiesc... Da amu nu mai
sînt cărbuni şi arunci în apă nouă moşine. Le aprinzi şi ard şi‑apui le ţâpi în apă. Şi spui descântecu. Apa o ţâpi la
ţăţăna uşii şi zâci: – Atuncea să să diuată, când s‑a diuătea ţăţăna uşii. Cărbunii să lasă la fund când eşti diuă
cheat. Am ştiu şi dă sclintit, da am uitat. Da am mai ştiut dă bubă.
Bubele s‑o mâniet,
Capu să i să uşte,
Rădăcinile să‑i sece,
Ca arjintu strecurat,
Ca găteju dân gard.
Descântecu‑i a meu,
Leacu‑i a lu Dumnnezău.

Bubă mare,
Bubă mare,
Io mă duc la comândare.
Chemai tăte bubele
Şi tăte zgaibele,
Tăţi buboii,
Tăţi muroii.

Pă altu‑l doare în ureche, pă altu‑l doare în gât, care cum, că bubele alea acolo să bagă. Bubele astea
Dumnezău le dă la tătă lumea, nu vezi, că aşe te doare câteodată, şi atunci ştii că numa bubă poate fi. O fost aici
multe femei care cotau. Io am învâţat de la măicuţa, că ea o cotat la multe şi am învăţat dă la ea. O fost aici on om
şi să tă băbiţea. Şi zâcea maica: – No du‑te, coată‑i tu. Şi apu meream şi‑i trecea.
În noaptea dă Sângeorz umblau strâgoii şi puneau ruji în ferestre şi la porţi şi zdrobea ai şi puneau la uşile
căsii şi la poiată să nu poată intra strâgoii. Nu i‑o văzut nimeni, aciie numa vin la iosag şi duc laptele şi ce vreau ei fac.
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S‑o făcut chimeşe la ciumă, da n‑am apucat io aşe ceva, numa am auzât. O făceau nouă femei, torceau
tortu, o cosea şi tăte le făcea într‑o sară şi o punea la capătu satului. Nu mai vinea ciuma. Da mureau multe
iosaguri şi zâcea: – No, amu‑i ciuma în sat. Şi o îmbrăcau cu cămeşe aceie şi nu mai mureau animalele după
aceie. Nu ştiu cum o fost, numa am auzit io de‑alea dă la bătrâni. O fost bugăte, de când îi lumea. Ce‑a mai fi,
numa cine a vedea a şti.
Când o morit cineva, s‑o cântat la mort, nu era petrecanie să nu să cânte, da amu nu să mai cântă nime. Io
i‑am cântat pă tăţi a mei. Când mi‑o morit uomu am zâs aşe:
De trii zâle de când plâng
Şi fântâna‑i cu izvor
Lacăt la ochii mei nu mai simt.
De trii zâle numa mor...
M‑o întrebat lumea de unde am scos io vorba asta: – De unde ai ştiut să zâci tu, aşe, vorba asta?
Când am fost io tânără, la tăţi morţii s‑o cântat. Când mi‑o morit on nepot, aşe am zâs:
Săracu drumar din sat
Tăte‑n urmă le‑o lăsat.
Şi‑aşe merje de departe
Că nu l‑om afla nici cu carte.
Că heaba are neamuri multe
Că acolo nu le duce.

Scoală‑te să gustărim,
Şi‑apoi să ne despărţim.
Că soarele‑i la mniazăzi,
Şi tu n‑ai mâncat astăzi.
Că soarele‑i la ujină,
Tu n‑ai mâncat de‑o săptămână...

Oarecând o mărs tăt satu la petrecanie. Şi la noi o fost plin ocolu. Mortu s‑o pus jos pă pământ, în casă, să
steie drept. Şi o fost cald, şi pă pământ o fost mai rece. Punea numa on ţol şi on lipideu şi acolo îl punea. Mortu
s‑o legat la mâni şi la picioare, da când l‑o băgat în sălaş, l‑o dezlegat. L‑o legat să nu să dăbăleze, da după aceie
l‑o dezlegat, că ala care rămâne după el să nu fie legat, să să poată însura, să să mai ieie o dată cu cineva, să nu fie
legat pă veci cu mortu... Păstă groapă şi păstă mort o ţâpat popa apă sfinţâtă. La mort i‑o pus în mână colac, în
copârşeu, şi crucică de ceară, şi bani, să plătească vămile şi colac, să aibă să mănânce.
Pă mortu care o fost strâgoi, l‑o umplut de ai. I‑o pus ai în gură şi în urechi şi s‑o ţâpat şi păstă copârşeu ai.
I‑o îngropat popa, că şi ei o mărs la beserică, şi s‑o spovedit... Amu dacă ai vrea să ştii care‑i strâgoi, da amu nu
prea mai sînt, aşe poţi face: în Postu Mare, la Lăsata de săc, faci o plăcintă şi ţ‑o pui susuoară. Şi s‑o întorci în tătă
zâ, în Postu Mare. Şi când îi Joia Mare, te duci la cele 12 Evanghelii, da aşe, cu plăcinta susuoară. Şi‑apoi când îi
ziua de Paşti, dacă ţâi plăcinta aceie susuoară, atunci tăţi care îs strâgoi vin la tine şi‑ţi fac cu dejetu sămn.
Pă strâgoi i‑o îngropat popa în temeteu cu ceilalţi, da pă aciie care s‑o spânzurat şi pă pruncii nebotezaţi, i‑o
îngropat mai pă dălăture. Da dacă‑s închinaţi, pă aciie îi îngroapă popa. Îi închină atunci, până nu mor: Moaşa,
cu apă sfinţătă, îl stropeşte, îl închină şi‑i pune nume. Apoi, zâce că aciie îs înjeri, cai şi pruncii botezaţi, da în ceie
lume nu pot zbura. Stau numa aşe, îs înjeri, da nu pot zbura. Zâc aşe: – Io n‑am nume, io n‑am nume... Da dacă
nu îi închină moaşa, nu‑i îngroapă, îi îngroapă într‑on capăt de sat şi pun aşe, nişte spini pă ei.
Oarecând aduceam sânziene şi le aruncam pă casă şi zâceam că la ala la care‑i pică cununa, ala a muri.
Şi erau plante de leac, ale albe. La muieri, care aveau baiuri din alea muiereşti, aşe, albe, alea tare le sclăbeşte pă
muieri, no, alea îşi făceau ceai şi beau din alea şi‑i trecea. Le punea să să uşte şi‑şi făcea ceai.
Şi măru lupului îi tare bun la dureri de mânuri şi dă picioare. Tăte îs bune la câte ceva. Numa nu ştiu io
chiar tăte. Şi urzâcile moarte‑s bune, să face ceai.
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CONTRIBUTIONS IN DEFINING THE SPEECH OVER THE DEATH – 18TH–19TH CENTURIES
(THE TRADITIONAL‑FOLKLORIC MODEL)
Abstract: For a radiography of the start of concerns for
the death issues, the chronological imperative is related
to the logics of such an approach, and in this framework,
the memories, the accounts of the western foreign travelers about the Romanian area, offer substantial clues on
the subject, even if the observations are often made in a
subjective manner. Generally interested in the ceremonial structure of the funerals, taking information from the
local level or from the experience of direct contacts, the
accounts of the foreign travelers are usually impregnated
by clichés and stereotypes taken from the socio‑cultural
environment that they belong to. It is important to take
them into account as a full picture, as these travel stories
can be considered “ethnologic / anthropologic missions”
in early ways, and they served even to shape a comparative
vision on the spiritual profile of the observed cultures.
In the travel accounts the interest channeled on
the ceremonial structure of death watch, of farewell
kiss, and other ritual forms that isolate the dead person
from the environment, also by the symbolic dimension
of the cohabitation (the gift‑away). The idea that these
accounts are generated by the confrontation between

the exotic and the weirdness of spiritual manifestations
is also supported by the fact that many of these writings
refer to practices of exorcises, the belief in the evil dead
persons and the thought that the evil potential can be
neutralized, and they were believed to be causes of ignorance, barbarism and cultural primitivism. Also in this
respect there are references to the report of the German
surgeon G. Tallar (18th Century), published subsequently by V. Bologa, with respect to the Romanians belief in
poltergeists, which also offers important information on
the practices that are related to this belief, but reflect also
an important effort to interpret it from the medical background perspective of the author.
We also tackled Vasilie Popp’s Thesis for the PhD
degree at the University of Vienna, work which approaches “the common funerals for Dacian – Romanians”. This
contribution is a significant landmark in the tanathological literature, even if the scientific effort of the author
does not aim the intention of a monographic research
approach, but is more focused on a plea for the removal
of superstitions that were present in the structure of the
funeral ritual practice.

Rezumat: Pentru o radiografie a începuturilor preocupărilor legate de problematica morţii imperativul cronologic ţine de logica specifică unui asemenea demers,
iar în acest context jurnalele, relatările călătorilor străini
occidentali despre spaţiul românesc oferă importante
indicii asupra temei, chiar dacă observaţiile sunt deseori
formulate într‑o manieră subiectivă. Interesaţi cu predilecţie de structura ceremonială a funeraliilor, preluând
informaţiile de la nivel local sau din experienţa unor
contacte directe, relatările călătorilor străini, de cele mai

multe ori, poartă amprenta unor clişee şi stereotipii preluate din mediul socio‑cultural căruia îi aparţin. Este însă
importantă interprinderea lor în ansamblu, aceste relatări de călătorie putând fi considerate „misiuni etnologice/antropologice” în forme incipiente, servind inclusiv
la conturarea unei viziuni comparative asupra profilului
spiritual al culturilor observate.
În relatările de călătorie interesul s‑a canalizat
spre secvenţe ceremoniale de tipul priveghiului, a sărutului de despărţire, precum şi spre formele rituale ce

— 369 —
muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

CORINA BEJINARIU

N

marchează separarea defunctului de anturaj, inclusiv prin
dimensiunea simbolică a comensualităţii (pomana).
Ideea că aceste relatări sunt determinate de confruntarea
cu exoticul şi stranietatea unor manifestări spirituale este
sustenabilă şi prin faptul că multe din aceste scrieri fac
referiri la practicile de „destrigoire”, credinţa în morţii
diabolizaţi şi adeziunea la eficacitatea tehnicilor de anihilare a potenţialului lor malefic, fiind considerate cauze
ale ignoranţei, barbariei şi primitivismului cultural. În
strânsă legătură cu această problematică am făcut referiri
la textul Raportului chirurgului german G.Tallar (sec.
XVIII), publicat ulterior de V.Bologa, referitor la credinţa românilor în moroi, care oferă importante indicii

asupra practicilor asociate acestei credinţe, dar reflectă şi
un important efort interpretativ din perspectiva formaţiei medicale a autorului.
De asemenea, ne‑am referit la Disertaţia elaborată de Vasilie Popp pentru obţinerea doctoratului
la Universitatea din Viena, lucrare ce tratează „înmormântările comune la daco‑români”. Această contribuţie constituie un reper important în literatura dedicată
problematicii tanatologice, chiar dacă efortul ştiinţific al
autorului nu vizează intenţia unui demers de cercetare
monografică, ci se doreşte o pledoarie pentru îndepărtarea unor superstiţii prezente în structura praxisului ritual
funebru.

Keywords: funeral ritual practice, cohabitation, cry,
poltergeist, mourning, exhumation, illuminism, Latinity.

Cuvinte‑cheie: praxisul ritual funebru, comensualitate, bocet, strigoi, doliu, exhumare, iluminism, latinitate.

1. Ritualitatea funerară ca experienţă a alterităţii
Una dintre cele mai importante perspective ce articulează începuturile discursului asupra morţii se
regăseşte în studiile de istorie a mentalităţilor/reprezentărilor, disciplină pentru care moartea devine interesantă prin complexele atitudinale pe care le generează, prin implicaţiile sale la nivelul comportamentelor colective, a sensibilităţilor şi paradigmelor culturale. Pentru o radiografie a începuturilor preocupărilor
legate de problematica morţii imperativul cronologic ţine de logica specifică unui asemenea demers, iar în
acest context jurnalele, relatările călătorilor străini occidentali despre spaţiul românesc oferă importante
indicii asupra temei, chiar dacă observaţiile sunt deseori formulate într‑o manieră subiectivă. Este important de observat faptul că, dacă până la jumătatea sec.XVIII accentele critice sunt motivate de diferenţierile confesionale şi culturale, ulterior, sub influenţa ideilor iluministe, cortegiul manifestărilor cultice trece
prin filtrul raţionalizării, fiind exilate în seria superstiţiilor retrograde. Interesaţi cu predilecţie de structura
ceremonială a funeraliilor, preluând informaţiile de la nivel local sau din experienţa unor contacte directe,
relatările călătorilor străini, de cele mai multe ori, poartă amprenta unor clişee şi stereotipii preluate din
mediul socio‑cultural căruia îi aparţin. Este însă importantă interprinderea lor în ansamblu, aceste relatări
de călătorie putând fi considerate „misiuni etnologice/antropologice” în forme incipiente, servind inclusiv
la conturarea unei viziuni comparative asupra profilului spiritual al culturilor observate. Ele sunt încadrabile unui curent occidental tot mai manifest în epocă, ce descrie creşterea interesului pentru „moravurile
şi cutumele” caracteristice altor nuclee culturale1, respectiv, în cazul funeraliilor, pentru formele ce tratează
moartea ca eveniment al vieţii private şi comunitare. Unul dintre aspectele cel mai des punctate se referă la
fastul şi spectaculozitatea ceremonialului, ce denotă, în opinia observatorilor, excese pecuniare, dar şi etice,
neconforme cu gravitatea momentului2. Indubitabil că cele mai consistente radiografii asupra funeraliilor
specifice românilor aparţin lui J.J.Ehler3 şi Francesco Griselini, aceştia propunând o descriere secvenţială
a înmormântării din mediul rural. Dincolo de limitele datorate unor carenţe în cunoaşterea diferenţierilor
regionale (deseori însemnate) ale ceremonialului funebru, scrierile celor doi călători se remarcă printr‑o
1. M.Grancea, Călători occidentali despre atitudinile româneşti în faţa morţii, în Identitate şi alteritate, Cluj Napoca, 1998,
II, p. 74–85.
2. De pildă ofiţerul suedez Heinrich Erasmus Weismantel descriind o înmormântare românească vorbeşte despre vacarmul
generat de suprapunerea bocetelor, a psalmodierilor preoţeşti precum şi a prestaţiilor lăutăreşti; vezi Călători străini despre
Ţările Române, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1983, vol.VIII, p. 363.
3. Johann Jakob Ehrler, Banatul de la origini până acum (1774), Ed.Facla, Timişoara, 1982.
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justă apreciere a implicaţiilor sociale ce definesc momentul decesului unui membru al comunităţii, a excepţionalei coeziuni şi solidarizări în efortul de refacere a breşei generate de dispariţia acestuia. Relatările menţionate oferă o descriere a ceremonialului punctând, în mod hotărâtor asupra dimensiunii sale socializante,
element cu importante valenţe psihoterapeutice în economia ritualului. Astfel, interesul călătorilor este
canalizat spre secvenţe ceremoniale de tipul priveghiului, a sărutului de despărţire, precum şi spre formele
rituale ce marchează separarea defunctului de anturaj, inclusiv prin dimensiunea simbolică a comensualităţii4. Abordând o manieră aproape etnografică, Griselini descrie o zi dedicată comemorării colective a
morţilor într‑un sat bănăţean, punctând seria practicilor de cinstire a memoriei defunctului, precum şi a
actelor de securizare (obligatorii) a celor rămaşi în viaţă. Observarea directă a secvenţelor ceremoniale, specificitatea acestora îl determină pe Griselini să considere că toate aceste obiceiuri sunt puternic marcate de
originea lor romană, idee ce va fi preluată şi dezvoltată ulterior în scrierile iluminiştilor transilvăneni, precum şi în culegerile etnografice de la sfârşitul secolului al XIX‑lea şi începutul secolului al XX‑lea. Revenind
la relatările lui Griselini, merită subliniată capacitatea de sesizare a valorii acestei dimensiuni socializante,
întrucât, păstrând limitele, actualmente una dintre carenţele majore constatate şi reproşate evenimenţialului morţii în spaţiul occidental este tocmai incapacitatea de coagulare, solidarizare şi susţinere psihologică
a grupului pentru individul (familia) afectat de pierderea unei fiinţe dragi.
Fenomenul diferenţierilor atitudinale în confruntarea cu realitatea morţii are evidente raţiuni confesionale, aspect sesizat în relatările diverşilor călători, în special atunci când se referă la exteriorizarea ritualizată a suferinţei. Astfel, bocetul, ca cea mai consistentă formă de exteriorizare şi cuantificare ritualizată a
durerii, este considerat apanajul unei atitudini primitive, ce denotă cantonarea în zona practicilor păgâne şi,
implicit, existenţa unui creştinism de suprafaţă în mediile ortodoxe 5. Este de remarcat faptul că, în genere,
accentele critice vis‑à-vis de ireverenţiozitatea unor manifestări din structura ceremonialului funebru sunt
punctate de călători aparţinând altor culte religioase, ceea explică atitudinea de condamnare a fastului şi
dimensiunii spectaculare specifice obiceiurilor funebre româneşti.
Există însă şi opinii ce privilegiază bocetul în acţiunea sa de exprimare a suferinţei şi ne referim aici
la Anton Maria del Chiaro, care apreciază autenticitatea sentimentelor, vizibilă în atitudinea unei văduve
preotese din Târgovişte care, timp de un an, a deplâns zilnic la mormânt dispariţia soţului său6. Beneficiind
de o rezidenţă mai lungă în Ţara Românească, del Chiaro a avut ocazia unei experienţe mai consistente în
cunoaşterea specificului local, fenomen de care se pare că a fost interesat prin execelenţă. Astfel, în relatările
sale a oferit şi descrierea unui ritual de protecţie împotriva ciumei („cămaşa ciumii”), probabil intens practicat în epocă, dacă ne raportăm la virulenţa ciclurilor epidemiologice din perioada respectivă.
Ca o concluzie generală la uzitarea volumelor de călătorii, ca surse de documentare în articularea unui
discurs asupra morţii specific diverselor epoci, putem spune că ele sunt utile în măsura în care oferă informaţii
asupra aspectelor ce stupefiază, încântă sau, dimpotrivă, nemulţumesc observatorii şi sistemul lor de valori.
Este o experienţă a alterităţii bazată pe confruntarea cu evenimenţialul morţii celuilalt, care, deşi se dovedeşte
a fi depozitarul unei tradiţii vechi, reprezintă superstiţiosul şi retrogradul prin excelenţă, cu şanse puţine în
lupta pentru mântuire. Ideea că relatările de călătorie sunt orientate de confruntarea cu exoticul şi stranietatea
unor manifestări spirituale este sustenabilă şi prin faptul că multe din aceste scrieri fac referiri la practicile de
„destrigoire”, credinţa în morţii diabolizaţi şi adeziunea la eficacitatea tehnicilor de anihilare a potenţialului lor
malefic, fiind considerate cauze ale ignoranţei, barbariei şi primitivismului cultural.
Într‑un raport aparţinând chirurgului german Georg Tallar se vorbeşte în detaliu despre credinţa
populaţiei româneşti în vampiri, numiţi de ţărani moroi7. Recomandat de pregătirea sa ştiinţifică şi anii
de experienţă dobândită în calitate de chirurg de companie, Tallar reuşeşte o investigaţie interesantă prin
4. Francesco Griselini, Încercare de istorie politică şi naturală a Banatului Timişoarei, Ed. Facla, Timişoara, 1984.
5. J.J.Ehler, op.cit., p. 41.
6. Anton Maria del Chiaro, Revoluţiile Valahiei, Iaşi, 1925, p. 48.
7. 
Visum repertum anatomico‑chirurgicum, apud Valeriu Bologa, Raportul din 1756 al unui chirurg german despre credinţele românilor
asupra moroilor, în Anuarul Arhivei de Folclor, 1935, III, p. 159–168.
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chestionarea localnicilor sănătoşi, îngrijirea medicală a bolnavilor, respectiv autopsierea cadavrelor exhumate, ceea ce confirmă încrederea acordată de administraţia imperială a Banatului. Posibilitatea comunicării
în limba localnicilor i‑a conferit extraordinarul avantaj al unui demers care să nu ignore nivelul credinţelor
ce stau la baza unor asemenea comportamente. De altfel, raportul chirurgului german asupra „complexului
vampiric” se situează în prelungirea unor demersuri anterioare ale administraţiei imperiului austriac, derulate în spaţii diferenţiate etnic însă înrudite mentalitar, unde s‑au produs fenomene similare de exhumare a
unor indivizi suspectaţi de vampirism. Este util pentru demersul nostru doar să punctăm primul asemenea
raport, datat în 1725 şi redactat în urma investigaţiei unui caz din Bosnia, completat prin cercetări ulterioare dispuse de administraţia de la Belgrad8. Documentul nu detaliază şi nivelul credinţei, fiind exclusiv
interesat de chestiunea exhumării şi constatării stării cadavrului, semnul acreditat ca designând situaţia de
anormalitate fiind sângele acumulat în cavitatea bucală a cadavrului. Întrucât nu consemnează ca fiind poziţia localnicilor, se poate presupune că ideea potrivit căreia sângele provine de la victimele celui exhumat
reflectă exclusiv opinia autorului investigaţiei detaliate; este însă prima asociere între vampir şi credinţa că
acesta suge sângele altor oameni. O situaţie similară se înregistrează în 1731 în Serbia, unde medicul care a
coordonat a doua comisie de investigare a procedat la redactarea unui raport detaliat, arătându‑se interesat
inclusiv de credinţele populare şi încercând să explice de unde provin cele privitoare la vampirism9. Ca şi
în primul raport şi în acesta lipseşte terminologie locală atât în ceea ce priveşte morţii suspectaţi precum şi
acţiunea malefică a acestora.
Revenind la tratatul redactat de G.Tallar după confruntarea cu mai multe cazuri în intervalul 1724–
1753, în partea introductivă a raportului său, chirurgul german arată că nu doar românii şi sârbii, ci şi „oamenii inteligenţi aparţinând altor popoare”, cred că morţii valahilor pot învia înainte de vreme şi sug sângele
oamenilor sănătoşi, omorându‑i în acest fel. Pentru demersul nostru de reconstituire a discursului asupra
morţii importante sunt practicile identificate de medicul german menite, potrivit credinţei localnicilor, să
anihileze potenţialul malefic al acestor morţi diabolizaţi. În cercetarea sa, un prim aspect este consacrat
posturilor religioase extrem de severe, acestea fiind perioadele ce preced, potrivit observaţiilor medicului,
intervalele de timp în care acţiunea „moroilor” are efectele cele mai devastatoare. Descriind simptomele bolii celor care se cred „atacaţi de moroi”, chirurgul german arată că, în opinia localnicilor, principalul
remediu se consideră a fi exhumarea cadavrelor asupra cărora planează suspiciunea declanşării maladiei,
procedându‑se apoi la „ciopârţirea” acestora şi ungerea bolnavilor cu sânge. Se arată că inclusiv autorităţile
locale sunt de acord cu asemenea proceduri susţinând că „nimic altceva nu poate să ajute împotriva marei
mortalităţi din sat”10. O primă cauză în îmbrăţişarea unei asemenea superstiţii este identificată în alimentaţia românilor din timpul postului de Crăciun, urmată de excesele din timpul sărbătorilor de iarnă. Alterarea
psihică dublează consecinţele deficienţelor de alimentaţie, ceea ce pregăteşte terenul pentru „credinţele
lor demoniace”. Condamnând lipsa de informare şi refuzul remediilor medicale, chirurgul acuză apelul la
practici magice, descântecul fiind preferat de cei bolnavi. În raport se oferă un interesant inventar al bolilor
cauzate de acţiunea malefică a „moroilor” precum şi al remediilor populare, derulate pe etapele reclamate
de rezistenţa maladiei. În acest inventar, practicile asociate exhumărilor sunt acreditate ca o ultimă formă de
vindecare a bolnavilor. Medicul procedează la o descriere amănunţită a modului în care decurge procedeul
de de‑strigoire în Muntenia şi punctează inclusiv explicaţiile localnicilor privind maniera în care acţionează aceste fiinţe diabolice. Autorul raportului demontează cu argumentele ştiinţei medicale tot cortegiul
de credinţe referitoare la cadavru şi descompunerea acestuia, arătând că în toate fenomenele observate
şi studiate de el nimic nu e supranatural, totul fiind pe deplin explicabil prin lipsa de igienă, deficienţele
de alimentaţie şi cantonarea strictă, datorită ignoranţei, în zona superstiţiilor11. Ceea ce nu a reuşit, din
8. Peter Mario Kreuter, Le médecins el les morts étranges ou comment le vampire parvint à sucer du sang, în Symposia. Caiete de
etnologie şi antropologie, Craiova, 2004, pp. 223–231.
9. 
Ibidem, p. 227.
10. V.Bologa, op.cit., p. 163.
11. 
Ibidem, p. 167
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perspectivă etnografică, să demonstreze medicul german, este asocierea între „moroii” consideraţi a fi la
originea unor situaţii anormale şi practica atribuită vampirilor de a suge sângele oamenilor. Aspectul nu
reiese nici din discuţiile purtate cu cei care se considerau „atacaţi de moroi”, nici din maniera în care aceştia
descriau prezenţa „moroilor”. Ca şi predecesorii săi, Tallar pare să fi preluat, din spaţiul cultural în care s‑a
format, stereotipul privind fenomenul vampiric din spaţiul balcanic. Astfel, printr‑o interpretare eronată a
fenomenului de descompunere fizică a cadavrului şi repetarea sa permanentă, vampirului i‑a fost atribuită
„setea” de sânge, devenind un personaj extrem de spectaculos pentru literatură şi cinematografie12.
Am apelat la o succintă prezentare a chestiunilor de interes etnografic, cuprinse în documentul menţionat, fiindcă ele se dovedesc adevărate surse documentare pentru perioadele în care informaţiile legate de
comportamentul manifestat în confruntarea cu realitatea morţii sunt extrem de lacunare.
Ar fi impropriu să ne raportăm doar la scrierile călătorilor străini sau la cele de factură raţionalist‑iluministă din perioada secolului al XVIII‑lea, pentru a putea surprinde eşafodajul unui discurs asupra morţii.
Indubitabil că în societatea românească a epocii menţionate problematica tanatologică se articulează pe trei
paliere: nivelul morţii folclorizate, discursul elitei, respectiv retorica escatologică religioasă ce va aduce tot
mai consistent, în prim planul preocupărilor sale, moartea şi responsabilitatea individuală în dobândirea
salvării finale.

2. Praxisul ritual funebru – între descriptivism şi interpretare
Disertaţia elaborată de Vasilie Popp pentru obţinerea doctoratului la Universitatea din Viena, susţinută la 14 iulie 1817, constituie un reper important în literatura dedicată problematicii tanatologice, chiar
dacă efortul ştiinţific al autorului nu vizează intenţia unui demers de cercetare monografică, ci se doreşte o
pledoarie pentru îndepărtarea unor superstiţii prezente în structura praxisului ritual funebru. Importanţa şi
valoarea de pionerat a demersului autorului menţionat a fost subliniată chiar de contemporanii săi, aşa cum
reiese dintr‑o scrisoare adresată dr.Vasilie Popp de către Petru Maior, care aprecia că „materialul pe care ţi
le‑ai ales pentru disertaţie va fi atrăgător pentru cititorii rafinaţi, fiindcă nimeni nu a mai scris despre acest
subiect mai înainte” (s.n)13. Sigur, menţiunea se referă explicit la Transilvania, întrucât referiri anterioare la
obiceiurile funebre făcuse Dimitrie Cantemir în celebra sa Descriptio Moldavie, de altfel, una dintre sursele
medicului transilvănean. Însă pentru a nu abdica de la principiul rigurozităţii merită subliniat faptul că vagi
trimiteri la episoade ale comportamentului ritual menit să asigure „debarasarea” de cadavru apar în Scurtă
cunoştinţă a istorii românilor, elaborată de Samuil Micu undeva la sfârşitul secolului al XVIII‑lea14. Utilizarea
informaţiilor cuprinse îndeosebi în relatările călătorilor străini demonstrează o bună cunoaştere a scrierilor
consacrate românilor în epocă, dar meritul autorului Disertaţiei constă în selectarea şi integrarea acestor
materiale într‑o tematică specifică, precum şi în analiza lor secvenţială.
De altfel, Vasilie Popp subordonează demersul său de investigare a funeraliilor aceluiaşi deziderat
metodologic specific epocii ca şi predecesorul său, S.Micu, şi anume instrumentalizarea informaţiilor etnografice în scopul legitimării originii latine a românilor transilvăneni. Sigur, ar fi impropriu să considerăm
cele câteva informaţii, inserate într‑un singur paragraf dedicat funeraliilor, ca fiind un veritabil demers ştiinţific ce a prefigurat opţiunea tematică a lui Vasilie Popp pentru Disertatia sa. Raportându‑ne la contextul
istoric şi cultural al începutului de secol XIX, când ideile iluministe promovate de reprezentanţii Şcolii
Ardelene se bucurau de un larg ecou, este evident că teza latinităţii precum şi dezideratul iluminării maselor prin „surparea superstiţiei norodului” constituiau motorul unor încercări epistemologice orientate pe
12. Peter Mario Kreuter, op.cit., p. 230.
13. Vasilie Popp, Disertaţie despre tipografiile româneşti în Transilvania şi învecinatele ţări de la începutul lor până la vremile noastre,
Sibiu, 1838, Studiu introductiv, ediţie, note, rezumat şi indice de E.Mârza şi I.Mârza, Cluj Napoca, 1995, p. 6 apud V.Popp,
Despre înmormântările comune la daco‑români, Traducere A. Mârza, Ed Aeternitas, Alba Iulia, 2004, p. 12.
14. Samuil Micu, Scurtă cunoştinţă a istorii românilor, Ed.Ştiinţifică, Bucureşti, 1963, p. 87.
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paliere multidisciplinare (istorie, limbă, religie, etc). Dar nu doar profilul ideatic al epocii justifică o asemenea poziţionare a autorului Disertaţiei faţă de tema aleasă, ci, în egală măsură, formaţia sa medicală explică
nevoia unui demers de „igienă socială”, evident, dezvoltat în paralel cu o politică sanitară instituţionalizată,
ce începea să dobândească o anumită consistenţă.
Dincolo de valoarea documentară incontestabilă a Disertaţiei, putem considera că ea reprezintă un moment esenţial în discursul tradiţional asupra morţii, furnizând un material analizabil pe baze
interdisciplinare (istorică, etnografică, medicală, etc). Axată preponderent asupra dimensiunii sociale a
morţii, cu privire specială la actele ce acompaniază „procesualitatea morţii”, lucrarea delimitează problematica înmormântării ca o chestiune generală structurată pe trei paliere: „particularităţile premergătoare
înmormântării”, „faptele care însoţesc ridicarea cadavrului”, respectiv seria acelor secvenţe „ce urmează
înmormântării”. În spiritul unei veritabile analize tanatologice autorul poziţionează în debutul lucrării
problematica referitoare la „ideea de suflet”, căreia, deşi nu îi rezervă o abordare consistentă, îi conferă
o valoare eufemistică pentru întreaga problematică discutată. Reproducerea într‑un singur paragraf a
informaţiilor preluate de la P. Maior privind dualitatea naturii umane, este completată cu scurte referiri
la imaginarul postum şi profilul său punitiv, acreditat de discursul religios al vremii. Încercând să propună o viziune cuprinzătoare în abordarea sa, V.Popp avansează o radiografie a riturilor de „îngropăciune”
la barbari, discutând şi motivaţiile ce justifică opţiunea pentru maniera de tratare a cadavrului (înhumaţia respectiv incineraţia). Întreaga modalitate de abordare este marcată de formaţia medicală a autorului,
vizibilă în insistenţa asupra pericolelor contagiunii reprezentate de prezenţa cadavrului. Implicita nevoie
de „debarasare” de acesta, în diferite formule, necontingente însă, este percepută ca obligaţie funerară
cu o importantă componentă pragmatică. Extrem de interesant este faptul că autorul problematizează
însăşi originea ritualizării morţii, încercând identificarea motivaţiilor ce au determinat anumite comportamente standardizate faţă de cadavru; acestea sunt, în opinia medicului şi a teoriilor la care se raportează, fie de natură exclusiv pragmatică, fie etică, dar ţin şi de nevoia afirmării superiorităţii umane pe scala
regnului animal. Indubitabil că raţiunile legate de igiena socială, pentru care pledează, de altfel, întreaga
lucrare, primează şi în acest context al tratamentului aplicat cadavrului. Dincolo de diferenţele privind
ritul funerar, V. Popp consideră că întregul complex de practici cultice angrenate în procesul de separare
este exclusiv destinat viilor, nevoilor acestora de securizare fiziologică, psihică sau morală. În sprijinul
susţinerilor sale, autorul invocă scrierile antichităţii greco‑romane, această opţiune epistemologică permiţând o desfăşurare teoretică menită să susţină convingător teza latinităţii, atât de caracteristică epocii
la care ne raportăm.
Este extrem de important modul în care autorul Disertaţiei se poziţionează în raport cu problematica ritualiăţii funerare, demersul său nefiind limitat doar la o perspectivă descriptivă, ci propune şi una
interpretativă, în consonanţă cu spiritul raţionalist al vremii. Nivelul gestual al morţii (praxisul) este orientat şi determinat de nevoia controlării sociale a angoasei, iar de pe această poziţie, preeminenţa funcţiei
psihoterapeutice a ritualului devine evidentă15. Ca atare, Popp depăşeşte oarecum viziunea restrictivă a lui
Gh.Şincai, ce izolase în sectorul superstiţiilor o serie de practici bazate pe credinţa în eficacitatea principiilor magice, pledând pentru necesitatea eliminării lor. Mai mult, medicul, deşi cu o pronunţată formaţie
raţionalistă, opinează, referindu‑se de pildă la practica închiderii ochilor imediat după deces, că, cel puţin
la nivelul funeraliilor, superstiţiile sunt greu eliminabile din două motive: denotă pietatea în faţa morţilor
şi vin dintr‑o tradiţie ce le conferă legitimitate. Asemeni contemporanilor săi, V.Popp insistă însă asupra
pericolelor reprezentate de anumite forme exagerate ale cutumei, arătând, în acelaşi context al practicii de
închidere a ochilor defunctului, că precipitarea în asemenea operaţiuni (la care se adaugă şi cele efectuate
asupra gurii) poate bloca posibilitatea reversibilităţii respiraţiei şi a semnelor vitale. Sublinierea autorului
se înscrie în preocuparea generală a epocii, îndeosebi în mediile occidentalizate, privind terifiantele situaţii
de moarte aparentă, în jurul cărora se înregistra, la momentul respectiv, o proliferare a structurilor narative
15. Este o anticipare a direcţiei în care se vor dezvolta teoriile moderne ale antropologiei morţii, în contextul cărora cea mai
consistentă poziţie o deţine L.V.Thomas şi întreaga sa operă consacrată problematicii tanatologice sub diverse aspecte.
— 374 —
muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

CONTRIBUŢII LA ARTICULAREA DISCURSULUI ASUPRA MORŢII – SECOLELE XVIII–XIX

N

din sfera miraculosului cu accente macabre16. Aceluiaşi sens interpretativ subscrie, în opinia autorului, şi
practica bocirii, care nu este limitată doar la rolul său defulator, prin exteriorizarea ritualizată a durerii, ci
reprezintă şi o modalitate de a constata şi afişa, pe toată perioada funeraliilor, ireversibilitatea morţii. Este
important de reţinut modul în care V.Popp a construit tematica, accentuând într‑o manieră evidentă tot
cortegiul de practici şi operaţii ce au în vedere prepararea cadavrului pentru integrarea în noua sa stare.
Descrierea secvenţială, dublată de recursul la tradiţia latină, respectiv de eforturile în avansarea unei
grile de lectură pentru aspectele surprinse, conferă intreprinderii sale structura unui demers investigativ cu
certe valenţe ştiinţifice. Abordarea morţii la nivel gestual, îi permite nu doar să reconstruiască ritualitatea
funerară într‑un plan teoretic, ci să analizeze o serie de aspecte legate de simbolica, eficienţa imaginată a
diverselor practici, dar, la polul opus, şi de prezenţa unor consecinţe periculoase pentru anturaj, datorate
manipulării cadavrului în diverse operaţiuni preparatorii. Se pare însă că acest din urmă aspect primează,
ceea ce, dincolo de faptul că imprimă o dimensiune pozitivistă evidentă demersului său, face ca efortul
hermeneutic, decriptarea simbolicii actelor rituale să fie mai puţin consistentă sau esenţializată. Astfel, referindu‑se la practica spălării cadavrului medicul transilvănean analizează distribuţia rolurilor, tehnica presupusă de asemenea operaţii, respectiv diferenţele determinate de statutul social, dar abordează uşor superficial nivelul interpretativ, reducând semantica acestui segment ritual la rolul său preparatoriu (pregătirea
corpului pentru ungere aşa cum atestă tradiţia antichităţii latine) sau trimiţând la acelaşi sistem referenţial
al morţii aparente. Situându‑se pe poziţiile unui pragmatism ritual determinat de nevoia respectării minimaliste a imperativelor igienico‑sanitare, autorul proclamă, într‑o manieră ce arată modernitatea convingerilor sale, necesitatea ca această operaţie să fie efectuată de femei cărora repetabilitatea îndatoririi le poate
asigura, treptat, un statut aproape specializat în realizarea toaletei funerare. Faptul că Popp nu avansează
alte ipoteze interpretative legate de potenţialul simbolic al toaletei funerare arată o anumită prudenţă faţă
de nivelul explicativ, vizibilă şi în tendinţa autorului de a reitera opinii deja existente fie în tradiţia antică, fie
în scrierile timpului său. Sigur că abordările recente din sfera antropologiei, etnologiei, etc ar putea indica
o anumită „superficialitate” interpretativă; i s‑ar putea reproşa neînţelegerea eforturilor de pregătire a corpului defunct ca o necesitate de păstrare a aparenţei de viaţă sau, cum spunea L.V.Thomas, conferirea unei
expresii „ca şi cum ar fi viu”. Dacă pentru sistemul actual al cosmeticii funerare este plauzibilă şi pertinentă
o asemenea interpretare, credem că este forţat pentru societatea transilvană din secolele XVII–XIX şi chiar
XX să aplicăm o astfel de grilă de lectură, ţinând cont de faptul că percepţiile, reprezentările şi comportamentul generat de proximitatea morţii se situa sensibil între alţi parametri faţă de cei care configurează
actualmente profilul problematicii tanatologice.
Extrem de actuală se dovedeşte a fi poziţionarea sa faţă de o altă secvenţă din ritualistica funerară:
înveşmântarea defunctului. Constatând propensiunea simţului comun, indiferent de situarea în ierarhia
socială, pentru fast şi epatare, autorul dezvoltă un întreg excurs asupra nevoii de simplitate, justificată atât
din punct de vedere religios, social cât şi pecuniar. Autorul arată că această tendinţă a fost atât de înrădăcinată la nivelul individului încât nici măcar prin reglementare juridică nu s‑a putut controla, în lumea
romană, fenomenul generat de afluenţa exceselor financiare ce acompaniau funeraliile. Făcându‑se ecoul
unei veritabile mişcări menite să determine adoptarea unei atitudini cumpătate şi echilibrate în înzestrarea
defunctului, cultivată în epocă atât prin componentele discursului religios cât şi prin instrumentele statului
de drept, V.Popp se foloseşte de exemplul vechilor germani despre care spune, citându‑l pe Tacitus, că „nu
există nimic mai măsurat în cheltuielile legate de podoabele morţilor”17.
Maniera de construcţie a analizei lui Popp se remarcă şi printr‑o altă dimensiune ce arată modernitatea metodologică a demersului investigativ; astfel, dincolo de reliefarea originilor diverselor practici,
identificate în fondul precreştin, autorul are meritul de a accentua asupra mutaţiilor intervenite de‑a
lungul timpului în structura sau semantica actelor rituale, demonstrând faptul că atitudinile generate de
proximitatea morţii au un caracter dinamic indubitabil, chiar dacă fenomenul în sine (moartea) ţine de
16. Ph.Ariès, Omul în faţa morţii, Ed. Humanitas, Bucureşti, 1996, vol.II, p. 141–157.
17. V.Popp, Despre înmormântările comune…., p. 153.
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domeniul imuabilului. Astfel procedează când discută secvenţa punerii obolului cu variantele sale, când
se referă la practica expunerii cadavrului, aşezarea în sicriu sau acompanierea cadavrului în forme de
lamentare rituală.
Autorul Disertaţiei manifestă un interes deosebit pentru cortegiul de practici, conotate religios, destinate salvării sufletului. Deşi, în aparenţă, acest interes poate fi motivat de eficacitatea atribuită rugăciunilor
în economia practicilor funebre cu caracter devoţional, se pare că Popp a ales acest subiect pentru a‑şi
susţine ideea privind pericolul reprezentat de perpetuarea unor superstiţii, bazate de fetişizarea obiectelor
cu valoare simbolică, ce îşi manifestă eficacitatea prin atingerea cadavrului. Din punct de vedere etnografic,
surprinderea secvenţei referitoare la atingerea cadavrului cu Evanghelia din care se citesc rugăciuni specifice momentului sau situaţiei, are valoare documentară, o asemenea secvenţă lipsind actualmente din
structura ceremonialului de cult funebru. Am făcut referire la acest aspect pentru a puncta complexitatea
lucrării luate în discuţie şi pentru a justifica astfel ponderea acordată în demersul nostru de reconstituire
a discursului asupra morţii. Spirit raţionalist, Popp relativizează credinţa într‑o eficacitate sporită a rugăciunilor dublate de practici fetişizante şi procedează în aceeaşi manieră atunci când se referă la finalitatea
actelor caritabile cu valoare intercesivă. Această relativizare, fără a fi consistent argumentată, derivă din
modul în care pune problema, autorul lăsând în permanenţă să se înţeleagă că nici una dintre practicile
magice nu‑şi pot dovedi eficienţa în raport cu destinatarul, adică defunctul, întrucât o asemenea finalitate
nu este demonstrabilă. În relaţie cu celalalt element al ecuaţiei, cei rămaşi în viaţă, autorul insistă asupra
pericolelor contagiunii; dincolo de amprenta formaţiei sale medicale regăsim, într‑o asemenea poziţionare,
anticiparea unei viitoare atitudini determinate de ascensiunea discursului medical al modernităţii urbanizate, cea a ocultării morţii şi ascunderii cadavrului în spaţiile aseptizate ale spitalului sau saloanelor funerare.
Merită însă remarcată racordarea medicului transilvănean la viziunea occidentală asupra morţii din epoca
respectivă, şi aceasta întrucât accentuarea dimensiunii macabre prin exacerbarea consecinţelor impurităţii
cadaverice, pe fondul unei perioade puternic marcate de cicluri epidemiologice, se dovedeşte a fi o constantă în economia subiectului.
Un loc aparte rezervă Popp problematicii doliului, analizat atât în dimensiunea sa psihologică cât
şi la nivelul vestimentaţiei, ca indicator al unei ordini răsturnate, într‑o perioadă de criză. O foarte bună
perspectivă asupra problemei este dată şi de structurarea aproape sociologică a analizei, formele de doliu
reglementate cutumiar fiind puternic individualizate pe criterii de vârstă, sex, grad de rudenie. Trebuie
însă remarcat faptul că, în efortul său interpretativ vis‑a-vis de practicile consemnate şi analizate, se produc
numeroase situaţii în care autorul suplineşte lacunele explicative, aşa cum ar apărea ele în forme specifice
simţului comun, cu motivaţii de origine livrescă sau chiar cu inserarea propriilor opinii, ceea ce conferă o
dimensiune relativ subiectivă analizei sale. Astfel se ajunge la exagerări şi ne permitem să punctăm aici consideraţia autorului potrivit căreia „niciunul mai tânăr de aproximativ 40 de ani nu însoţeşte cortegiul funebru, fie acela este necăsătorit, fie este căsătorit”18. Observaţia este puţin credibilă dacă avem în vedere media
de vârstă destul de redusă în sec.XVIII până târziu, situată undeva între 40–50 de ani19, ceea ce ar trimite la
ideea că participarea la înmormântări era puţin numerică; o asemenea aserţiune este contrazisă puternic de
insistenţa lui Petru Maior în imprimarea unei dimensiuni pedagogice componentelor discursului funebru,
reclamată tocmai de contextul extrem de propice oferit de coeziunea socială caracteristică înmormântărilor, unde prezenţa comunităţii este net superioară celei înregistrate la liturghie20.
Dincolo de limitele cercetării, înregistrate predilect la nivel interpretativ şi acceptabile, raportându‑ne la nivelul epistemologic al epocii şi la nevoile culturale ale acesteia, lucrarea lui V.Popp se remarcă
printr‑o extraordinară apetenţă pentru tratarea în detaliu a problematicii morţii, respectiv prin privilegierea
unei metode comparative ce conferă demersului său un serios profil ştiinţific, chiar dacă această metodă a
servit consistent argumentarea tezei latinităţii, producând şi devieri teoretice.
18. V.Popp, op.cit., p. 187.
19. Şt. Lemny, Sensibilitate şi istorie în secolul al XVIII‑lea românesc, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1990, p. 118–119.
20. P.Maior, Propovedanii la îngropăciunea oamenilor morţi, în Şcoala Ardeleană, Ed. Minerva, Bucureşti, 1983, p. 786.
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Înscriindu‑se în aceeaşi direcţie a legitimării originii romane prin compararea şi sublinierea similitudinilor practicilor spirituale româneşti cu cele ale antichităţii latine, avocatul Damaschin Bojincă, în
lucrarea sa Anticile sau vechimile romanilor, arată că în cuprinsul ei cititorul poate afla „multe datini a fi fost la
romani, care şi până astăzi se ţin în sânul românilor de acum, întregi sau cu oareş ce strămutare”21. Referirile
la segmentul ceremonialului funebru se fac într‑o manieră comparativă; un prim aspect este legat de valorizarea imperativului înmormântării (indiferent de forma ritului, adică incineraţie sau înhumaţie), prezentat
ca o constantă a sistemului de credinţe din antichitate până în perioada contemporană autorului22. Autorul
sesizează şi intervenţia unor mutaţii atât în structura practicilor cât şi în conţinutul credinţelor ce stau la
baza acestora, mutaţii generate de perspectiva escatologică introdusă de religia creştină. Astfel, referindu‑se
la spălarea şi înveşmântarea trupului, Bojincă arată că preocuparea de a asigura veşmintele cele mai bune
este motivată de credinţa că „mortul are a se înfăţoşa înaintea Mântuitorului, la a doa venire, îmbrăcat întocma precum s‑a îngropat”23. Informaţiile oferite sunt limitate doar la practicile preparatorii ale cadavrului,
respectiv la „petrecerea la îngropăciune”; nu au necesarmente un caracter inedit, multe dintre ele fiiind prezente în studiul, evident mai aplicat, al dr.Vasilie Popp. Am dorit însă să punctăm şi această contribuţie ca un
moment în articularea discursului asupra morţii, respectiv ca reper într‑un efort de recuperare a tradiţiilor
funebre pe baza observaţiilor din epocă.
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INTERFERENŢE ROMÂNO–SECUIEȘTI–SĂSEȘTI
PRIVIND ARTA POPULARĂ ÎN ZONA
MUREȘULUI SUPERIOR.
MOBILIERUL VECHI ŢĂRĂNESC
DOREL MARC

INTERFÉRENCE SUR L’ART POPULAIRE DE LA RÉGION
DE LA HAUTE VALLÉE DU MURES.
VIEUX MEUBLES PAYSANS
Résumé: Cette oeuvre traite de certaines interférences
sur l’art populaire roumain et szekler dans la région de la
Haute Vallée du Mures, avec une référence particulière
aux vieux meubles paysans.
Comme dans d’autres régions ethnographiques
du pays, le paysan, qu’il soit roumain, szekler, hongrois
ou saxon de la région de la Haute Vallée du Mures, a
toujours manifesté de l’intérêt pour la fonctionnalité, la
résistance du mobilier sur plusieurs générations, et un
intérêt particulier pour l’aménagement de l’intérieur de
la maison paysanne avec des meubles esthétiques et de
bon goût.
Les meubles peints distribués dans la région
pour l’aménagement de l’intérieur des maisons ont été
réalisés principalement par des artisans saxons, széklers,
hongrois, arméniens et dans une moindre mesure par
des roumain.
Il existe de nombreuses similitudes avec d’autres
régions concernant ce mobilier, qui comprend généralement
des coffres dotaux, tables, certains types d’armoires, boîte

de céréales, des étagères – aux origines très anciennes et
avec des éléments communs dans l’ensemble des Carpates.
La forme et la disposition des éléments décoratifs,
leur richesse, soulignent de près le système constructif.
Une particularité de ces décorations, comme dans les
autres cas, est la tendance de géométrisation des formes,
propriété qui caractérise l’unité de style du décor
architectural, développé sur la zone autour de l’arc des
Carpates. L’ornementation dans ces cas est étroitement
liée au domaine de la sculpture et de la peinture.
La peinture a une fonction purement décorative,
tandis que la sculpture est un accessoire de l’architecture,
le moyen de représentation des formes créées. On trouve
aussi une combinaison des deux genres artistiques
associés à différentes techniques.
La région de la Haute Vallée du Mures, encore
insuffisamment explorée, offre un certain nombre
d’éléments ethno‑culturels ; les ornements de meubles,
dans ce cas, représentent une marque identitaire dans
cet espace de vie multi‑ethnique.

Rezumat: Această lucrare tratează despre anumite
interferențe asupra artei populare românești și secuiască în regiunea Văii Superioare a Mureșului, cu o referire
particulară la vechiul mobilier țărănesc.
Ca și în alte regiuni etnografice ale țării, țăranul,
fie el român, secui, ungur sau saxon din Valea Superioară
a Mureșului a manifestat întotdeauna interesul pentru
funcționalitatea, rezistența mobilierului pentru mai multe

generații și un interes particular pentru amenajarea interiorului casei țărănești cu mobilă estetică și de bun gust.
Mobila pictată distribuită în regiune pentru amenajarea interiorului caselor au fost realizate în principal
de artizani sași, secui, unguri, armeni și în mai puțină
măsură de catre români.
Există numeroase similitudini cu alte regiuni
privind acest mobilier, care cuprinde în general lăzi de
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zestre, mese, diferite tipuri de dulapuri, hambare, etajere – cu origini foarte vechi și cu elemente comune în
ansamblul Carpaților. Forma și dispunerea elementelor
decorative, bogăția lor, subliniază de aproape sistemul
constructiv. O particularitate a acestor decorațiuni, ca
și în alte cazuri, este tendința geometrizării formelor,
proprietate care caracterizează unitatea de stil a decorului arhitectural, desfășurat pe zona din jurul arcului
carpatic. Ornamentația în acest caz este direct legată de

domeniul sculpturii și a picturii. Pictura are o funcție
pur decorativă, în timp de sculptura este un accesor al
arhitecturii, mijlocul de reprezentare a formelor create.
Se găsește și o combinare a două genuri artistice asociate
la tehnici diferite.
Regiunea Văii Superioare a Mureșului, încă insuficient explorată, oferă un anumit număr de elemente
etno‑culturale; în orice caz, ornamentele mobilierului
reprezintă o marcă identitară în spațiul vieții multietnice.

Mots‑clés: région de la Haute Vallée du Mures, vieux
meubles paysans, interférences sur l’art populaire
roumain et szekler, les ornements de meubles.

Cuvinte‑cheie: regiunea Văii Superioare a Mureșului,
mobilier vechi țărănesc, interferențe ale artei populare
române și secuiești, ornamentica de mobilier.

După cum se cunoaşte, structura şi decorul mobilierului ţărănesc sunt în linii mari unitare pe întreg
teritoriul locuit de români, dar ca şi în celelalte domenii ale artei populare, această unitate nu exclude o
mare varietate de forme constructive şi ornamentale zonale1.
Ca şi în alte zone etnografice ale ţării, ţăranul, fie el român, secui, maghiar sau sas din zona Mureşului
Superior, a manifestat tot timpul pe lângă interesul faţă de funcţionalitatea sau rezistenţa mobilierului pentru mai multe generaţii şi un interes deosebit pentru amenajarea interioarelor locuinţei pe cât posibil cu
mobilier care să corespundă şi simţului estetic şi bunului gust.
La un studiu mai atent al zonei de care ne ocupăm, observăm că indiferent de tehnica de execuţie sau
de material, ni se relevă întotdeauna acelaşi mod de gândire în ciuda unei infinite unităţi stilistice întâlnite
mai ales în ceea ce priveşte ornamentica şi străvechile motive atât de proprii şi permanente lumii satului
românesc, secuiesc, maghiar sau săsesc.
Pictarea mobilelor a devenit necesară la începutul epocii moderne când mobilele vechi, cioplite din
lemn tare au fost înlocuite de produsele tâmplarilor, confecţionate din scânduri mai ieftine de brad, tăiate la
joagăre acţionate de apă. La acestea, vopseaua pe bază de clei sau ulei, precum şi lacul de răşinoase serveau
ca întăritoare şi protectoare ale materialului lemnos cu fibră mai slabă şi mai ales ale îmbinărilor mai complicate la colţuri. Procedeul a fost aplicat la biserici (pe tavan, balconul corului, strane, bănci ş.a.). Despre
primii tâmplari pictori de mobile săteşti avem informaţii din inscripţiile bisericeşti cu pictură sau din unele
date curatoriale. Aceste interioare bisericeşti cu pictura florală, dar într‑o oarecare măsură şi interioarele de
„modă nouă” ale conacelor au exercitat o influenţă puternică asupra artei decorative şi a culturii în materie
de mobilier ţărănesc2.
Reconstituirea acestui proces pe baza datelor şi inscripţiilor contemporane, precum şi a cercetărilor
etnografice comparative, confirmă răspândirea centrelor de tâmplari‑pictori de mobile. În zona Mureşului
Superior, a circulat prin târguri mobilier pictat de calitate superioară în centrele Târgu Mureş, Reghin,
Gheorgheni, Odorheiu Secuiesc, cu unele similitudini ca tehnică, materiale şi decor din centre de tâmplari‑pictori breslaşi ale unor zone mai îndepărtate ca Târgu Secuiesc, Breţcu, Turda, Cluj, Dej, Zalău, Oradea,
Satu Mare, Baia Mare ş.a.; în numeroase sate şi târguşoare au lucrat tâmplari‑pictori de mobilă, populari, cu
cunoştinţe meşteşugăreşti „furate” de la breslaşi, apoi „moştenite” şi îmbogăţite uneori în cadrul familiei. În
cursul generaţilor, fiecare centru de tâmplari‑pictori de mobile şi‑a format un stil propriu, conform cunoştinţelor meşteşugăreşti acumulate generaţie de generaţie şi adaptate pretenţiilor pieţei respective3.
Mobilierul pictat care a circulat în zona Mureşului Superior – spre exemplu – pentru amenajarea
interioarelor locuinţelor a fost executat în primul rând de meşteri saşi, secui, maghiari, armeni şi în mai
1. 
Arta populară românească (coord. Florea Bobu Florescu, Paul Petrescu), Ed. Academiei, Bucureşti, 1969, p. 205–224.
2. Károly Kós, Studii de etnografie, Ed. Kriterion, Bucureşti, 1999, p. 222.
3. 
Ibidem.
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puţină măsură de români. Literatura de specialitate precum şi obiectele păstrate demonstrează că în cultura
locuinţei din Europa Centrală, pictura în culori a mobilierului a apărut în sec. XIV – XVI, iar ornamentele
florale în secolul al XV‑lea. În Ardeal, mobilierul ornamentat floral se răspândeşte sub influenţa lăzilor pictate la sfârşitul secolului XVI, după ce a devenit mai întâi cunoscut în Germania de Sud şi apoi în răsărit, în
Grecia şi Turcia. Nicolae Dunăre, este de părere că în Ardeal, mobilierul pictat floral a fost încetăţenit de
micii meşteri saşi şi maghiari. La începutul secolului XX, meşterii români din jurul Branului au preluat şi ei
pictura mobilierului 4.
După cum susţine şi etnograful maghiar, Kardalus János, se consideră că tezaurul motivelor florale de
pe mobilier, al buchetelor de flori, a fost preluat după modelul Renaşterii (stil italienesc) de pe tavanul bisericilor5. Modelele au fost dirijate, iar motivele care au circulat în spaţiul transilvan, adecvate compoziţiilor
după gusturile tradiţionale ţărăneşti. De exemplu, frecvent întâlnitul buchet de flori aşezat în vază, după stilul Renaşterii, devine unul dintre cele mai îndrăgite motive decorative. La biserica Sf. Ioan din Delniţa, spre
exemplificare comparativă, în plină zonă locuită de secui, apare o pictură dintre cele mai mari şi frumoase
executate la 1613 (A se vedea porţile din zona Odorheiul Secuiesc, la Feliceni şi Păltiniş‑Lupeni dintre 1690–
1970; Crăciunel, Homorod dintre 1701–1712; Ocland, Tărceşti, Murgeni, Rugăreşti (sec. XVIII) şi în sec. XIX
pe tavane, altare, orgi şi strane la: Ocland, Teleac, Aldea, Mărtinaş, Forţeni şi Mărtişeni). Acestea s‑au răspândit în arealul secuiesc, fiind preluate unele elemente inclusiv în zona de contact a acestuia cu Mureşului
Superior. Pictura de mobilier era realizată şi de maeştrii tâmplari „pribegi” (itineranţi), având şi ea în trecut
o legătură strânsă cu pictura tavanelor bisericilor, ca mai apoi să se producă despărţirea acestor meşteşuguri. Astfel, în secolul al XIX‑lea are loc sedentarizarea meşterilor tâmplari şi pictorilor de mobilier, cele
mai importante centre unde se executa mobilier pentru zonă fiind: Ţara Bârsei, Baraoltul, Zona Târnavelor,
Călata, Remetea, Casin, Ciuc, Gheorgheni, Odorhei, Zona Ocnelor, Valea Homoroadelor, Valea Nicoului
şi Dîrjiu pe teritoriul actualelor judeţe Harghita şi Covasna; Reghin, Tg. Mureş sau Sighişoara pe teritoriul
actualului judeţ Mureş.
Totalitatea factorilor istorici, sociali, antropogeografici şi etnografici a impus adesea forma şi dimensiunile încăperilor care le adăpostesc, întregul ansamblu al locuinţei, fiind astfel rezultatul unei evoluţii
unitare, al unor raporturi strict interdependente6.
Despre bogăţia interiorului locuinţei vorbesc inventarele din foile de zestre păstrate, reprezentări din
tablourile pictorilor secolului XIX sau analogiile interioarelor actuale ale căror piese de mobilier reprezintă
sau reproduceri fidele sau reluări ale unor prototipuri anterioare.7
Există multe similitudini cu alte zone în ceea ce priveşte inventarul acestui mobilier, care cuprinde în
general măsuţe joase, unele tipuri de blidare, de dulapuri, colţare, hambare, poliţe, rafturi, lăzi de zestre – cu
străvechi origini şi elemente comune în jurul arcului carpatic.
De multe ori acest mobilier era confecţionat şi de gospodarii înşişi, mulţi dintre ei având faima de
lemnari, dulgheri, şindrilari sau tâmplari de ţară. Doar familiile mai înstărite îşi puteau permite la început
să comande executarea unui mobilier la oraş sau să‑l achiziţioneze din pieţele, târgurile de desfacere. Unii,
erau meşteri „universali”, executând munci diferite. Este exemplu maeştrilor cruceri, care erau şi sculptori,
strungari, zugravi, „arhitecţi” (lucrau mai ales biserici dar şi mobilier).
În continuare ne propunem să prezentăm câteva piese de mobilier din zona de care ne ocupăm.
Masa, în ansamblul interiorului de altă dată, era joasă, de format circular, apoi dreptunghiular iar cu
scaunele sale – fiecare cu altă înfăţişare – reprezenta una din piesele mai caracteristice, încă din vechime. Masa
bătrânească înaltă, se considera că a aparţinut mai mult interiorului ţăranilor înstăriţi. Sistemul său constructiv
4. Nicolae Dunăre, Román‑magyar‑szasz etnokulturális kapcsolatok (Legături etnoculturale româno‑maghiaro‑săseşti), în revista
Korunk évkönyv, 1979, Cluj, p. 77.
5. Vezi Kardalus János, A festett bütor (Mobilierul pictat), editat de Centrul de Conservare şi Valorificare a Tradiţiei în jud.
Harghita, Miercurea Ciuc, 1982, p. 20 şi urm.
6. Dorel Marc, Evoluţia habitatului tradiţional în zona Topliţei Mureşului Superior, Ed. Ardealul, Tg. Mureş, 2009, p. 169–201.
7. 
Andrei Pănoiu, Mobilierul vechi românesc, Editura Meridiane, Bucureşti, 1975, p. 10.
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şi decorativ, a înscris această piesă în seria comparativă a „sicrielor”, din Maramureş, din Munţii Apuseni, din
zonele Neamţului sau Argeşului. Cea mai răspândită însă era masa dulăpior (numită şi hambar), compusă din
patru montanţi, pe structura cărora se amenajează un dulăpior cu două uşi, prevăzut uneori şi cu sertar.
În întreaga Transilvanie şi în unele zone de la sud şi de la est de Carpaţi este cunoscut şi tipul de masă
cu cutie, venit pe calea Europei Centrale, la care faţa mesei este mobilă iar cutia, fixă. La tipurile mai târzii,
se ataşează cutiei alte sertăraşe, prevăzute să gliseze. Masa înaltă, cu patru picioare este prelucrarea mult
mai târzie, mai cunoscută mediului popular fiind masa pe „căpriţe”, cu picioarele fixate, două câte două, în
formă de „X”. Mesei înalte îi corespunde cunoscutul scaun înalt, cu spătar care îşi are modelul consacrat în
epoca Renaşterii, perpetuat secole mai târziu în întreaga Europă.
Lada de zestre (sau racla, lacra în unele zone) îşi are numele de la însăşi funcţia pe care o îndeplineşte
– păstrarea zestrei de mireasă. Indiferent de utilizare, ladă de zestre sau hambar pentru alimente („bucate”), construcţia ei reproduce, după cum afirma A. Pănoiu, prototipuri inspirate după modelele sarcofajelor
greco–romane. Acestea au formate şi dimensiuni diferite, cu ornamentica geometrică sau florală, de multe
ori policromă. (Ornamentica acesteia o vom descrie mai jos). Lăzile de zestre folosite în zona Mureşului
Superior, erau frumos ornamentate ca peste tot, fie prin încrustare cu horjul, fie pictural cromatic, în motive
geometrice, vegetale, zoomorfe. Ca şi în alte zone cu populaţie mixtă, unele motive ornamentale se regăsesc
atât pe lăzile de zestre româneşti, cât şi pe cele maghiare, secuieşti sau săseşti.
În ceea ce priveşte sistemul constructiv, ca şi în alte zone, tehnica de execuţie a mobilierului popular a
exclus aproape întotdeauna folosirea cleiurilor pentru fixarea pieselor. Se poate afirma că aceasta este doar
o trăsătură specifică mai ales mobilierului popular. Se întâlnesc încheieturile în „dibli”, cuie de lemn, cele
strânse cu „pana” sau prevăzute cu „opritori”. Acestea erau dependente de o anumită formă de fasonare, de
un anume sistem constructiv. Se pornea de la principiul că trebuie asigurată o legătură trainică între elementele verticale (montanţi – picioare) şi cele orizontale (ţarcuri), cu îmbinări cât mai simple şi mai puţine
la număr. Cele mai frecvente îmbinări sunt cele cu „cep drept” şi cele cu „pană şi uluc”, de mai multe tipuri.
În ceea ce priveşte tehnica mai ingenioasă a îmbinării, de multe ori meşterii o păstrau ca pe un secret de
breaslă. De remarcat de asemenea că şi aici, procedeele tehnice folosite au o mare vechime, ele aplicându‑se
în mai multe spaţii culturale din antichitate până astăzi: fasonarea prin despicare, cioplirea cu barda, finisarea cu cioplitoarea, cu rindeaua, încheietura făcută cu horjul.
Dulapul, rămâne prin excelenţă, o piesă în care particularităţile zonale sunt evidente. Cadrul acestuia
a fost din vechi timpuri, completat cu tot felul de poliţe, primbre şi sertare, ca şi cu piese sau obiecte de
interior din lemn, de tipul vaselor lucrate artistic, al solniţelor, lingurarelor; culmile din interior sau din
pridvoare, pentru păstrarea portului popular, scoarţelor, lepedeelor, ţoalelor, erau deasemenea des întâlnite,
suplinind de cele mai multe ori dulapurile sau laviţele mai încăpătoare; iniţial, dulapurile erau folosite pentru păstrarea vaselor şi altor obiecte de uz casnic, ulterior vor adăposti şi haine. Tăbliile uşilor, erau frumos
picate policrom în motive florale.
Laiţele (laviţele) vechi, încadrau masa dar treptat au fost înlocuite în zonă de canapee, piesă de nelipsit din interioarele caselor româneşti, secuieşti, maghiare sau săseşti – rezultate prin ataşarea unui spătar
laviţei, frumos ornamentat prin traforarea unor motive geometrice sau vegetale; iniţial a păstrat culoarea
naturală a lemnului, apoi i s‑au aplicat diferite baiţuri, vopsele, sau pirogravuri; alteori aveau tăbliile şi capacul pictat. Aceste „canapele” de lemn cu spătar şi cu braţele laterale, aminteau de stilul baroc sau empire din
interioarele oraşeneşti, fiind printre cele mai persistente. Spre deosebire de simplele laviţe, „canapeul” fiind
închis, avea posibilitatea de a depozita textilele şi îmbrăcămintea, fie cele de muncă, purtate mai des, fie cele
de sărbătoare sau „de mândrit” purtate mai rar cu ocazii speciale sau la biserică. Uneori, în acestea dormeau
copii din familiile numeroase sau chiar se ţineau diferite alimente într‑un compartiment separat.
Blidarele sau podişoarele se mai păstrează în unele case mai vechi, fie sub forma simplă a stelajelor cu
stinghii pentru susţinerea vaselor, fie mai evoluate, cu părţile de jos închise, acestea păstrând unele motive
ornamentale simple dulghereşti, ornamentate cu margini traforate, altele mai evoluate fiind pirogravate sau
pictate cu motive simple vegetale sau geometrice stilizate.
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Altă piesă de mobilier nelipsită era cuierul realizat din scândură, cu cuiele de agăţat din lemn traforat
în diferite forme, cele mai des întâlnindu‑se figurile antropomorfe.
Scaunele, aveau forme, diferite (rotunde, pătrate, dreptunghiulare), confecţionate în casele vechi din
monoxile sau scândură. Pentru unele treburi gospodăreşti, sau lucrul femeilor la meşteşuguri casnice, erau
folosite scaune mai joase din scândură cu stabilitate mai bună; în jurul mesei însă se foloseau scaunele cu
spătar din scândură traforată sau fuştei rotunzi, unele scaune fiind frumos ornamentate cu forme vegetale,
geometrice sau antropomorfe.
Ornamentica mobilierului popular, la fel ca tehnica, se prezintă la fel de veche cu repertoriul său
linear; ea este asemănătoare cu cea pe care o regăsim şi în decoraţia locuinţelor de lemn, împodobirea uneltelor gospodăreşti sau a obiectelor de uz casnic, precum şi pe ţesături, ceramică, os, piele sau fier. Forma şi
dispunerea elementelor decorative, bogăţia lor, urmăresc îndeaproape să sublinieze sistemul constructiv.
O trăsătură aparte a acestor decoraţii, este ca şi în alte cazuri tendinţa de geometrizare a formelor, însuşire
ce caracterizează de fapt, unitatea stilistică a decorului arhitectural, dezvoltat pe toată aria din jurul arcului
carpatic. Ornamentica în aceste cazuri este strâns legată de domeniul sculpturii şi al picturii. Pictura însă
îndeplineşte o funcţie strict decorativă, în timp ce sculptura constituie un accesoriu al arhitecturii, adică
mijlocul de reprezentare a unor forme constructive. Se întâlneşte însă şi o îmbinare a celor două genuri
artistice asociate în tehnici diferite.
În ceea ce priveşte aspectul plastic, rezultat din forma, culoarea şi dimensiunile materialelor existente
în lucrare precum şi raporturile stabilite între diferitele elemente şi înfăţişarea întregului ansamblu – completează ornamentica.
Ornamentica lemnului deţine un stil şi o tehnică proprie, are posibilităţi de înfăţişare şi genuri artistice multiple. Cele mai simple şi frecvente compoziţii sunt şi în această zonă, un ansamblu de crestături
rezultate din linii drepte, linii frânte, zig‑zag‑uri, puncte, cercuri, triunghiuri, romburi sau torsade8. Acestea apar
indiferent de tehnica folosită, încrustaţie, sculptură sau pictură. Ele sunt dispuse după diferite axe folosind
înşiruirea, încolonarea, simetria, dreaptă sau pe diagonală, alcătuind în cele din urmă compoziţii dezvoltate.
În ansamblul decorativ rezultat, modul de tratare şi tehnica de execuţie, scara şi raportul dintre diferitele
elemente, reprezintă factori cu rol important în ornamentică.
Deseori, motivele sculpturale ca şi tehnica de realizare a acestora sunt impuse şi de forma uneltelor,
folosite în prelucrarea materialului.
Motive ca rozeta geometrică sau florală, steaua sau soarele, sunt concepute într‑o mare diversitate de
forme, ca şi împletiturile, intersecţiile de cercuri, cercuri concentrice, articulaţii de arce sau segmente de cerc,
se întâlnesc cu o mare frecvenţă, fiind nelipsite din decoraţia mobilierului tradiţional. Alături de motivele
liniare şi compoziţiile geometrice însă, se întâlnesc în mod frecvent şi elemente vegetale cum sunt florile,
plantele, arborii ş.a., mai mult sau mai puţin stilizate, uneori policrome sau încadrate într‑un decor mixt.
Simbolistica iconografică din decoraţii este aproape întotdeauna picturală şi realizată într‑o varietate
de tehnici, într‑un colorit viu, desfăşurată în compoziţii mai mult sau mai puţin dezvoltate, supunându‑se
şi ea regulilor ornamenticii. Rolul decoraţiei realizate astfel, este de a pune în valoare formele arhitecturale.
Sculptura figurală este abordată mai mult ca desen incizat, prin sculptare cu o dăltiţă mică semirotundă. În
acest fel sunt sculptate şi unele inscripţii, figurile şi desenele de pe cruci sau chiar unele icoane. Se întâlnesc
şi chipuri stilizate de păsări şi animale, deseori înfăţişate ca suport de sfeşnice pe candelabre sau pe frontispiciile tâmplelor.
Ca tehnică de execuţie, pictura este întâlnită mai mult ca o culoare de apă, sau în tempera, aplicată
direct pe suprafaţa lemnului sau pe un glet de praf de cretă cu clei.
Revenind la ornamentica florală regăsită pe mobilierul din zonă, se constată că au circulat cu deosebire motive ca buchetele de flori, cel mai frecvent întâlnit în această ornamentică, apoi motivele florale ale buchetelor ce au avut ca model florile de câmp sau de grădină; de asemenea pe lângă florile
8. 
Ibidem, p. 14.
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propriu‑zise, se reprezentau şi frunze, sub formă de lujeri, modele de margine şi linii (încrucişări); evolutiv se consideră că originea acestor motive se pierde în secolul al XV‑lea, mai întâi apărând frunzele
apoi florile ca motive ornamentale.
Stilul inspirat de modelul Renaşterii, iese în evidenţă după modalitatea de împărţire şi ornamentare
a suprafeţei mobilierului, după modul de realizare a crestăturilor, după aranjare, compoziţii, sau reprezentarea acestora, simetria buchetelor florale şi construcţia lor echilibrată, pictarea florilor în plan orizontal,
alegerea culorilor şi adecvarea lor. Florile cele mai des întâlnite ca motive sunt trandafirul, laleaua, garoafa,
margareta, narcisa, lăcrămioara, floarea de măr, vioreaua, floarea „poamelor câinelui”, crinul alb, floarea de
salcâm ş.a. Se adaugă apoi ca motive frecvente şi fructele cum ar fi: ciorchinele, fructul lemnului câinesc
(lemnul câinelui sau poama câinelui), căpşuna, sâmburele de caisă, ca şi alte motive: rodia, frunzele stilizate, ulciorul (ulciorul italienesc) folosit la baza buchetelor florale. Buchetele sunt încheiate de obicei cu
încrucişări de linii9.
Caracteristicele stilului mobilierului care a circulat în zonă, le putem determina în funcţie de culoarea de bază, construcţia compoziţiei: baza, direcţia, desfacerea şi încheierea legăturilor buchetelor de flori;
chenarul compoziţiei sau lipsa acestuia; originalitatea motivelor (forma frunzelor, florilor, tulpinilor, folosirea obişnuită a unor motive sau bogăţia schimbării motivelor, forma, conducerea liniei); bogăţia culorilor,
armonia lor; elementele ornamentale, complementare (elemente mici alcătuite din linii şi cercuri, semicercuri, umbrirea motivelor, şnurul, liniile, chenarele) şi nu în ultimul rând, numerotarea anilor şi caracterul
de scriere a numerelor, grafica numerelor şi literelor.
Specificul pictării mobilei vechi, este determinat în primul rând de parcelarea pe suprafeţe de diferite mărimi, forme şi tonuri de culoare a planurilor mari precum şi prin accentuarea cu anumite culori a
unor elemente arhitectonice cum ar fi uşa, coloana, cornişa, coroana ş.a. Unul dintre elementele definitorii
ale compoziţiei ornamentale până relativ recent a fost „pictarea în table” (táblás festés), adică stăruinţa ca
filungul (betét) să pară mai adânc, înconjurat cu rame, ori imitaţia acestuia printr‑un patrulater cu margini
pictate, umplut cu motive florale10. Se constată în zonă denumirea locală destul de improprie a mobilei picate – „mobilă cu lalele ”(tulipántos bútor), motiv pentru care am putea presupune că dintre motivele florale
laleaua ar fi cea mai frecventă; după o statistică obiectivă însă (numărarea diferitelor motive vegetale de pe
mobila pictată din secolul XIX), s‑a observat că motivul cel mai frecvent este trandafirul, apoi laleaua şi
garoafa, urmate de motive umbelifere, alte motive vegetale, elemente decorative asemănătoare cu sâmburii
de caise sau rodii, altele dintre cele enumerate mai sus11.
În ceea ce priveşte originea vopselelor, ca şi în alte zone acestea erau iniţial de provenienţă vegetală, ca cele preparate din coaja copacului şi coaja verde de nucă, uleiurile vegetale şi răşina de brad; de
origine animală se foloseau bila, unghiile, resturile de piele; de provenienţă minerală rezultau vopsele din
rocile colorate (piatra de opal), ardezie de diferite feluri, nisip, piatră de var, oxizi de plumb, diferite argile
sau pământ cu elemente de conţinut cromatic. Aceste vopsele se pregăteau în condiţiile în care meşterii
dovedeau că stăpâneau diferite procedee şi tehnici arhaice cunoscute în toate ariile culturale şi anume prin
înmuiere, fierbere, calcinare, măcinare, sedimentare, diluare, amestecare.
Amplasarea mobilierului în casele ţărăneşti de odinioară depindea şi de sistemul organizării interi
orului locuinţei, complementar acestuia, cu toate componentele sale dispuse funcţional, care se realiza de
regulă similar (ca şi în alte zone etnografice), în aceleaşi structuri de folosinţă pe colţuri şi pereţi, prezentând o compoziţie artistică unitară cu unele diferenţieri zonale totuşi în funcţie de elementele ce‑l alcătuiesc12. Interiorul locuinţei populare româneşti, secuieşti sau săseşti tradiţionale, trebuie privit ca o categorie
9. La Sândominic şi Dăneşti apare motivul şnurului cu ciucuri (specific zonei Ciucului). Unele din piesele de mobilier executate
aici, erau aduse şi puse în vânzare şi la Gheorgheni, de unde erau cumpărate şi de locuitorii zonei Mureşului Superior.
10. Károly Kós, op. cit., p. 227.
11. 
Ibidem.
12. Dorel Marc, Tipologia gospodăriilor în zona Topliţei. Interferenţe româno – secuieşti, în Angvstia, nr. 8, 2004, Sf. Gheorghe,
p. 259–264.
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istorică, ce are o structură unitară de ansamblu şi diferenţieri zonale izvorâte din diversitatea ocupaţiilor şi
ponderii acestora, diferenţierea social‑economică a populaţiei, din evoluţia tradiţiei locale în amenajarea
părţii dinăuntru a casei, din modalităţile locale de îmbinare a utilitarului cu esteticul.13 În general, casa tradiţională a fost organizată în aşa fel încât să asigure cât mai bune condiţii desfăşurării ocupaţiilor casnice,
în primul rând pregătirea hranei zilnice şi prelucrarea diferitelor materii prime, mai ales a fibrelor textile
necesare în arta ţesutului, cusutului sau broderiei. După cum afirmă cei mai mulţi specialişti, printre care
Georgeta Stoica, Paul Petrescu Valer Butură ş.a., organizarea tradiţională a interiorului locuinţei româneşti,
prezintă deci pe lângă trăsăturile comune, unitare şi trăsături specifice. Diferenţieri mai accentuate prezentau piesele care pe lângă funcţii practice, au avut şi mai au un predominant caracter decorativ cum ar fi
spre exemplu: mobilierul încrustat, traforat sau pictat; textile: covoare, ştergare ţesute sau cusute, carpete,
broderii sau diferite cusături; ceramică (în zona de care ne ocupăm adusă mai recent din alte centre ca Deda
(cu satele Pietriş, Morăreni), Bistriţa Bârgăului, Neamţ, dar şi din centrele secuieşti Corund şi Dăneşti sau
din centrul săsesc de la Saschiz – pentru perioada mai veche existând semnalări ale unui centru la Topliţa).
Diferenţierile dintre interioarele româneşti, maghiare sau secuieşti apar în ornamentica şi cromatica acestora distincte, dar apar şi unele motive ornamentale comune. Deasemenea, comune sunt şi unele elemente de
mobilier dulgheresc, de exemplu canapee (laviţe), lăzi de zestre, colţare pictate, blidare ş.a. Dealtfel, mobilierul popular din zona Mureşului Superior, se înscrie prin elementele componente, material, tehnică sau
decor, aşa după cum afirmam, în caracteristicile unitare specifice şi altor zone etnografice. Treptat, mobilierul din interiorul locuinţei satelor a fost înlocuit cu alt mobilier decât cel dulgheresc realizat de meşteri din
sat, executându‑se sau cumpărându‑se la oraş.
Aşa cum arăta şi A. Pănoiu, mobilierul popular formează un mare capitol al artei româneşti, iar „ţăranul român din trecut – fie el plugar, crescător de animale sau meşteşugar – şi‑a amenajat locuinţa după străvechi datini şi după gustul său ales. Interiorul era format din cele mai trebuitoare piese de mobilier, printre
care patul şi masa, scaunele şi lăzile de zestre; acestora li se adăugau numeroasele obiecte de uz casnic şi
uneltele de trebuinţă apropiată, precum şi nelipsitele podoabe din ţesături, din lemn, piele sau metal, vase
ceramice de tot felul etc”.14
Dezvoltarea funcţională a caselor din Transilvania în general, a ţinut seama de diferitele treburi casnice şi o cât mai bună circulaţie interioară ce au impus împărţirea încăperilor în colţuri. Astfel, întâlnim:
colţul cu vatra pentru foc, colţul cu pat, colţul cu masa, colţul de după uşă cu podişoare pentru vase, blidare
sau laviţe (laiţe).15 De regulă, casele cu o singură încăpere şi tindă au fost organizate după acest principiu al
colţurilor în tot cuprinsul Transilvaniei deoarece astfel se asigura o mai bună desfăşurare a activităţilor productive din cadrul lor, o mai uşoară circulaţie în interior; mobilierul a fost îmbunătăţit şi întregit în timp;
dezvoltarea planurilor la rândul ei a schimbat însă şi organizarea interioarelor16; camera sau odaia frumoasă,
a avut funcţii mai restrânse şi o circulaţie interioară redusă. Din această cauză în multe părţi s‑a părăsit
modul de organizare pe colţuri, pentru a asigura un mai bun confort şi o mai bună intimitate membrilor
familiei. Abundenţa textilelor decorative însă, a constituit o trăsătură caracteristică a interioarelor caselor
din majoritatea zonelor din cuprinsul Transilvaniei, ele fiind complementare mobilierului.17.
În amenajarea mediului cotidian, implicit al locuinţei tradiţionale, configuraţia mobilierului redă o
imagine fidelă a structurilor familiale şi sociale ale unei epoci. Fiecare cameră are o destinaţie strictă, ce
corespunde diverselor funcţii ale celulei familiale şi care trimite mai departe la o concepţie a persoanei ca
îmbinare echilibrată de facultăţi distincte; mobilele se implică uneori într‑o unitate mai curâd de ordin
moral decât spaţial.
13. Ion Vlăduţiu, Etnografia românească, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1973, p. 178 – 179.
14. Andrei Pănoiu, op.cit., p. 10.
15. Valer Butură, Străvechi mărturii de civilizaţie românească. Transilvania – studiu etnografic, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică,
Bucureşti,1989, p 114.
16. Vezi Georgeta Stoica, Organizarea interiorului locuinţei ţărăneşti româneşti, Bucureşti, 1969.
17. Valer Butură, op. cit, p. 119–121.
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Mobilele se grupează în jurul unei axe ce asigură cronologia regulată a conduitelor, simbolizând
prezenţa familiei faţă de ea însăşi; în spaţiul privat fiecare mobilă şi fiecare cameră la rândul ei îşi interiorizează funcţia şi marchează demnitatea simbolică a acesteia, iar casa în întregul ei desăvârşeşte integrarea relaţiilor personale în grupul familiei.18 Spre exemplificare, camera „dinainte”, „de mândrit”, era
deobicei cea mai frumos amenajată, mobilată, adăpostind zestrea fetelor de măritat dar şi primitoare
pentru evenimentele importante din viaţa familiei (botez, nuntă, înmormântare ş.a.). Destinaţia încăperilor şi amenajarea interioară a locuinţei depinde şi acestea de anumite obiceiuri, tradiţii, cutume legate
şi de specificul regional, zonal. De exemplu, în zona locuită preponderent de secui, planul casei secuieşti
cuprindea: o cameră mică (o bucătărie), o cămară, o cameră mare sau de paradă (nagy ház, paràdésház),
prispa (eresz), târnaţul (tornác), în spatele camerei mari un alcóv, cameră retrasă din faţadă pentru odihna bătrânilor sau pentru fete.
Mobilele şi obiectele au ca funcţie, în primul rând, personificarea relaţilor umane, umplerea spaţiului
pe care îl împart între ele, ca şi faptul de a avea suflet: „dimensiunea reală în care trăiesc este supusă dimensiunii
morale pe care trebuie să o semnifice”19.
Transformările petrecute de câteva decenii în lumea satului mureşean, au dus bineînţeles la scoaterea treptată din inventarul locuinţei a mobilierului ţărănesc. Acesta a rămas în memoria ţăranului, în
amintirile copilăriei noastre sau în colecţiile de la muzeele etnografice din Tg. Mureş, Reghin sau Topliţa.
Cu toate acestea, profunzimea caselor copilăriei şi caracterul lor evocator în amintire sunt redate de
structura complexă de interioritate în care obiectele pot reitera prezenţa copilăriei, creionând în limitele unei configuraţii simbolice „sălaşul copilăriei”. Se observă deasemenea că s‑a modificat în timp şi
concepţia privid decorarea locuinţei; gustul tradiţional care era o determinare a frumosului prin afinităţi ascunse. În zilele noastre, deseori valoarea nu mai constă în apropiere şi intimitate, ci în informaţie,
invenţie, control (şi confort – n.n), disponibilitate continuă faţă de mesajele obiective; acest calcul întemeiază discursul locatarului modern.20
Întreaga paletă de manifestări artistice legate de mobilierul vechi ţărănesc, întâlnite în spaţiul
Mureşului Superior şi vecinătăţi, de care am dorit să ne ocupăm în această lucrare, este în măsură să definească elemente care să pună în valoare şi specificul etno‑cultural al zonei, un spaţiu multietnic şi multicultural, insuficient cercetat încă în ceea ce priveşte abordarea confluenţelor, interferenţelor româno‑secuieşti‑săseşti care de obicei au fost tratate paralel în etnografia românească, maghiară şi săsească.21

18. Jean Baudrillard, Sistemul obiectelor, Ed. Echinox, Cluj, 1999, p. 11.
19. 
Ibidem.
20. 
Ibidem, p. 17.
21. Din literatura maghiară de specialitate îl reamintim pe Károly Kós cu lucrarea A régi székely bútorferstésről, în Korunk, 1968, nr
8. p. 1167–1173, care constata că în ceea ce priveşte mobilierul pictat popular maghiar din Transilvania în general, în sintezele
etnografice şi de artă populară se întâlnesc de obicei referiri scurte şi generale ca de exemplu în A magyarság neprajza, I–IV,
1941, p. 136–137; Dománovszky György, Magyar parasztbútorok, 1942, p5; Tambor Ilona, Magyarországi festett, famennyezetek,
1968.
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LI STA I LUSTRAŢI I LOR
Foto 1 Ladă de zestre pictată, anul construcţiei 1876, sat Gălăuţaş Pârâu, Mureşul Superior
Foto 2 Ladă de zestre pictată, cu detaliu, anul construcţiei 1876, sat Gălăuţaş Pârâu, Mureşul Superior
Foto 3 Ladă de zestre pictată, anul construcţiei 1875, din Bilbor, Mureşul Superior
Foto 4 Ladă de zestre secuiască, anul construcţiei 1896, colecţia Muzeului de Etnografie şi Artă Populară
Foto 5 Ladă de zestre încrustată, colecţia Muzeului de Etnografie şi Artă Populară, Tg. Mureş, înc. sec. XX
Foto 6 Ladă de zestre încrustată, colecţia Muzeului de Etnografie şi Artă Populară, Tg. Mureş, înc. sec. XX
Foto 7 Masă cu ladă, colecţia Muzeului de Etnografie şi Artă Populară, Tg. Mureş, înc. sec. XX
Foto 8 Colţar pictat din Subcetate (1874), în colecţia Muzeului de Etnografie Topliţa
Foto 9 Canapeu din Bilbor (înc. sec XX)
Foto 10 Bancă cu spătar traforat, colecţia Muzeului de Etnografie şi Artă Populară, Tg. Mureş, înc. sec. XX
Foto 11 Scaun maghiar, decorat cu motivul lalelei, colecţia Muzeului de Etnografie şi Artă Populară, Tg.
Mureş, înc. sec. XX
Foto 12 Scaun săsesc, decorat cu motivul garoafei, colecţia Muzeului de Etnografie şi Artă Populară, Tg.
Mureş, înc. sec. XX
Foto 13 Interior de locuinţă românească, specific zonei Topliţei Mureşului Superior, în expoziţia de bază a
Muzeului Etnografic Topliţa
Foto 14 Interior de locuinţă secuiască din satul Ditrău.

LI ST E DE S I LLUSTRATIONS
Photo 1 Coffre de dot peinte (1876), le village Gălăuţaş Pârâu, la zone Mureș supérieur
Photo 2 Coffre de dot peinte, avec des détails (1876), le village Gălăuţaş Pârâu, la zone Mureș supérieur
Photo 3 Coffre de dot peinte (1875), le village Bilbor, la zone Mureș supérieur
Photo 4 Coffre de dot propre aux Szekiers (1896), les collections du Musée d’ethnographie et d’Art
populaire Tg. Mureş
Photo 5 Coffre de dot, sculptée, les collections du Musée d’ethnographie et d’art populaire Tg. Mureş, le
début de XX siècle
Photo 6 Coffre de dot, sculptée, les collections du Musée d’ethnographie et d’art populaire Tg. Mureş, le
début de XX siècle
Photo 7 Table avec coffre, les collections du Musée d’ethnographie et d’art populaire Tg. Mureş, le début
de XXe siècle
Photo 8 Meuble de coin peint de Subcetate (1874), les collections du Musée d’ethnographie Toplița
Photo 9 Canapé de Bilbor (le début du XXe siècle)
Photo 10 Banc avec le dossier chantourné, les collections du Musée d’ethnographie et d’art populaire Tg.
Mureş, le début de XX siècle
Photo 11 Siège hongrois décoré de tulipes, les collections du Musée d’ethnographie et d’art populaire Tg.
Mureş, le début de XX siècle
Photo 12 Siège propre aux Szeklers décoré avec des oeillets, les collections du Musée d’ethnographie et
d’art populaire Tg. Mureş, le début de XX siècle
Photo 13 Intérieur du logement roumain, Toplița, la zone de Mureș supérieure, pièce de l’exposition de
base des collections du Musée d’ethnographie Toplița
Photo 14 Intérieur du logement propre aux Szeklers, le village Ditrău.
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Foto 1, 2. Ladă de zestre pictată, cu detaliu, anul construcţiei 1876, sat Gălăuţaş Pârâu, Mureşul Superior

Foto 3. Ladă de zestre pictată, anul construcţiei 1875, din Bilbor, Mureşul Superior
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Foto 4. Ladă de zestre secuiască, anul construcţiei 1896, colecţia Muzeului de Etnografie şi Artă Populară

Foto 5. Ladă de zestre încrustată, colecţia Muzeului de Etnografie şi Artă Populară, Tg. Mureş, înc. sec. XX

Foto 6. Ladă de zestre încrustată, colecţia Muzeului de Etnografie şi Artă Populară, Tg. Mureş, înc. sec. XX
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Foto 7. Masă cu ladă, colecţia Muzeului de Etnografie şi Artă Populară, Tg. Mureş, înc. sec. XX

Foto 8 Colţar pictat din Subcetate (1874), în colecţia Muzeului de Etnografie Topliţa
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Foto 9. Canapeu din Bilbor (înc. sec XX)

Foto 10. Bancă cu spătar traforat, colecţia Muzeului de Etnografie şi Artă Populară, Tg. Mureş, înc. sec. XX

Foto 11. Scaun maghiar, decorat cu motivul lalelei,
colecţia Muzeului de Etnografie şi Artă Populară,
Tg. Mureş, înc. sec. XX

Foto 12 Scaun săsesc, decorat cu motivul garoafei,
colecţia Muzeului de Etnografie şi Artă Populară,
Tg. Mureş, înc. sec. XX
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Foto 13. Interior de locuinţă românească, specific zonei Topliţei Mureşului Superior,
în expoziţia de bază a Muzeului Etnografic Topliţa

Foto 14. Interior de locuinţă secuiască din satul Ditrău
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INTERFERENŢE OCCIDENTALE ȘI BIZANTINE
ÎN ARTA ROMÂNILOR DIN TRANSILVANIA
(SEC. XIII–XV)
MIHAI GEORGIŢĂ

BYZANTINE AND WESTERN INTERFERENCES IN THE RELIGIOUS ART OF ROMANIANS
IN TRANSYLVANIA (13TH–15TH CENTURIES)
Abstract: Romanian orthodox cohabitation with catholic population in Transylvania, consisting of Hungarians,
Saxons and Szeklers, naturally leads to influences in their
religious art.
If in a first stage catholic churches in Roma
nesque style, room type, were also influenced by
wooden architecture of native Romanians, the byzantine influences in Transylvanian catholic art were
fewer compared with the roman‑gothic ones in orthodox world from the same space. The phenomenon
could be explained on the one hand by the fact that
roman‑gothic art represented socially dominant political class and thus imposed itself, on the other hand by
the fact that Romanian elite who founded ecclesiastical

monuments, tended to join to catholicism in order to
keep the privileges.
The formation of medieval states of Moldavia and
Romanian Country strengthened ties with Romanians
from Transylvania and therefore their art has been issued
under the tutelage of western art.
With all strong conservative tradition of orthodox Romanians in terms of artistic technique, the ecclesiastical art has been reached yet for some technical and
stylistic influences of Western, but not because of acceptance of models removed from reality, which formed
the basis for artistic expression, but rather as a natural
mimicry purely technical and formal, designed to better
emphasize the Romanian religious concepts.

Rezumat: Convieţuirea românilor ortodocşi cu populaţia catolică din Transilvania, formată din ungurii, saşi şi
secui, a condus în mod firesc şi la influenţe reciproce în
arta religioasă.
Dacă într‑o primă fază bisericile catolice în stil
roman, aşa‑numitele biserici sală, au fost influenţate planimetric de arhitectura de lemn a băştinaşilor români, influenţele bizantine în arta catolică din Transilvania au fost mai
mici în comparaţie cu cele romano‑gotice în arta ortodoxă
din acest spaţiu. Fenomenul se poate explica, pe de o parte, prin faptul că arta romano‑gotică reprezenta gusturile
clasei social‑politice dominante şi în acest mod s‑a impus,
iar, pe de altă parte, prin faptul că elita politică românească,
comanditară a monumentelor ecleziastice, a fost tentată de
asimilarea la catolicism pentru a‑şi păstra privilegiile.

Formarea statelor medievale româneşti Moldova
şi Ţara Românească a consolidat legăturile cu românii
din Transilvania şi astfel arta religioasă a acestora s‑a mai
eliberat de influenţa artei occidentale.
Dar în pofida tradiţiei puternic conservatoare
a românilor ortodocşi şi în materie de tehnică artistică, arta religioasă românească din Transilvania a fost
pătrunsă de unele influenţe stilistice occidentale, dar
nu ca urmare a acceptării unor modele ideatice, care
stăteau la baza expresiei artistice, ci mai degrabă ca un
firesc mimetism pur tehnic şi formal, menit să pună în
valoare mai bine concepţiile religioase româneşti. Nu e
mai puţin adevărat că, în acest mod s‑au strecurat neobservate şi unele motive ori teme din gândirea religioasă
occidentală.

Keywords: art, chatolic, interference, ortodox,
Transylvania.

Cuvinte‑cheie: artă, catholic, interferențe, orthodox,
Transilvania.
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Convieţuirea românilor ortodocşi cu populaţia catolică din Transilvania, formată din unguri, saşi şi
secui, a condus în mod firesc şi la interferenţe în domeniul artistic.
Influenţe cele mai puternice şi vizibile se constată la bisericile din piatră, construite de nobilimea locală românească din Transilvania XIII–XV, care a fost asimilată apoi în cea mai mare parte în
rândul nobilimii catolice maghiare. Planul, sistemul de boltire, existenţa turnului‑clopotniţă, precum
şi modul de a împodobi chenarele uşilor şi ferestrelor leagă aceste bisericii de arta romanică apuseană.
Excepţie formează biserica din Densuş şi cea din Streisângeorgiu, unde planul şi structura aparţin
modelului creştinismului răsăritean. De asemenea, pictura acestor biserici, pe lângă elemente din iconografia bizantină, pătrunse de la sud de Carpaţi, este înrâurită din punct de vedere stilistic şi tehnic
de şcoala meşterilor italieni1. Desigur, stilistica şi tehnica trebuie pusă pe seama meşterilor, care au
executat lucrările, şi care, probabil, proveneau fie din rândul saşilor sau maghiarilor transilvăneni, fie
dintre cei străini occidentali2.
Influenţa se poate constata însă şi in sens invers dinspre răsăritul ortodox în arta romanică de
factură apuseană. Chiar dacă în prima fază bisericile catolice de piatră se construiesc după modelul
romanic, cu meşteri străini, aduşi de noua administraţie maghiară şi săsească, când relaţiile cu băştinaşii români nu erau încă stabilizate, se poate constata din sec. FIII, unele interferenţe hotărâtoare între
arhitectura de lemn băştinaşă şi arhitectura de piatră proaspăt împământenită. Prin urmare, s‑a stabilit că e vorba de formarea unor şantiere locale în care mâna de muncă şi meşterii erau transilvăneni.
Definitorii pentru acest tip de arhitectură religioasă sunt bisericile‑sală, derivate parţial din modelul
vechilor bisericii româneşti de lemn3, care la rândul lor s‑au inspirat din casa de lemn ţărănească cu o
singură cameră şi cu un plan pătrat sau dreptunghiular. Răspândite preponderent în mediul rural ca
biserici parohiale, ele au înlocuit bisericile de lemn şi s‑au transpus adeseori în aceeași formă. Lipsa
clopotniţei din ansamblul arhitectural sau separarea ei într‑o primă fază trimite la influenţa ortodoxă
din tipologia autohtonilor4.
O particularitate reprezintă biserica din Densuş, unde sunt vizibile diverse influenţe din mai multe
epoci, rezultând un conglomerat al unor reflexe din arhitectura antică pe un plan în cruce greacă simplă,
unic în Transilvania şi în raport cu cea extracarpatică, adaptat sistemului de elevaţie arhitectonică romanică
târzie, cu forme decorative după prototipul clădirilor băştinaşe din lemn, care se regăsesc şi la bisericile din
Sântă Mărie‑Orlea şi Strei sau Streisângeorgiu5. Probabil, construită şi reconstruită succesiv, s‑au impregnat
în arhitectura ei mai multe stiluri şi inovaţii adaptate de meşterii locali în funcţie de materialele disponibile, care n‑au avut şi n‑au urmărit o concepţie arhitectonică coerentă. Astfel că împrumuturile din arta
apuseană apar doar ca necesităţi practice în timpul zidirii. O evoluţie aproximativ similară a avut ridicarea
1. Bisericile româneşti zidite din Transilvania care prezintă elemente de artă romanică sunt: Streiu, Sânta Măria‑Orlea (sec.
XIII–XIV) în Ţara Haţegului, Ribiţa (1417) şi Crişcior (sec. XIII) în Ţara Zarandului, Seghişte şi Remetea (sec. XIII) în sudul.
Bihorului. Cf. Scurtă Istorie a artelor plastice în RPR. Arta româneascî în epoca feudală, Bucureşti, 1957, p. 23–28.
2. Influenţele occidentale, mai slabe în Banat, unde existau mai bune legături cu Bizanţul (vezi: I. D. Ştefămescu, Arta veche a
Banatului, Timişoara, 1981, p. 82–83) erau mai puternice în arta religioasă a elitelor româneşti din Transilvania. Având relaţii
dificile cu lumea ortodoxă, întrucât ţările româneşti din arealul pericarpatic nu erau constituite şi nu formau o punte de
legătură viabilă, exigenţele artistice ale ctitorilor români transilvăneni nu puteau fi satisfăcute decât de împrumuturi din ceea
ce potenţialul aristic apropiat le oferea. Astfel, ctitoriile româneşti reflectă complexitatea ambianţei artistice a Transilvaniei de
atunci, în care interferau influenţele apusene romano‑gotice cu cele din sfera artei răsăritene. Cf. Vasile Drăguţ, Pictura murală
din Transilvania (sec. XIV–XV), Bucureşti, 1970, p. 8–10 ; în continuare se va cita: Pictura murală…
3. V. Vătăşianu, Istoria artelor feudale în Ţările Române, Cluj‑Napoca, 2001, p. 20.
4. Astfel de biserici au fost identificate la Cuzdriora, Dârja, Nireş, Nima, Fizeşul Gherlei, Şieu Odorhei, Gârbova de Jos, Reciu
şi Rusciori, toate biserici reformate şi Ditrău, biserică romano‑catrolică. Biserica reformată Sântă Mărie‑Orlea, înainte
ortodoxă, şi biserica ortodoxă din Strei au fost prevăzute de la început cu clopotniţă. Pe lângă elementele de artă apuseană, au
decoraţii care amintesc de străvechea tehnică românească a crestăturilor în lemn. Mai există şi alte biserici care prezintă aceste
caracteristici. Pentru toate vezi: Ibidem, p. 72–83.
5. Biserica ortodoxă de zid din Streisângeorgiu, alcătuită dintr‑o navă şi un altar, ambele de contur rectangular, care,
suprapunându‑se peste fundaţiile unei biserici de lemn i‑a preluat întocmai forma planului şi dimensiunile: Vezi: Gheorghe
Curinschi‑Vorona, Istoria arhitecturii în România, Bucureşti 1981, p. 80–81.
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bisericii din Gurasada, din confluenţa tipului triconic6 ori treflat muntean cu cel al capelelor patrulobate din
cimitirele Transilvaniei7. Configuraţia eclectică între biserica sala cu turn de apărare peste altar şi elemente
arhitectonice romanice şi gotice timpuri poate fi întâlnite la biserica românească din Râu de Mori8. Este
timpul să facem o presupoziţie: interferenţele cu arta occidentală catolică s‑a făcut probabil în aceste veacuri când încă clivajul dintre cele două bisericii nu se adâncise atât de puternic, ca în veacurile ce au urmat.
De fapt, interferenţa atât de complexă bizantino‑occidentală era prezentă în toată aria culturală a sud‑estului Europei încă în secolele XII–XIII9. Numai astfel ne putem explica cum sculptura, care fusese repudiată
cu totul spre sfârşitul mileniului din centrele bizantine, mai apare în unele edificii religioase ortodoxe din
Ţara Românească. Exemplare sunt: relieful încastrat al unei căprioare în zidul de împrejmuire şi cei doi lei
de la portalul clopotniţei mănăstirii din Câmpulung Muscel10, ridicată pe fundamentul unei construcţii de
factură romanică transilvăneană, ceea ce ilustrează influenţele curentului artistic occidental, propagat de
către meşterii ardeleni veniţi în centrele din noul stat medieval11.
Biserica din Sântă Mărie Orlea şi replica ei la scară redusă, biserica din Strei, sunt edificii de tip sală,
cu elemente arhitecturale specifice romanicului târziu şi goticului timpuriu12, ceea ce demonstrează prezenţă pe aceste şantiere a unor meşterii instruiţi pe filiera apuseană. Modelul bisericii din Sântă Mărie Orlea
s‑a impus ca un prototip autentic în mediul cnezatelor hunedorene, fiind imitat, în repetate rânduri, timp
de aproape două secole, în principal, pentru că a prezervat similaritatea cu bisericile de lemn tradiţionale13.
Cele două biserici sunt exemplare, din acest punct de vedere, şi prin decoraţiile picturilor murale, realizate în veacul următor. La Sântă Mărie Orlea, cea mai reprezentativă din evul mediu românesc14, se poate
urmării doar influenţa apuseană ca modalitate de execuţie a picturii, deoarece tematica este preponderent
răsăriteană. Măiestria deosebită a pictorului indică provenienţa sa dintr‑o lume artistică elevată, care nu se
regăsea la acea dată în Transilvania. Conform caracteristicilor de ordin stilistic şi iconografic este vorba de
un pictor format într‑o ambianţă artistică de tradiţie bizantină, adaptată la „respiraţia înnoitoare a picturii
italiene”. Vasile Drăguţ, pe care l‑am citat, este de părere că, asemănările, ce merg uneori până la identitate,
dintre ornamentica, redarea unor figuri de sfinţi cu cele existente în şcolile de pictori din centrele regatului
sârb al Nemanzilor, care străbătea o perioadă de strălucită înflorire artistică, indică o origine comună şi
dezvăluie, totodată, obârşia sud‑dunăreană a pictorului. Scena Binecuvântării fecioarei de către marii pre
oţi, precum şi cea a Descoperirii sfintei cruci, sunt specifice, prin frecvenţa lor destul de mare, Serbiei de la
sfârşitul veacului al XIII‑lea15. De asemenea, prezenţa masivă a elementelor arhitecturale în componenţa
fundalurilor, dar mai cu seamă plasticitatea sculpturală a volumelor, plinătatea atletică a personajelor rele6. Stilul arhitectural triconc a fost răspândit în Balcani încă din secolul al X‑lea, dar, potrivit lui Răzvan Teodorescu, el a fost
răspândit pe teritoriul românesc de către Sf. Nicodim de la Tismana la mijlocul secolului al XIV‑lea. Vezi: Răzvan Teodorescu,
Itinerarii medievale, Bucureşti, 1979, p. 117–127. Planul treflat este un derivat al triconcului.
7. Virgil Vătăşianu, op.cit., p. 89–93; Gheorghe Curinschi‑Vorona, op.cit., p. 86–87. vezi şi: Vasile Drăguţ, Arta românească.
Preistorie, antichitate, ev mediu, renaştere, baroc, Bucureşti, 1982, p. 86; în continuare : Arta românească…
8. 
Ibidem, p. 121–122.
9. 
Istoria artelor plastice în România, Vol. I, Bucureşti, 1968, p. 112–113.
10. Virgil Vătăşianu, op.cit., p. 130–131, 150, 163; Victor Simion, Imagini, legende, simboluri. Reprezentări zoomorfe în arta medievală
românească, Bucureşti, 2000, p. 81.
11. 
Istoria artelor plastice în Romania, vol. I, p. 109–110. Se presupune că înaintea bisericii ortodoxe, în secolul al XIII‑lea, a fost
în acelaşi loc edificată o biserică catolică.
12. Grigore Ionescu, Arhitectura pe teritoriul României de‑a lungul veacurilor, Bucureşti, 1982, p. 144–145.
13. 
Ibidem, p. 127–128; Vasile Drăguţ, Arta românească…, p. 93.
14. Ansamblul pictural poate fi datat în primul sfert al secolului al XIV‑lea, atât pe baza caracteristicilor stilistice şi iconografice,
cât şi pe baza inscripţiei latineşti, care aminteşte de închinarea bisericii în anul 1311 Sfintei fecioare Născătoare.
15. Sunt reproduse scenele importante din viaţa lui Isus şi a Sfintei Fecioare, Deisis, temă iconografică specifică artei bizantine
şi picturii ortodoxe. Peretele sudic este rezervat în întregime temei Judecăţii de Apoi. Într‑un registru separat este redat
Paradisul cu cei trei patriarhi, Avraam, Isaac şi Iacob, care ţin la piept sufletele celor drepţi, cortegiul credincioşilor conduşi de
îngeri spre Paradis, precum şi alungarea păcătoşilor la iad, în care sunt înfăţişaţi doi preoţi în grupul păcătoşilor, traşi cu funia
spre gura monstrului Leviathan. În alt registru este înfăţişat Tronul judecăţii şi o întinsă reprezentare a chinurilor iadului. Cf.
Vasile Drăguţ, Pictura murală…, p. 11–17; Idem, Vechi monumente hunedorene, Bucureşti, 1968, p. 30–33. Pictura românească în
imagini, Bucureşti, 1970. p. 10–11.
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vă o importantă componentă italiană a formaţiei zugravului; realizată undeva la interferenţa între apusul
Serbiei şi coloniile veneţiene de pe coastele dalmate. Biserica din Strei, cu un aspect mai rustic, ce imită,
uneori stângaci, până şi plastica decorativa a bisericii din Sântă Mărie Orlea, ilustrează la rândul ei acea fază
a căutărilor oscilante între curentele venite din arta occidentală şi cea din aria culturală bizantină. Trebuie
remarcat, pe baza resturilor din pictura murală de pe faţade, că această biserică a avut odinioară o bogată
decoraţie exterioară pictată16. Precum la Sântă Mărie Orlea, stilistica este preponderent occidentală, iar
iconografia este de factură bizantino‑ortodoxă17. De la începutul secolului datează şi fresca de la biserica
din Streisângeorgiu, realizată de pictorul local Teofil Zugravul într‑o cheie artistică autohtonă, după cum
tot meşterii constructori locali au adaptat unui plan de factură răsăriteană forme ale arhitecturii romanice18.
Prezenţa sfinţilor militari în altar, cât şi importanţa neobişnuită acordată sfinţilor Vasile cel Mare şi Nicolae
sunt particularităţi iconografice puţin obişnuite, ce s‑ar putea revendica de la un filon iconografic străvechi
al tradiţiei locale cu rădăcini până în îndepărtata Capadoccie, intermediat prin sudul Italiei19.
Cu totul altceva se poate afirma despre bisericile mănăstirilor ortodoxe româneşti. Acestea urmau
tipicul arhitectonic şi iconografic al tradiţiei răsăritene, după cum rezultă din datele cercetărilor arheologice. Mănăstiri ortodoxe, existente până în veacul al XIII‑lea în regatul Ungariei, au fost identificate în jur
de 400, şi se presupune că ar fi mult mai multe; dintre aceste o mare parte indică o stare materială cu totul
excepţională20. Era firesc ca ele să fie promotoarele tradiţiei răsăritene, cu toate că unele vor fi fost edificate
la început din lemn21. Sunt menţionate pentru această perioadă salba de mănăstiri din Banat22, provincie
apropiată de marile centre ortodoxe de la sud de Dunăre. Exemplară din acest punct de vedere este biserica
mănăstirii din Voievozi (Bihor), care conservă un plan de edificii de cult ortodox răspândit în Bulgaria şi
Serbia veacului al XIII‑lea, reprezentând tipul bisericii‑sală evoluat din formele arhitecturii de lemn23.
Constituirea la sud şi est de Carpaţi a statelor româneşti, cu ierarhie ortodoxă proprie, dar şi apropierea pericolului turcesc, au stimulat emanciparea cnezatelor româneşti din Transilvania în a doua jumătate
a secolului la XIV‑lea, care vor dobândi un rol tot mai mare în viaţa politică şi militară. În acest context, deşi
propaganda catolică a regilor apostolici maghiari încearcă din nou să nimicească credinţa ortodoxă şi astfel
să îngrădească modestele înfiripări în artă, legăturile tot mai strânse cu români din spaţiul extracarpatic24şi
privilegiile obţinute de cnezii românii pentru faptele de arme, prin care li s‑a acordat îngăduinţa de a‑şi
16. 
Ibidem, p. 19: În colţul sud‑estic al faţadei s‑a identificat picura Sfântului Cristofor la dimensiuni mari, purtând pe umăr pe
pruncul Isus. Acest Sfânt din panteonul catolic, alături de legendele latine de la Sânta Mărie Orlea, ar putea indica prezenţa
unor catolici în zonă. Vezi: Adrian Andrei Rusu, Ctitori şi biserici din Ţara Haţegului până la 1700, Satu Mare, 1997, p. 40.
17. Vasile Drăguţ este de părere că ctitorii români ai acestui lăcaş, datorită inexistenţei centrelor locale de pictură, au apelat pe
la mijlocul veacului al XIV‑lea la meşteri străini pentru a realiza pictura, doi fiind identificaţi din inscripţii. Prin modul de
execuţie al lucrărilor ei se revendică din ambianţa artistică a Dalmaţiei de nord, unde s‑a putut forma sinteza curentelor
bizantino‑occidentale. Datele stilistice se situează la nivelul unei arte eclectice, ancorată puternic în tradiţia romanică şi
încărcată cu aluziile goticului de epocă, la care se adaugă influenţe ale picturii trecentiste din nordul Italiei. In spijinul acestor
idei concură tema iconografică, de veche origine bizantină, a teoriei apostolilor, care, după ce fusese de mult înlocuită cu alte
teme în mediul ortodox, dar preluată şi apreciată mult de iconografia occidentală romanică şi gotică, a fost la Strei, ca şi la
alte bisericii ardelene contemporane‑ilustrată în cadrul unei stilisticii specifice spaţiului central‑european. Ibidem, p. 20–23.
Martiriul celor 40 de ucenici, figura Sfântului Nicolae, maica domnului cu Pruncul sau Sfânta Duminică, sunt figuri datorate
neîndoielnic unui meşter de formaţie italienizată. Idem, Arta românească…, p. 128. După alte opinii la biserica din Strei au
lucrat trei pictori, dintre care unul reprezenta curentul de tradiţie bizantină din Transilvania acelei epoci. Marius Porumb,
Pictura românească din Transilvania I.(sec.XIV–XVII), Cluj‑Napoca, 1981, p. 13.
18. Idem, Vechi monumente…, p. 43–44.
19. Idem, Arta românescă, p. 116. Pe peretele de vest al bisericii se găsesc fragmente din scena Judecăţii de Apoi, unde cei care
înfăptuiesc nedreptăţi sociale sunt damnaţi.
20. 
Dicţiomarul mănăstirilor din Transilvania, Banat, Crişana şi Maramureş, Cluj‑Napoca, 2000, p. 22.
21. Se presupune că mănăstirea Sf. Ioan Botezătorul, întemeiată la 1002 de voievodul Ahtum, urmaşul lui Glad, a fost construită
din lemn, dar tot din lemn au fost ridicate numeroase biserici catolice maghiare. Vezi aceste opinii la Vasile Drăguţ, Vechi
monumente…, p. 8.
22. Hodoş, Partoş, Bezdin, Săraca, Mesici, Văradia. Ştefan Meteş, Mănăstiri româneşti din Transilvania şi Ungaria, Sibiu, 1936, p. 182–129.
23. Aurel Chiriac, Planimetria bisericilor de zid din Bihor între secolele XII–XV, în „Artă românească, artă europeană. Centenar
Virgil Vătăşianu”, Oradea, 2002, p. 33.
24. Ioan‑Aurel Pop, Naţiunea română medievală. Solidarităţi etnice româneşti în secolele XIII–XVI, Bucureşti, 1998, p. 83–95.
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ridica biserici de zid, au condus la înfăptuirea unor monumente de artă religioasă şi la dezvoltarea unei
vieţii cultural‑artistice proprii25.
Arhitectura religioasă românească din această perioadă continuă în parte formele tradiţionale ale
bisericii sală, la care se adaugă influenţele goticului catolic şi elemente stilistice venite din mediul ortodox
pericarpatic. Însă marea majoritate fiind din lemn, urmează tehnica tradiţională a acestui gen de construcţii
cu mijloace modeste. Singura biserică din lemn păstrată din veacul al XV‑lea, aşadar cu valoare reprezentativă, este cea a mănăstirii din Lupşa (Alba). Ridicată în 1421, pe o dispoziţie planimetrică simplă compusă
dintr‑o navă dreptunghiulară, este compartimentată în naos‑pronaos, şi are în partea de răsărit o absidă
decroşată în trei laturi. Sistemul constructiv este caracteristic tuturor bisericilor de lemn româneşti, respectiv din bârne lungi aşezate orizontal în cununi26. Uneori, stilurile arhitectonice din piatră şi lemn se îmbină,
aşa cum este cazul bisericii menţionată la 1378 pe valea Caraşului27. Desigur, protecţia voievozilor români
asupra feudelor din Transilvania şi ctitoriile lor de aici28, precum şi exarhatul mitropoliţilor munteni, îşi va
pune de acum amprenta asupra evoluţiei artei religioase româneşti din Transilvania. Aportul ctitoricesc şi
crearea unor centre cultural‑artistice au contribuit la fortificarea rezistenţei românilor ortodocşi transilvăneni împotriva propagandei catolice, dar şi la strângerea legăturilor cu românii de peste munţi. În noul climat, pictura acestor biserici, îndatorată până atunci pictorilor peregrini, uneori de eclectică formaţie occidentală, s‑a orientat mai ferm spre forme artistice de extracţie bizantină, care găseau în Ţara Românească o
originală dezvoltare29. Astfel, în Ardeal elementele stilistice şi iconografice bizantine, dezvoltate pe fondul
existent de influenţă occidentală, a dus la realizarea unei sinteze insolite, în care caracterul rustic, spontaneitatea ignară a exprimării, din mediul rustic unde a fost creată, sunt determinante. Acum încep să apară
adevărate centre de meşteri şi pictori locali30.
Însă cu toate acestea, în comunităţile mixte ortodoxo‑catolice se poate constată pătrunderea elementelor gotice în bisericile de piatră ale românilor. Biserica din Râşnov este edificată după sistemul gotic
la sfârşitul secolului al XIV‑lea. De asemenea, biserica din Cărăvan (Banat), pare a fi o adaptare gotică a
mai vechiului tip de biserică sală. Biserica din Ostrovul Mare, ridicată după mijlocul secolului al XIV‑lea,
prezintă unele caracteristici gotice la ferestre şi îndepărtate influenţe romanice la clopotniţă31. Tot un amestec de elemente arhitectonice romanice şi gotice pot fi sesizate la biserica din Nucșoara, monument de la
finele veacului al XIV‑lea; portalul vestic e gotic, iar boltirea altarului şi al navei indică apartenenţa la stilul
romanic. Portalul clopotniţei şi sistemul de boltire al bisericii din Ribiţa stau mărturie aceluiaşi gen de
interferenţe artistice32. Altarul decroşat şi poligonal, întărit cu contraforţi, aspectul deschiderilor în arc frânt
şi silueta zveltă a bisericii din Lupşa, sunt elemente suficiente pentru a putea încadra acest monument în
tipologia arhitecturii gotice33. Biserica din Roşcani, datând din prima jumătatea a secolului al XV‑lea, are, de
25. Vasile Drăguţ, Arta românească…, p. 96.
26. 
Ibidem, p. 152. Amănunte privind sistemul de construcţie şi planimetria la: Grigore Ionescu, Arhitectura…, p. 69–78.
27. 
Istoria artelor plastice în România, vol. I, p. 127. Sunt menţiomnate documentar acum mai multe biserici din lemn din zona
Maramureşului: Ieud (1364), Apşa de Mijloc (1400), Bârsana, Biserica Albă. Importante sunt bisericile mănăstirilor din Peri
şi Cuhea, la ultima s‑au descoperit urme de frescă. Sfârşitului de secol al XIV‑lea îi aparţin biserica din Rediu‑Cluj, vechea
biserică din Lugoj, sau biserica de lemn a românilor din Şcheii Braşovului. Vezi: Virgil Vătăşeanu, op.cit., p. 252–253; Marius
Porumb, op.cit., p. 13–14.
28. Radu I, domnul Ţării româneşti ridică o biserică la Răşinari (1383) şi alta la Râşnov (1384), iar Mircea cel Bătrân înzestrează
cu danii mănăstrirea din Scorei‑Făgăraş.
29. În special arhitectura religioasă a Ţării Româneşti, spre deosebire de acea a Transilvaniei şi a Moldovei, păstrează vie secole
de‑a rândul moşteniea bizantină, din vecurile X–XI până în veacul al XVI‑lea. Vezi: Corina Nicolescu, Moştenirea artei bizantine
în România, Bucureşti, 1971, p. 56–58. Biserica Sf. Nicolae din Curtea de Argeş, unul din cele mai importante monumente
artistice din evul mediu, va influenţa evoluşia concepţiei arhitectonice şi iconografice din spaşiul carpativ românesc. Vezi:
Scurtă istorie a artelor plastice în RPR. Arta românescă în epoca feudală, p. 41–42 ; Vasile Drăguţ, Arta românească …, p. 102.
30. Vasile Drăguţ, Pictura murală…, p. 25–26.
31. Virgil Vătăşeanu, op.cit., p. 257–258.
32. Vasile Drăguţ, Vechi monumente…., p. 28–29, 35, 48–49. La acestea se poate adăuga şi mica biserică din Sânpetru, unde
portalul este gotic.
33. Vasile Drăguţ, Arta gotică în România, Bucureşti, 1979, p. 72–73.
— 399 —
muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

MIHAI GEORGIŢĂ

N

asemenea, o serie de profile gotice la ferestre şi la portal. Un remarcabil monument arhitectonic este biserica din Zlatna, care prin ferestrele altarului, portaluri şi contraforturi, „indică deopotrivă faza stilistică a
goticului târziu şi mâna de lucru a unor meşteri pietrari cu experienţă”34. Caracterele specific gotice ale acestei bisericii, ce nu se întâlnesc la celelalte lăcaşuri ortodoxe din munţii Apuseni, ci doar la cele catolice din
sate ori, prin unele elemente la biserica mănăstirii romano‑catolice din Teiuş, ne determină să presupunem,
alături de Virgil Vătăşianu, că la ea a lucrat un meşter sas din mica comunitate de saşi zlătneni35. Goticul s‑a
dovedit a fi însă un stil arhitectonic cu un larg ecou, de aceea nu este surprinzător faptul că unele soluţii constructive şi decorative vor fi preluate în mediul românesc extracarpatic36. La biserica Sf. Nicolae din Râşnov,
edificată de Radu I, întâlnim un tip mononavat cu boltiri şi ancadramente gotice, iar doamna Clara, soţia
catolică a lui Nicolae Alexandru, a reînnoit biserica mănăstiri Sf. Maria din Câmpulung în spiritul stilului
gotic. Însă, dacă în Muntenia a avut palide iradieri, în Moldova s‑a impus, contribuind la formarea unei
originale sinteze. În cazul zidirii bisericii din Siret a lui Petru Muşat se poate observa o sinteză între tehnica
de construcţie gotică şi concepţia planimetric‑spaţială a unui edificiu bizantin. La fel, biserica din Rădăuţi
prezintă adaptarea la exigenţele cultului ortodox a formelor arhitectonice şi decorative gotice. De o vădită
inspiraţie occidentală sunt reliefurile de pe pietrele funerare ale domnitorului Radu I, a doamnei Clara sau
a lui Voislav, fiul lui Nicolae Alexandru37.
Tipică pentru arhitectura românească transilvăneană este biserica veche din Bârsău, construită în
această perioadă38, care are un turn‑clopotniţa la vest, iar nava şi altarul sunt dreptunghiulare. Traseul circular al peretelui interior, precum şi mica absidă de la răsărit, semicirculară în interior şi înscrisă într‑un poligon exterior, sunt elemente stilistice bizantine39, venite probabil pe filieră munteană, elemente care au fost
răspândite anterior acestui secol. De pildă, la biserica din Peşteana sau în ţinuturile cu populaţie mixtă ca
în Bihor40. Lipsită de turn pe faţada de vest, biserica din Seghişte, cu absidă semicirculară decroşată, indică
un model clasic de arhitectură de inspiraţie bizantină. Mai veche este biserica din Remetea, tot cu absidă
semicirculară în interior şi poligonală în exterior, fiind ridicată pe un plan de biserică‑sală cu certe influenţe
bizantine, pătrunse pe filieră balcanică41.
Mai fermă este opţiunea pentru modelul răsăritean în cazul mănăstirilor ortodoxe. Biserica mănăstirii
din Râmeţ adaptează un plan principial romanic la programul spaţial ortodox, dar cea din Hodoş‑Bodrog,
refăcută din zid, în jurul anului 1400, conform planimetriei trilobate cu abside laterale, semicirculare în interior şi poligonate la exterior, urmează modelul triconcului răspândit în lumea ortodoxă42. Cea mai reprezentativă mănăstire din Transilvania din punct de vedere al ilustrării planului triconc şi a influenţei sale
34. Idem, Vechi monumente…p. 57.
35. Virgil Vătăşeanu, op.cit., p. 256.
36. Vezi detalii la Vasile Drăguţ, Arta gotică…, p. 138–182. În afara de construcţiile catolice, arhitectura ortodoxă din Ţara
Românească rămâne refractară la stilul artei gotice, în care vedea permanent un exponent al prozelitismului catolic, abia un
veac şi jumătate mai târziu se va deschide pătrunderii unor elemente caracteristice plasticii monumentale gotice, pentru că
acum împrumuturile nu veneau din mediul catolic, ci prin intermediul mediului ortodox moldovenesc.
37. Idem, Arta românească…, p. 105, 111–112, 114–115.
38. Biserica cu hramul Sfântul Nicolae a fost construită, potrivit ultimelor cercetări arheologice, în cursul secolului al XV‑lea.
Vezi: Grigore Ionescu, Istoria arhitecturii din România, vol. I, Bucureşti, 1963, p. 179. O descriere amănunţită a bisericii, cu
aunele precizări importante la: Gheorghe Petrov; Unele consideraţii despre un monument de arhitectură medievală‑biserica Sf.
Nicolae din Bârsău (jud. Hunedoara), în „Studii de istorie medievală şi premodernă”-Omagiu profesorului Nicolae Edroiu-,
Cluj‑Napoca, 2003, p. 97–107.
39. Eugenia Greceanu, Pătrunderea influenţelor de tradiţie bizantină în arhitectura bisericilor româneşti de zid din Transilvania (până la
sfârşitul veacului al XVIII‑lea), în « Studii şi cercetări de istoria artei », 1972, nr. 2, p. 194–220. Doar bolta altarului prezintă urmele
unor travee pe încrucişare de ogive, permit presupunerea unor influenţe gotice în faza iniţială. Vezi: Idem, Influenţa gotică în
arhitectura bisericilor româneşti de zid din Transilvania, în « Studii şi cercetări de istoria artei », 1971, nr. 1, p. 41.
40. Virgil Vătăşeanu, op.cit., p. 258–260; Istoria artelor plastice din România, I, p. 201–202. Vasile Drăguţ vede la biserica din
Peştena, construită în secolul al XIV‑lea, analogii cu stilul de construcţie romanic. Vezi: Vasile Drăguţ, Vechi monumente…,
p. 21.
41. Aurel, Chiriac, op.cit., p. 33–34.
42. Vasile Drăguţ, Arta românească…, p. 105–106, 112; Dicţiomarul mănăstirilor din Transilvania, Banat, Crişana şi Maramureş,
p. 75–76.
— 400 —
muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

INTERFERENŢE OCCIDENTALE ȘI BIZANTINE ÎN ARTA ROMÂNILOR DIN TRANSILVANIA (SEC. XIII–XV)

N

munteneşti directe este cea a Prislopului sau a Silvaşului, construită tot în această perioadă. Întemeierea ei
este atribuită călugărului Nicodim43, promotorul monahismului isihast şi al stilului arhitectonic triconc în
lumea românească44, care ar fi închinat‑o ca metoh mănăstirii Tismana, una din ctitoriile sale certe, alături
de Vodiţa. Asemănările perfecte dintre planimetria bisericii Prislopului cu cea de la ruina Vodiţei l‑a determinat pe Virgil Vătăşianu să creadă că ea „face parte din ciclul evoluţiei arhitecturii muntene” din timpul lui
Nicodim, respingând ipoteza unui triconc muntean din a doua jumătate a secolului al XVI‑lea, când acesta
nu mai corespunde cu nici un model din faza nicodimică45.
Însă mai mult decât arhitectura, pictura bisericilor româneşti vine să mărturisească despre identitate
confesională a românilor transilvăneni. Infuzia stilistică romano‑gotică în pictura românească a fost temporară şi izolată, căci legăturile artistice cu celelalte ţări româneşti au eliberat‑o de sub înrâurirea iconografică
şi stilistică occidentală. Dacă monumentele ecleziastice erau totuşi, din punct de vedere arhitectural, destul
de modeste, în schimb împodobirii lor cu picturi li s‑a acordat toată grija. Iradierea programului iconografic muntean, de inspiraţie bizantină46, reprezentat cu strălucire la Curtea de Argeş, este recognoscibil mai
ales în sudul Transilvanie, de unde legăturile cu acest centru ecleziastic erau mai înlesnite. Icoană hramului
Maica Domnului cu Pruncul, situată deasupra portalului vestic al bisericii din Ostrovul Mare, în care cu
mana dreaptă Maria arată către prunc (Hodighitria – tip iconografic foarte răspândit în arta ortodoxă),
este încadrată de o bordură ornamentată, compusă din 4 bandouri, din care unul decorat cu o panglică în
zic‑zac şi de un chenar cu palmete‑motiv vechi bizantin-, „indică stilul matur al picturii bizantine de epocă
paleologă”, aşa cum poate fi întâlnit în chip similar la picturile bisericii domneşti din Curtea de Argeş47.
Aceleaşi influenţe se pot decela în pictura bisericii de la Râu de Mori (Suseni – Cetatea Colţului)48, contemporană cu cea din Ostrov. La începutul secolului XX mai puteau fi văzute fragmente de frescă în navă, şi
anume scene din viaţa Fecioarei, ciclul cristic, teoria ierarhilor şi diaconilor, magii, sacrificarea lui Cain, pescuitul
miraculos, vindecarea orbului şi slăbănogului ori Judecata de Apoi. Pictura este din punct de vedere stilistic
tributară artei paleologe, fără să fie alterată de elemente occidentale, indicând contribuţia unui meşter de
confesiune ortodoxă, bun cunoscător al erminiilor bizantine şi probabil format în mediul artistic muntean.
Reprezentarea scenei Viziunea Sfântului Petru din Alexandria, pictată şi în pronaosul de la mănăstirea Cozia,
este o temă iconografică specifică monahismului ortodox sud‑dunărean şi folosită ca argument „împotriva
rătăciţilor de la dreapta credinţă49. Înfăţişarea ei într‑o biserică din Transilvania ne poate duce cu gândul la
lupta contra prozelitismului catolic, fapt cu atât mai interesant cu cât ctitorii ei, din vestita familie a cnezilor
Cânde, vor sfârşi în cele din urmă prin a îmbrăţişa catolicismul50.
Se pare că în a doua jumătate a secolului al XIV‑lea era formată o „şcoală” de pictori români transilvăneni. O dovedeşte inscripţia slavonă de la mănăstirea Râmeţ, scrisă în 2 iulie 1377 de „mult greşitul robul
lui Dumnezeu Mihul Zugravul de la Crişul Alb în timpul păstoririi arhiepiscopului Ghelasion”. Acesta făcea
parte dintre meşterii locali şi se remarcă ca un experimentat artist. Deşi descinde din sfera artei bizantine,
practică o artă de sinteză, în care fondului preponderent bizantin îi sunt asociate sugestii din ambianţa
43. Spre deosebire de Virgil Vătăşeanu, Vasile Drăguţ nu admite că întemeierea ei de către Nicodim are vreo certitudine
documentară; el o atribuie drept ctitorie a domniţei Zamfira la 1564. Vezi: Idem, Vechi monumente…, p. 35–36. Cercetările
mai noi îi dau dreptate lui Virgil Vătăşeanu, iar faptul că Zamfira nu era proprietară şi nu avea dreptul ca femeie să întemeieze
mănăstire de călugări, s‑a afirmat, în atare condiţii, că ea nu putea să refacă decât o mănăstire de călugări preexistentă. Vezi:
Dicţiomarul mănăstirilor din Transilvania, Banat, Crişana şi Maramureş, p. 246–247. Întrega demonstraţie la Adrian Andrei
Rusu, op.cit., p. 124–133.
44. Răzvan Teodorescu, op.cit., p. 121–122.
45. Virgil Vătăşeanu, op.cit., p. 253–255.
46. Corina Nicolescu, op.cit., p. 60–61. Autoarea crede că influenţa picturi bizantine la nordul Dunării s‑a făcut prin intermediul
înrâuririlor balcanice. În schimb, arta icoanelor bizantine a fost transmisă direct, prin nemijlocita lor prezenţă.
47. Vasile Drăguţ, Pictura murală…, p. 47–48. Pentru datare vezi: Marius Porumb, op.cit., p. 15.
48. Adrian Andrei Rusu, op.cit., p. 108–116. Autorul demonstrează că biserica aparţinea unei mănăstiri ortodoxe.
49. Marius Porumb, op.cit., p. 15–16, 20; Vasile Drăguţ, Pictura murală…, p. 55–58. Autorul stabileşte perioda realizării ansamblului
în cel de‑al treilea sfert al secolului secolului al XV‑lea, datare infirmată.
50. Adrian Andrei Rusu, op.cit., p. 117–119.
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picturii gotice, „fapt explicabil în Transilvania unde confluenţele stilistice erau atât de active”51. Libertatea
programului iconografic ar putea fi pusă pe seama acestor interferenţe, fiindcă este neobişnuită în pronaos
reprezentarea sfinţilor Ierarhi (Vasile cel Mare, Atanasie cel Mare, Nicolae „făcătorul de minuni”, Ioan Gură
de Aur”), atâta timp cât în canoanele picturii bizantine locul lor e rezervat în absida altarului52. Unele interferenţe pot fi observate şi în ansamblul picturilor naosului, ce decorează biserica din Leşnic, ctitorită în jurul
anului 1400 de cneazul Dobre „românul”, foarte asemănător cu suratele ei din Strei şi Ribiţa53. Eclectismul
stilistic este realizat într‑o viziune artistică originală. Astfel, structura simplă a imaginii, absenţa planului
secund, conturul ferm al siluetelor, precum şi elementul iconografic, Fecioara cu Pruncul între Sfinte, sunt
specifice artei romano‑gotice. Însă, tematica iconografică şi redactarea unor compoziţii importante cum
ar fi Judecata de apoi şi canonul figurilor unor sfinţi aparţin categoric ariei culturale răsăritene. Atât forma
inscripţiilor slavone, cât şi realizarea portretelor de sfinţi cu aerul rustic, în care se percepe maniera artei
populare româneşti, indică cu certitudine că autorul picturilor era un ortodox format în ambianţa locală
transilvăneană. Principala temă este Judecata de apoi, care acoperă întreg peretele vestic şi zonele adiacente
ale pereţilor laterali. Un registru este consacrat Învierii drepţilor, iar în registrul inferior, două panouri înfăţişează chinurile iadului, unde păcătoşi se zvârcolesc în chinuri pentru grele păcate. Un anumit echilibru
compoziţional şi o puritate a acordurilor, învăluită de căldura sentimentelor paşnice, răzbate şi din scena în
care animalele restituie, în timpul Judecăţii de apoi, trupurile celor devoraţi. O scenă reprezentată dramatic
în arta occidentală, primeşte aici aspectul unei simple decoraţii, animalele fiind aşezate pe suprafaţa plată a
fondului ca elemente de compoziţie ornamentală54. Tot aşa, o amplă compoziţie a Judecăţii de Apoi, databilă în secolul al XV‑lea, a fost depistată pe peretele sudic al naosului bisericii Sfântul Gheorghe din Lupşa,
ctitorită de boierul Stanislav la 142155.
Asemănătoare în multe privinţe cu biserica din Leşnic este cea din Crişcior, ctitorie a unuia din voievozii Bâlea la începutul veacului al XV‑lea. Ansamblul picturii murale a fost realizată în 1411 de unul56 sau
doi pictori autohtoni români care utilizează în tehnica lor toate caracteristicile transilvănene ale expresiei
artistice populare, sub pecetea stilistică şi iconografică de sorginte bizantină, însă cu sugestii din pictura
romano‑gotică, cum ar fi tratarea plată a suprafeţelor şi scrierea apăsată şi uniformă a desenului. Ansamblul
iconografic interior pune în valoare scene din ciclul cristologic, imaginea sfintei Marina martelând diavolul ori tema Koimesis (Adormirea Maicii Domnului) după vechea schemă bizantină, temă ce prin modul
de adâncirea a expresiilor trimite la prototipul de la Curtea de Argeş57. Un element iconografic important
este panoul cei reprezintă pe cei trei regi sfinţi ai Ungariei catolice: Ştefan, Emeric şi Ladislau. Se pare că
el a pătruns în iconografia bisericilor ortodoxe transilvănene, în urma unei hotărâri sinodale din 1279, ce‑l
impunea ca un omagiu adus „sfintei coroane”, fără de care nu puteau fi construite bisericile ortodoxe de piatră58. Fragmente de pictură s‑au păstrat în exteriorul bisericii. Pe peretele de nord la intrarea în navă se află
51. Vasile Drăguţ, Arta românească…, p. 121–122.
52. Idem, Pictura murală…, p. 62–63; Marius Porumb, op.cit., p. 17.
53. Idem, Vechi monumente…, p. 52.
54. Idem Pictura murală…, p. 27–29. Interesant este tabloul votiv reprezentândul pe cneazul Dobre cu macheta bisericii în mâna
stângă. Însă un element cu totul original trebuie văzută introducerea în cadrul compoziţional tradiţional al Judecăţii de apoi
a celor doi ostaşi, primul ducând pe umăr trupul neînsufleţit al unui oştean cu săgeata înfiptă în piept, al doilea ducând tot
pe umăr un ţap. Situarea lor de‑a drepta tronului de judecată simbolizează martiriul pentru lupta împotriva duşmanilor lui
Cristos, care erau în acele timpuri turcii.
55. Aceleiaşi biserici şi aceluiaşi secol îi aparţine şi o icoană reprezentându‑l pe Isus Pantocrator: Vezi : Marius Porumb, op.cit.,
p. 31–32.
56. 
Ibidem, p. 24–25 ; Silviu Dragomir, Studii de istorie medievală, Ediţie îngrijită, studiu introductiv şi note de Sorin Şipoş,
Cluj‑Napoca, 1998, p. 179–193.
57. 
Pictura românească în imagini, p. 20–21.
58. Vasile Drăguţ, Pictura murală…, p. 30–34. Interesant este şi tabloul votiv ce‑l înfăţişează pe ctitorul bisericii şi pe soţia lui,
prezentând Maicii domnului macheta bisericii. Modul de prezentare a costumelor îşi află corespondent în lumea artistică
sârbească. Un tablou votiv asemănător a fost suprapus peste pictura mai veche de la biserica Sf.Gheorghe din Streisângiorgiu:
tabloul este însoţit de o pisanie în slavonă din 1408, („în zilele lui Jigmon crai”), care pomeneşte pe comanditarii picturii
„pentru sănătatea trupească şi mântuirea sufletească”. De asemenea, aceştia prezintă patronului spiritual macheta bisericii.
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o amplă scenă a Judecăţii de Apoi, menită să se imprime în conştiinţa credincioşilor încă de la intrarea în
lăcaşul de cult. În partea dreaptă a peretelui apare gura de foc a iadului şi o femeie goală încolăcită de şarpe,
personificare a păcatului originar, iar la stânga grădina raiului, unde stă Maica Domnului între un înger şi
tâlharul cel bun, purtând cu crucea pe umeri. În registrul superior, pe nori stilizaţi, de forma unor corăbii,
sunt reprezentate sufletele împăraţilor şi ierarhilor, înveşmântaţi după moda bizantină, în timp ce în zona
centrală se poate observa portretul lui Adam şi câteva urme din Tronul Etimasiei59.
Se afirmă, cu tot mai mare certitudine, că acelaşi zugrav ar fi pictat şi decorul interior al bisericii din
Ribiţa, aflată în apropierea celei din Crişcior60. La numai şase ani distanţă (1417), potrivit datei din pisanie61, zugravul, înzestrat acum cu o mai mare experienţă, este chemat să împodobească ctitoria închinată
Sfântului Nicolae62 de către jupanul Vladislav şi Miclăuş, pentru pomenirea „neamului său până în veac în
ziua straşnicei judecăţi a lui Hristos”. În afara desenului ferm, a cromaticii îmbogăţite şi a unei apropieri mai
mari de limbajul picturii bizantine, ce sugerează o evoluţie ascendentă a zugravului şi opţiunea lui confesională, motivele decorative, redarea vestimentaţiei şi accesoriile ei, tematica iconografică şi prezenţa identică
a celor trei sfinţi regi maghiari, vorbesc despre acelaşi autor la ambele biserici, un reprezentant marcant al
şcolii de pictură din mediul artistic românesc63.
Legăturile strânse cu mediul artistic muntenesc se pot remarca mai cu seamă la un alt meşter virtuos,
este vorba de zugravul Ştefan care a pictat biserica Sfântul Nicolae din Densuş64 în 144365. Deşi picturile
prezintă un program iconografic limitat, întreaga decoraţie, cu câteva excepţii, fiind concentrată în jurul
redării principalelor categorii de sfinţi, se poate constata o nobleţe gravă a expresiei plastice şi o prospeţime
a viziunii, ce poartă pecetea stilistică şi iconografică a picturii ortodoxe de tradiţie bizantină, recognoscibilă în principatele române extracarpatice, cu care se statorniceau de acum intense relaţii, implicit artistice.
Zugravul Ştefan, a cărui nume este inscripţionat cu chirilice sub o fereastră din altar, a realizat ansamblul
din altar şi de pe pereţii de răsărit ai naosului. Tot el a pictat în nişa dreptunghiulară de la intrarea în naos
o icoană de hram şi imaginea Maicii Domnului cu Pruncul de tipul Glykofilousa, pandant cu cea din zona
centrală a bolţii altarului de tipul Platiterei (Maica Domnului cu Pruncul tronând). Concepţie desenului,
viziunea monumentală, raportul dintre desen şi modelaj în organizarea formelor, dar mai ales tipologia
reprezentării ierarhilor, amintesc de pictura murală de la curtea de Argeş, ceea ce l‑a determinat pe Vasile
Drăguţ să afirme că acest zugrav s‑a format în ambianţa şcolii de pictură din Ţara Românească66 şi, chiar mai
mult, că ar fi venit de aici67. Picturile de pe stâlpii centrali îi aparţin se pare, după toate caracteristicile stilis59. Marius Porumb, op.cit., p. 26. I. D. Ştefănescu, Iconografia artei bizantine şi a picturii feudale româneşti, Bucureşti,1973, p. 159;
Idem, Arta feudală în ţările române. Pictura murală şi icoanele de la origini până în secolul al XIX‑lea, Timişoara, 1981, p. 75–77.
60. Vasile Drăguţ, Vechi monumente…, p. 48–51.
61. Silviu Dragomir, op.cit., p. 121, 198.; I. D. Ştefănescu, Arta feudal…, p. 77.
62. Poate nu întâmplător lăcaşul îşi avea hramul identic cu cel de la Curtea de Argeş. Hramul Sfântul Nicolae se întâlneşte şi la
biserica din Rîu Bărbat, amintită împreună cu preotul ei Dobrotă la 1411. Vezi Adrian Andrei Rusu, op.cit., p. 272–273. Tot
hramul Sfântul Nicolae îl poartă şi biserica de lemn a mănăstirii din Lupşa, edificată, se pare, în anul 1429. Acelaşi hram
întâlnim şi la biserica din Bârsău, a cărei decor a fost realizat, probabil, către sfârşitul secolului al XV‑lea, de către un meşter
local format în preajma unor meşteri veniţi de peste Carpaţi. Vezi: Marius Porumb, op.cit., p. 30, 39–40 ; Virgil Vătăşeanu,
op.cit., p. 758.
63. Sfântul Nicolae este înfăţişat ţinând în mâna stângă macheta bisericii, oferită de ctitor din cealaltă parte, iar cu mâna dreaptă
binecuvintează pe donatori. Vezi: Vasile Drăguţ, Pictura murală…, p. 35–36. Ciclul cristologic şi reprezentarea Sfântul
Gheorghe, aflat în directă legătură cu creşterea rolului militar al cnezatelor româneşti, se regăsesc şi la Crişcior. Conform
semnăturii prescurtate a pictorului, numele lui putea fi Radu sau Radoslav. Vezi: Marius Porumb, op.cit., p. 27–28.
64. Adrian Andrei Rusu presupune că aceasta biserică a fost pentru o perioada, cel puţin în secolul al XV‑lea, o biserică de
mănăstire. Vezi: Adrian Andrei Rusu, op.cit., p. 120–121.
65. Datarea carectă a făcut‑o Vasile Drăguţ: Vezi Vasile Drăguţ, Un zugrav din Transilvania secolului al XV‑lea, Ştefan de la Densuş,
în « Studii şi comunicări de istoria artei », tom, 13, nr. 1, 1966, p. 233–245.
66. Virgil Vătăşeanu subliniază şi el similitudinile cu pictura din Muntenia. Vezi: Virgil Vătăşeanu, op.cit., p. 755–757 ; Pictura
românească în imagini, p. 26–27.
67. Vasile Drăguţ vede în zugravul Ştefan pe acelaşi autor al picturilor de la biserica din Ostrovul Mare şi, totodată, crede că
acesta avut un ajutor, care a pictat la Densuş registrele inferioare de pe pereţii de răsărit ai naosului. Vasile Drăguţ, Pictura
murală…., p. 49–53.
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tice şi iconografice, altui zugrav iscusit, însă mai puţin obişnuit cu prescripţiile erminiilor bizantine, ce probabil s‑a format într‑un mediu artistic cu influenţe occidentale, aşa cum era cel tradiţional din Transilvania.
Prospeţimea naivă a viziunii şi caracterul popular al expresiei plastice indică un meşter local hunedorean,
exersat în decorarea modestelor ctitorii de sat, care se inspiră din realitatea cotidiană, zugrăvind, ca de
exemplu în reprezentarea Sfintei Treimi, atitudini şi vesminte din lumea satelor româneşti68. Ar mai fi de
remarcat şi prezenţa sfinţilor militari în acest ansamblu pictural, ceea ce ar putea însemna în opinia unor
cercetători, prin comparaţie cu alte biserici haţegane, că ei ar putea reprezenta un soi de reacţie ortodoxă
la propaganda catolică69, însă e o supoziţie mai puţin concludentă70. Ar fi de preferat mai degrabă ipoteza
că această reprezentare este o reflectare simbolică a acţiunilor militare antiotomane în care erau implicaţii
nobili români transilvăneni, a căror exponent de renume a fost pentru o perioadă Iancu de Hunedoara71
O şcoală artistică trebuie să fie existat şi în preajma cnezatelor din Crişana, căreia i se datorează decoraţiile bisericilor de zid de la Segişte şi Remetea. Prima, aflată în ruină, a fost cercetată de I. D. Ştefănescu
la începutul secolului XX, care din resturile de pictură a putut face analogi cu ansamblul de la Strei şi
Sântămărie Orlea, a căror iconografie a fost foarte răspândită în Transilvania72. Desenul schematic şi rusticizat evocă contribuţia unui meşter popular autohton, aparţinând după toate datele stilistice şi iconografice
ambianţei artistice transilvănene de la începutul veacului al XV‑lea73. A doua se remarcă prin stilul eclectic
pronunţat bizantino‑gotic74. Redactat după modelul bizantin, programul iconografic de la parterul turnului
clopotniţă constituie prin locaţia sa o excepţie insolită (nartexul sau pronaosul), deoarece reprezentarea
pantocratorului şi a evangheliştilor este rezervat în tradiţia ortodoxă naosului, fapt explicabil prin insuficienta maturizare a mediului artistic românesc transilvănean. În acelaşi spirit bizantin este pictată, deasupra
intrării în naos, Maica Domnului cu pruncul, de tipul Glykophilousa. Pe lângă suflul bizantin, inscripţiile în
slavonă ce însoţesc pictura, cromatica, precum şi asemănările stilistice cu bisericile de la Criscior şi Ribiţa,
atestă prezenţa unui meşter autohton ortodox, format în mediul artistic al cnezatelor transilvănene75. Însă
concepţia desenului său este de factură gotică, caracteristică bisericii din Strei şi a altora din Transilvania
sfârşitului de secol XIV, de care meşterul de la Remetea n‑a putut rămâne străin. Vasile Drăguţ crede că
picturile din absidă au fost executate de un meşter de formaţie apuseană, bine influenţat de goticul tirolez.
Elocvent în acest sens este atât modul de reprezentare a cortegiului apostolilor în sanctuar, precum la Strei,
o temă de altfel larg răspândită în Transilvania76, însoţiţi de inscripţiile în latină cu majuscule gotice, cât şi
ornamentica şi concepţia desenului, e drept cu anumite reflexe ale stilizări bizantine. În aceeaşi manieră au
fost trataţi şi cei trei regi sfinţi ai Ungariei, situaţi în registrul inferior. Pe peretele altarului au fost descoperite în trecut şi alte imagini: în zona inferioară, siluetele a două sfinte şi arhanghelul Mihail, iar în partea
superioară, pe acelaşi strat cu apostoli, scenele Necredinţa lui Toma şi Biciuirea lui Isus, ambele prezentând
izbitoare trăsături stilistice tradiţional bizantine. Vasile Drăguţ vede în aceasta conlucrarea la altar a meşterului local, care a decorat nartexul, alături de pictorul din şcoala gotică, care a deprins astfel unele reflexe
68. Iconografia stâlpilor centrali, dar mai ales conceperea Sfintei Treimii şi a Sfântului Bartolomeu, au corepondent în iconografia
occidentală din Slovacia. Vezi: Vasile Drăguţ, Pictura murală…, p. 51,53–54. Totuşi, concepţia iconografică de ansamblu
rămâne tributară mai vechilor manifestări artistice din Transilvania. Vezi: Marius Porumb, op.cit., p. 36–38.
69. Ecaterina Cincheza‑Buculei, Implicaţii sociale şi politice în iconografia picturii medievale româneşti din transilvania secoleleor
XIV–XV. Sfinţii militari, în « Studii şi Cercetări de Istoria Artei », nr. 28, 1981, p. 3–34.
70. Preferinţa pentru reprezentarea iconografică a aglomerării de sfinţi militari ar fi generată mai de grabă de intensa viaţă
militară a aristocraţiei romţneşti transilvănene, iar acest tip de reprezentare nu este specifică doar bisericilor româneşti, ea
fiind întâlnită şi în bisericile săseşti contemporane cu acestea. Vezi: Adrian Andrei Rusu, op.cit., p. 28.
71. Marius Porumb, op.cit., p. 36.
72. I. D Ştefănescu, Arta feudală…, p. 58.
73. Vasile Drăguţ, Pictura murală…, p. 36–37. Acestei perioade îi aparţin şi fragmentele de pictură din altar (friza sfinţilor, Sfânta
Parascheva şi Sfânta Marina martelând diavolul) şi din pertele nordic al navei (Înălţarea crucii) de la biserica din Zlatna.
Vezi: Marius Porumb, op.cit., p. 33–35.
74. Idem, Arta gotică…, p. 230–231.
75. Idem, Pictura murală…, p. 37–38; Marius Porumb, op.cit., p. 29.
76. I. D. Ştefănescu, Arta feudală…, p. 60.
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ale stilistici bizantine77. Marius Porumb crede, împreună cu Virgil Vătăşianu, că doar un pictor decorator,
format în ambianţa eclectismului artistic transilvănean, a încercat să ilustreze prin meşteşugul său tendinţele de unire catolico‑ortodoxe, încurajate de nobilimea românească, pe cale de a trece la catolicism78. Ceva
similar poate fi întâlnit la repictarea bisericii din Sântă Mărie Orlea, unde, după 1447, un meşter iscusit,
care‑şi trădează, totuşi, confesiunea răsăriteană prin inscripţiile chirilice, a reuşit în ambianţa unei eclectism stilistic provincial, occidentalo‑răsăritean79, să decoreze altarul, pe lângă vechile cruci de consacrare, cu o frumoasă teorie a apostolilor, o temă devenită tradiţională în iconografia bisericilor ortodoxe din
Transilvania, a cărei compoziţie generală derivă clar aici din arta bizantină80.
Însă un fenomen extrem de interesant este faptul că interferenţele artei iconografice de tradiţie
bizantină cu cea occidentală gotică se manifestă nu numai în cazul decorării bisericilor româneşti, ci
şi invers, în unele bisericile catolice din Transilvania, ceea ce demonstrează, în primul rând, că schimburile şi influenţele în artă sunt mereu vii, iar în al doilea rând că acea şcoală de pictură românească
din Transilvania a fost atât de prestigioasă încât a putut înrâurii anumite ansambluri ale picturii gotice transilvănene81. Astfel pot fi întâlnite elemente de ornamentică, de compoziţie şi chiar iconografice.
Bunăoară, figurile săracilor din alegoria carităţii, precum şi compoziţia rusticizantă de la biserica din
Sânpetru (Braşov) atestă astfel de influenţe. În fresca capelei din Hărman, datată pe la mijlocul secolului XV, găsim motivul decorativ al semipalmetei bizantine, asemănător cu cel din bisericile ortodoxe
ardelene82. Meşterul cu o formaţie complexă, care a pictat peretele nordic de la Ghelinţa, a fost tributar
tradiţiilor bizantine83 filtrate însă de scriptoriile occidentale. Cel mai puternic influenţat a fost ansamblul
picturilor de la Mălâncrav. Astfel, în afară de acelaşi stil popular84 concepţia iconografică a Genezei,
desfăşurată pe un fond alb‑convenţie cu caracter simbolic, menită să sublinieze cadrul extramundan al
scenei‑este specifică artei de tradiţie bizantină, întâlnită în general în pictura românească şi în special
în cea moldovenească. De asemenea, specific bizantină este şi reprezentarea scenei Koimesis, după cum
pare să fie şi cea a Pedepsirii lui Iehonias 85. Tot aici trebuie evidenţiat faptul că s‑a introdus în compoziţiile
picturale ale câtorva biserici catolice scena Fecioarei Maria şi a Sfântului Ioan Botezătorul, în calitate
de sfinţi intercesori (Deisis), conform erminiilor bizantine86. Desigur, influenţele artistice bizantine în
lumea catolică transilvăneană au fost mai puţine în comparaţie cu cele gotice în lumea ortodoxă din acelaşi spaţiu, fenomen ce se poate explica pe de o parte prin faptul că arta gotică reprezenta clasa dominan77. Vasile Drăguţ, Pictura murală…, p. 39–40.
78. Marius Porumb, op.cit., p. 29; Virgil Vătăşeanu, op.cit., p. 761.
79. Contaminarea artei tradiţionale bizantine cu elemente artistice occidentale au fost descoperite şi în fragmentele de pictură
interioară şi exterioară a biserici din Peşteana. Vezi : Marius Porumb, op.cit, p. 39; Vasile Drăguţ, Pictura murală..., p. 42.
80. 
Ibidem; Vasile Drăguţ, Pictura murală…, p. 40–42. Vasile Drăguţ identifică tot pentru această perioadă picturile din nartex,
executate de un meşter de formaţie apuseană. Tabloul votiv, unde mâna lui Dumnezau binecuvintează două persoane
îngenunchiate, prin concepţia compoziţională şi detaliile stilistice, se îndepărtaeză totală de ceea ce s‑a pictat până atunci în
Transilvania. Scena carităţii, în care Sfânta Elisabeta milostiveşte un grup de săracii, cea a morţii săracului, înfăţişat cu chipul
sfântului Paul eremitul (« pauper Paulus »), şi cea a binecuvântării acestora de către pruncul Isus, aşezat în poalelel mamei
sale, indică toate prin anumite caracteristici stilistice o fază târzie a picturii gotice. Dar şi programul iconografic al acestor
scene este specific bisericilor catolice, bunăoară, din Transilvania şi Slovacia.
81. 
Ibidem, p. 40.
82. Virgil Vătăşeanu, op.cit., p. 420–421. 767–768. Vezi şi: Vasile Drăguţ, Arta gotică…, p. 210–211, 245.
83. 
Ibidem, p. 422–423 ; I. D. Ştefănescu este mult mai categoric şi afirmă că biserica din Ghelinţa a fost românească şi edificată
într‑un mediu românesc. Asta o dovedeşte inscripţiile în chirilică a donatorilor (Ion, Gheorghe şi Nicolae) şi leatul după era
bizantină 6960 (1452). Pe urmă, concepţia scenelor Intrarea lui Isus în Ierusalim şi Cina cea de taină sunt incontestabil de
inspiraţie bizantină. Vezi: I.D. Ştefănescu, Arta feudală…, p. 62–64. Scene însoţite de inscripţii chirilice au fost descoperite în
biserica romano‑catolică din Abrud, în bisericile reformate din Fântânele şi Roteni (Mureş). Vasile Drăguţ crede că e vorba
fie de zugravi români solicitaţi să lucreze pentru bisericile catolice, fie că iniţial aceste biserici au aparţinut comunităţilor
româneşti. Vezi: Vasile Drăguţ, Pictura murală…, p. 43.
84. 
Istoria artelor plastice în România, vol. I., p. 422.
85. Vasile Drăguţ, Arta gotică…, p. 190–193, 200–202.
86. Idem, Consideraţii asupra iconografiei picturilor murale gotice din Transilvania, în „Buletinul monumentelor istorice”, XXXIX,
1970, nr. 3. p. 19.
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tă şi în acest fel impunea, iar pe de alta faptul că elita românească, comanditară a monumentelor artistice
ecleziastice, tindea la procesul de asimilare al catolicismului, pentru a‑şi păstra privilegiile.
Pe măsură ce elita românească locală se catoliciza, pierzându‑şi astfel treptat şi identitatea naţională
şi lingvistică, vor dispărea vechii protectori şi mecenaţi ai artei ecleziastice, care va intra într‑un semnificativ
declin. În aceste condiţii, doar aportul voievozilor din cele două principate române va mai putea suplini,
în momente istorice favorabile, vechile acte de ctitorie ale nobilimii româneşti transilvănene, şi vor fi principalii promotori ai artei bizantine în interiorul arcului carpatic. Pentru o vreme rolul principal îi va reveni
principatului moldav şi voievozilor săi, între care se distinge Ştefan cel Mare şi Petru Rareş, ambii posesorii
de întinse domenii în Transilvania87. Fireşte, în noul climat al stăpânirii moldoveneşti, românii din aceste
domenii au evoluat spiritual şi artistic sub directa influenţă a Voievodatului Moldovei, care a iradiat, totodată, într‑un spaţiu românesc mai amplu. În afară de bisericile din Ciceu şi Mihăieşti88, se ştie că biserica de
zid a arhiepiscopiei de Feleac, unde se afla o puternică comunitate românească privilegiată, a fost şi ea construită înainte de 1488 cu ajutorul material şi moral al voievodului Ştefan cel Mare pe locul vechii biserici
mănăstireşti din lemn. Biserica cu hramul Sfânta Paraschiva, este zidită conform planului sală, cu o absidă
poligonală decroşată şi un naos dreptunghiular acoperit cu două bolţi în cruce pe ogive, prevăzute cu chei
de boltă. O bogată profilatură se poate distinge la cele două portaluri gotice. Cu profilaturi diferite, aceste
două tipuri de portaluri erau frecvente în Trasilvania dar şi în Moldova acelui secol (Pătrăuţi, Voroneţ,
Neamţ etc.). Elementele de pietrărie (soclul, ferestrele, arcul de triumf) sunt foarte îngrijit lucrate, ceea
ce conduce la supoziţia prezenţei unor meşteri pietrari clujeni89. Puţinele fragmentele de pictură murală
interioară amintesc de cele de la Denuş90. Însă au fost remarcate asemănări cu pictura de la Dolheşti Mari91,
de unde se presupune că ar fi fost executate în aceeaşi perioadă, cel mai bine fiind păstrate portretele prorocilor92. O sinteză mai interesantă dintre planimetria moldovenească şi modalităţile de boltire gotice, caracteristice Transilvaniei, prezintă biserica episcopală din Vad, ctitorie din ultimii ani de domniei a lui Ştefan
cel Mare. Planul este trilobat cu pridvor, tip ce devenise caracteristic mănăstirilor de la răsăritul Carpaţilor,
dovadă că s‑a dorit ridicarea unui locaş conform cu modelele cele mai caracteristice ale cultului ortodox,
dar echipa de meşteri, desigur transilvăneni, care a lucrat la sistemul de boltire, nu a reuşit să respecte pe
deplin modelul moldovenesc, astfel încât altarul l‑a acoperit cu o boltă stelară pe nervuri, iar pronaosul
şi nava cu două travee dreptunghiulare au fost boltite în cruce pe ogive. Unele profile de piatră, ferestrele
bipartide decorate cu maluri, similare cu ale altor bisericii gotice din Transilvania, precum şi sculpturile
de pe portaluri, par a fi tot mâna de lucru a meşterilor transilvăneni. În schimb, utilizarea a două tipuri de
portaluri, respectiv, unul la pronaos în arc frânt şi altul la naos în formă dreptunghiulară, este o caracteristică
exclusivă a arhitecturii moldoveneşti93. Prin urmare, meşterul care a conceput planul, portalurile şi unele
lucrări de pietrărie făcea parte din şcoala moldovenească de constructori de biserici, ajutat aici însă de
meşteri autohtoni, care şi‑au pus şi ei amprenta stilului lor. Pe de altă parte, prezenţa elementelor de factură
gotică în arhitectura ecleziastică din Moldova nu trebuie să surprindă, deoarece ea devenise parte componentă a aşa‑numitului stil moldovenesc. Pătruns pe filiera alogenilor saşi (vezi Baia şi Siret), goticul a fost
87. Ştefan cel Mare în ultimele două decenii ale domniei sale stâpânea domeniul Cetăţii Ciceului (cu 55 de sate), la care mai
adăugă prin cumpărare în 1500 alte 8 sate din Ţara Lăpuşului, cu încă 9 cumpărate de Bogdan al III‑lea, şi domeniul Cetăţii
de Baltă (cu 40 de sate), deci peste 100 de sate. Petru Rareş, reuşeşte să mai adauge la acest domeniu, oraşul Bistriţa cu 23
de sate, valea Rodnei cu 23 de sate, domeniul cetăţii Unguraşului cu 30 de sate şi domeniul cetăţii Almaş. Vezi amănunte la:
Nicolae Edroiu, Posesiunile domnilor Ţării Româneşti şi Moldovei în Transilvania (secolele XIV–XVI). Semnificaţii politico‑sociale
şi cultural‑istorice, în Istoria României. Pagini transilvane, Cluj‑Napoca, 1994, p. 48–49.
88. Virgil Vătăşeanu, op.cit., p. 569.
89. Ibidem, p. 567; Gheorghe Curinschi Vorona, op.cit., p. 187; Vasile Drăguţ. Arta gotică…, p. 177–178; Sergiu Adam, Ctitorii
muşatine sec. XIV–XVI, Cluj, 2001, p. 7.
90. Marius Porumb, op.cit., p. 45.
91. 
Istoria artelor plastice în România, vol. I., p. 422.
92. Sergiu Adam, op.cit., p. 78; Vasile Drăguţ, Arta gotică…, p. 151.
93. 
Ibidem, p. 79–80; Virgil Vătăşeanu, op.cit., p. 568–569; Gheorghe Curinschi Vorona, op.cit., p. 187. Grigore Ionescu,
Arhitectura…, p. 264.
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uşor asimilat de dinastia întemeietoare a noului stat de la răsăritul Carpaţilor, familiarizaţi totuşi cu el de pe
vremea când locuia în Transilvania. Mai apoi, pe fondul rezistenţei împotriva prozelitismului catolic vor fi
preluate din arhitectura gotică doar elemente de tehnică, profilatură şi decoraţie, „programul arhitectonic
rămânând în întregime subordonat concepţiei spaţiale de tradiţie bizantină şi adaptat cerinţelor de cult
ortodox”94. Această clară opţiune va sta în deceniile următoare la baza stilului moldovenesc. Dacă în cazul
arhitecturii militare şi civile absorbţia elementelor gotice s‑a făcut cu mai mare lejeritate, în cazul edificiilor
religioase s‑a operat cu mult discernământ, reţinând doar mijloacele tehnice şi de plastică monumentală,
menite să pună în evidenţă şi să dea mai multă vigoare programului spaţial de tradiţie bizantino‑balcanică,
totul fiind integrat gustului artistic local. „La capătul acestui proces, elementele arhitecturii gotice s‑au
văzut integrate într‑o compoziţie care nu mai are decât foarte puţin comun cu arhitectura propriu‑zis
gotică”. Astfel a rezultat spre sfârşitul secolului al XV‑lea un original stil arhitectonic moldovenesc95, care
va înrâuri şi celelalte provincii româneşti.
Însă nu numai arhitectura va avea acest destin, ci şi reflexele ansamblurilor murale pictate ori miniaturile ce decorau manuscrisele au avut o importantă influenţă asupra vieţii artistice a românilor din
Transilvania. Fireşte, aceste schimburi sunt rezultatul unei lungii evoluţii şi a intenselor legăturii. De pildă,
pârcălabul Hațegului, Laţcu Cânde, pe la mijlocul veacului al XV‑lea, probabil aflat între acei refugiaţi în
Moldova‑cnezii Costea Stancul şi popa Vâlcul, care s‑au răzvrătit între 1433–143496 – a îmbrăcat în argint
aurit Tetraevangheliarul de la mănăstirea Neamţ, scris şi miniat în 1436 de unul din cei mai talentaţi artişti
ai vremii, Gavril Uric, creator de şcoală. Atât ferecătura cât şi miniaturile vor deveni model al artiştilor în
veacul acesta şi în cel următor97. Aşa se face că biserica mitropoliei din Feleac a fost înzestrată cu manuscrise
religioase, a căror motive decorative ale frontispiciilor oglindesc legăturile cu centrele miniaturiştilor din
Moldova. Exemplare sunt un Liturghier slavon din 1481 şi un Tetraevangheliar din 1488, a cărui inscripţie
aminteşte de edificarea bisericii. Ultimul a fost ferecat în argint de Isac Vistiernicul în 1498, având reprezentată pe copertă scena Deisis cu cei patru evanghelişti în colţuri. Majoritatea cărţilor din bisericile româneşti
din Transilvania împodobite cu miniaturi au fost aduse din centrele de caligrafi şi pisari din marile mănăstiri
moldoveneşti ori au fost lucrate de meşteri transilvăneni după modelele acestora98.
Arta icoanelor este, de asemenea, o altă mărturie a relaţiile artistice dintre ţinuturile moldovene şi
cele transilvănene. În acest sens, pot fi amintite cele două icoane de la mănăstirea haţegană Plosca, probabil desprinse de pe un iconostas, executate spre finalul secolului al XV‑lea. Una înfăţişează o Hodighitria,
având în dreapta şi în stânga teoria prorocilor, iar cealaltă reprezintă pe sfântul Nicolae, ca arhiepiscop
din Mira Lichiei, flancat de un bust al Sfintei Fecioare, care‑i oferă omoforul şi de Isus, care‑i întinde
Evanghelia. Ambele sunt realizate de acelaşi pictor, iar unele evidente similitudini de ordin stilistic cu
picturile de la biserica moldovenească din Bălineşti conduc sper concluzia paternităţii comune a aceluiaşi autor, recte Gavril Ieromonahul. Deşi de inspiraţie bizantină, utilizarea motivului faldurilor învolburate demonstrează incontestabile contaminări cu tehnica picturii gotice, pe care acest meşter a deprins‑o
în timpul peregrinărilor sale prin Transilvania, când probabil va fi condus echipa de pictorii ai vechiului
decor al bisericii Sfântul Nicolae din Hunedoara99. Alte trei icoane de tipul Hodighitria (Ţelna‑Alba,
94. Vasile Drăguţ, Arta gotică…, p. 144–152.
95. 
Ibidem, p. 175.
96. Idem, Pictura murală…, p. 51.
97. 
Capodopere din evul mediu românesc în Muzeul naţional de artă al României, Bucureşti, 2006, p. 41–42.
98. De la una din mănăstirile Moldovei este Tetraevangheliarul dăruit de preotul Mihail şi soţia sa în anul 1511 bisericii din
Bârgău. Tot în această zonă vine şi Tetraevangheliarul scris de Ghervasie ieromonahul de la Putna în jurul anului 1492, iar
Logofătul lui Ştefan cel Mare, Ioan Tăutu, donează o Psaltire miniată unei mănăstiri din Maramureş, probabil Peri. După cum
un Tetraevangheliar slavon pe pergament cu frontispicii ajunge la mănăstirea din Lupşa, iar altul este donat de postelnicul
Marcea în 1519. vezi: Marius Porumb, op.cit., p. 46, 54–55 ; Vasile Drăguţ, Arta românească…, p. 205 ; Istoria artelor plastice în
România, vol. I, p. 427.
99. În pomelnicul diptic de la proscomidia bisericii Sf. Nicolae din Hunedoara, aflată deci în apropierea cu mănăstirea Plosca,
sunt menţionaţi eromonah Gavril, meşter ce se află în fruntea unei echipe de meşteri ca Dragotin cel Bătrân, Constantin şi
Simion. Vezi: Marius Porumb, op.cit., p. 48–51.
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Văleni‑Maramureş şi Bica‑Huedin), din aceeaşi perioadă, sunt ecouri ale mai vechilor picturi murale
transilvănene şi ale legăturilor cu limbajul artistic moldovenesc. În acest context artistic, trebuie amintit
şi faimosul zugrav Gheorghie, apreciat din sudul Transilvaniei până în Maramureş, care şi‑a desfăşurat
activitatea în acest veac, fiind format într‑o zonă de interferenţă a picturii bizantine cu elemente ale artei
occidentale. Din atelierul acestui meşter a ieşit un triptic Deisis, de mari dimensiuni şi sculptat în partea
superioară conform unei stilistici occidentale, precum şi alte două icoane: una cel înfăţişează pe Sfântul
Ioan Botezătorul, conservată în biserica de lemn din Budeşti şi alta cel reprezintă pe Isus Pantocraror de la
biserica Sfântul Gheorghe din Lupşa100.
Paralel cu influenţa şi contribuţia artei moldoveneşti, au continuat să fie ridicate în sate biserici din
lemn ori s‑au construit şi reconstruit, cei drept puţine, unele edificii religioase din zidărie de către firava
elită românească din târguri şi oraşe. Familia voievodul Moga ridică în jurul anului 1440 o biserică de piatră
la Hălmagiu, unde la 1450 caligraful Popa Simion din Hălmagiu, copia un Tetraevangheliar101. Biserica este
formată din navă dreptunghiulară tăvănită şi un altar pătrat, boltit semicilindric, având un turn clopotniţă
pe latura de vest102. Cât priveşte pictura, remarcabilă prin rigoarea compoziţională, calitatea desenului şi a
coloritului, atestă din nou prin scene ca Schimbarea la faţă ori ciclul vieţii Sfântului Nicolae, sau tabloul votiv,
strânse legături cu românii de peste Carpaţi103. La Sănduleşti, aproape de Turda, o biserică de proporţii relativ modeste (construită în această perioadă) aminteşte prin elevaţie şi planimetrie de ctitoriile hunedorene104. În a doua jumătatea a secolului a fost datată şi biserica hunedoreană din Cinciş, edificată pe un plan de
tip mononavat, având absida altarului acoperită cu bolţi în cruce de ogive şi nava boltită cilindric cu lunete,
ogive şi chei de boltă, în concordanţă cu tradiţia locală105. Pe la începutul secolului al XVI‑lea se construieşte
biserica ortodoxă din Teiuş, pe un plan mononavat, flancată de contraforturi simple şi boltită în formă cilindrică. Elementele de pietrărie au fost lucrate de un meşter format în ambianţa goticului târziu106. Acelaşi
plan mononavat se întâlneşte la biserica din Cicău (Alba), unde sunt demne de remarcat ancadramentele
din piatră, „care vădesc o originală prelucrare în spirit popular a ferestrelor bipartite cu traforuri”. La biserica Maicii Domnului din Voievodenii Mari (Braşov), ridicată către anul 1500, reţine atenţia, de asemenea,
boltirea gotică pe nervuri, utilizată la o compoziţie spaţială de tip bizantin107. Tot în această epocă sunt menţionate o serie de mănăstiri bănăţene108, construite de regulă după modele ale răsăritului ortodox. Biserica
mănăstirii Săraca, refăcută în 1443, „prezintă o dispoziţie planimetrică deosebită, datorită absidelor laterale
de formă dreptunghiulară”. Un plan asemănător, dar ceva mai complex şi spaţios se putea întâlni la biserica
veche din Lipova109. Biserica avea un plan treflat cu abside laterale poligonale, prezentând trei laturi în exterior şi în interior. Absida altarului de formă semicirculară era încadrată de două încăperi dreptunghiulare,
cu funcţie de proscomidier cea de la nord, iar cea de la sud cu funcţie de diaconicon. Demne de remarcat
sunt cele două pridvoare laterale care erau simetric dispuse în laturile de nord şi de sud ale altarului110. Ea
a fost înzestrată cu frescă, din care s‑au conservat în pronaos doar două panouri reprezentând pe sfinţi
Pahomie (nord) şi Teodosie (sud). La fel în vechea biserică din Lugoj se mai păstra în secolul al XIX‑lea
100. 
Ibidem, p. 51–53.
101. 
Ibidem, p. 41. Virgil Vătăşeanu crede că numai fundaţia în formă de cruce era din zid, iar biserica era din lemn. Vezi: Virgil
Vătăşeanu, op.cit., p. 565–566.
102. Pavel Vesa, Episcopia Aradului.Istorie.Cultură.Mentalităţi, Cluj‑Napoca, 2006, p. 438.
103. Vasile Drăguţ, Arta românească…, p. 183.
104. 
I. Cristache Panait, M. Daia, Biserica românească din Sănduleşti (jud Cluj), în „Revista muzeelor şi monumentelor », 2, 1974,
p. 86–89.
105. I. D. Ştefănescu, Arta feudală…, p. 57 ; Istoria artelor plastice din România, vol.I, p. 407.
106. Virgil Vătăşeanu, op.cit., p. 566–567.
107. Vasile Drăguţ, Arta românească…, p. 171.
108. Orşova, Sredişte, Partoş, Remetea, Găvojidia, Mănăstirişte, Rohonţa, Mănăştur, Bocşa montană şi Sacul., Voiloviţa .
Vezi pentru detalii: I.D. Ştefănescu, Arta veche a Banatului, p. 33–55 ; Ion B. Mureşianu, Mănăstiri din Banat, Timişoara,
1976, passim ; Vasile Drăguţ, Pictura murală…, p. 46.
109. Vasile Drăguţ, Arta românească…, p. 154.
110. Pavel Vesa, op.cit., p. 440.
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numai figura protopopului Gavril îmbrăcat în haine semiepiscopeşti111. Mai multe mărturii există despre
biserica românească din Hunedoara, un important edificiu religios închinat sfântului Nicolae. După ce în
1456 a fost distrusă vechea biserică de piatră din zelul lui Ioan de Capistrano, românii hunedoreni obţin în
31 noiembrie 1458 de la regele Matei Corvin dreptul de a‑şi zidi o nouă biserică, de fapt o confirmare a autorizaţiei de reconstrucţie acordate încă din anul distrugerii de către fratele său Ladislau, ceea ce dovedeşte o
dată în plus că românii ortodocşi puteau să‑şi ridice bisericii doar cu aprobări speciale şi explică deopotrivă
modestia lăcaşurilor de cult româneşti din Transilvania112. Edificiul reflectă prin elementele sale arhitectonice tradiţia interferenţelor artistice din mediul transilvănean. Este vorba, de fapt, de o sinteză naivă şi puţin
stângace a elementelor arhitectonice caracteristice Ţării Româneşti şi Transilvaniei; un mozaic caracteristic
de elemente eterogene, întrunite totuşi într‑un complex organic. Dispoziţia planimetrică este de tipul cruce
greacă simplă înscrisă ce îşi găseşte similitudini în biserica din Hârtieşti în Muntenia, aflate în strânsă legătură cu bisericile sârbeşti şi cu prototipul lor macedonean113. Însă planul altarului în patru laturi corespunde
unor uzanţe întâlnite la mai multe biserici din ţinutul Hunedoarei şi este o particularitate a bisericilor de
lemn, iar bolta acestuia e sprijinită pe nervuri gotice. Execuţia bolţilor din altar şi soluţia curioasă care ţine
loc pandantivilor de la baza turlei trădează colaborarea unui meşter român localnic, insuficient cunoscător
al sistemelor de boltire gotice şi destul de nedibaci în realizarea bolţilor bizantine, care dădeau totuşi în
acest caz trăsăturile esenţiale114. Totuşi, în concluzie, putem afirma că în pofida tradiţiei puternic conservatoare a românilor ortodocşi şi în materie de tehnică artistică, arta religioasă românească a fost pătrunsă de
unele influenţe stilistice occidentale, dar nu ca urmare a acceptării unor modele ideatice care stăteau la baza
expresiei artistice, ci mai degrabă ca un firesc mimetism pur tehnic şi formal, menit să pună în valoare mai
bine concepţiile religioase româneşti. Nu e mai puţin adevărat că, în acest mod, s‑au strecurat neobservate
şi unele motive ori teme din gândirea religioasă occidentală.
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ASPECTE DIN VEGETAŢIA SATULUI BIUȘA –
JUDEȚUL SALAJ
ADRIANA MARIAN

GENERAL ASPECTS OF THE VEGETATION FROM BIUSA VILLAGE
Abstract: The present article presents only a small part
of the flora and vegetation on Someș Valley, Biușa village.
Even if the flora and vegetation in this area seem
to be common, there are some elements which draw the
attention and should be protected.
Those four regions which were studied are represented by 27 vegetation associations, 8 of them belong to
the forest formations, and 9 to the praticol one.
The vegetation associations were analyzed and
characterized from a horologic, physiognomic, structural and economic point of view.
After the horologic and ecologic study of all village area, it is possible to make the map of the vegetation. This mapping and the analyses of the vegetation in
that area will lead to protection and conservation of the
natural ecosystems, especially of the endangered areas.

The two forest stripes should be part of the protected area which could maintain the ecologic diversity
and the conservation of many species.
Not a long time ago, the two forests stripes were
wider and more populated by trees, but the timber is
chaotically exploited nowadays.
A special attention should be paid to those areas
where Briza media is growing, because even if it is not on
the red list of the endangered species, it can be found in
little quantities. Not a long time ago it could have been
found almost everywhere, now it can be found only in 2
parts of the village: Subvii and Părăul Silădenilor, but in
small quantities.
It is also needed to protect the Hungarian cemetery floral area in order to keep the “spontaneous” bells
and lily of the valley.

Rezumat: Articolul de faţă prezintă doar o parte dintre
elementele de floră şi vegetaţie de pe valea Someşului, a
satului Biuşa.
Deşi la prima vedere flora şi vegetaţia acestei zone
pare una comună totuşi sunt câteva elemente care atrag
atenţia şi care ar trebui protejate.
Cele 4 regiuni studiate sunt reprezentate de 27
asociaţii vegetale, dintre care 8 aparţin formaţiunilor
forestiere, iar 19 celor praticole. Asociaţiile vegetale au
fost analizate şi caracterizate din punct de vedere corologic, fizionomico – structural, economic.
După finalizarea studiului corologic şi ecologic
al tuturor zonelor satului, se va putea elabora o hartă de
vegetaţie. Această cartare şi analiza vegetaţiei din regiunea studiată va duce la fixarea unor obiective de ocrotire,
conservare şi protejarea ecosistemelor naturale, în special a celor periclitate şi a celor care adăpostesc taxoni
aflaţi în pericol.

In categoria obiectivelor protejate s‑ar impune
şi cele două fâşii de pădure care să menţină diversitatea
ecologică şi conservarea geofondului mai multor specii. Până nu demult cele două zone de pădure erau mai
extinse şi mai des populate cu arbori dar în ultimii ani
lemnul se exploatează în mod haotic.
O atenţie deosebită trebuie acordată şi zonelor cu
Briza media (tremurici) care deşi nu este o specie din lista roşie a cormofitelor totuşi la noi şi‑a împuţinat foarte
tare efectivele. Dacă până nu demult o găseai la tot pasul,
acum, o întâlnim doar în cele două zone ale satului:
Subvii şi Părăul Silădenilor dar în număr foarte restrâns.
De asemenea se impune conservarea şi protejarea
bogăţiei floristice a cimitirului maghiar pentru a putea
păstra în cât mai bune condiţii şi pe o perioadă cât mai
îndelungată a «spontaneităţii» clopoţeilor de casă şi a
lăcrimioarelor.
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Satul Biuşa este aşezat, din punct de vedere geografic, în partea de nord a judeţului Sălaj, mai precis, se încadrează pe coordonatele geografice de 47° 27’ latitudine nordică şi 23° 40’ 54” longitudine estică.
Altitudinea medie la care se află satul este de 198 m, iar suprafaţa totală, cuprinzând şi terenurile din jur, este
de 1171,12 ha1.
Atât din punct de vedere floristic, al vegetaţiei, cât şi din cel peisagistic, regiunea este puţin studiată
până în prezent. Din acest motiv am considerat oportună alegerea acestei teme şi dezvoltarea ei în prezenta
lucrare.
Activităţile mai mult sau mai puţin, tradiţionale de cultivare a pământului, creşterea animalelor, tăierea masivă a lemnului, au contribuit, din păcate, la scăderea numărului de specii de plante şi la restrângerea
suprafeţelor ocupate de fitoasociaţiile zonale în favoarea celor antropizate.
Satul Biuşa are un relief în care predomină dealurile, care se situează în partea de nord a
Culmii Sălajului, această unitate se ridică ca un interfluviu între depresiunea Guruslău şi depresiunea Sălajului, având altitudini cuprinse, în general, între 300 şi 400 m. Văile afluente Someşului au
intrat regresiv în suprafaţa iniţială a interfluviului, fragmentându‑l într‑o serie de culmi cu orientări,
în general vest‑est2.

Fig.1 Relief de deal al satului Biuşa
1. 
AN Sălaj, Serviciul sanitar al judeţului Sălaj, Monografia sanitară – comuna Biuşa, 1938, cota 24, fila 1.
2. T. Morariu, V. Sorocovschi, Judeţul Sălaj, Bucureşti, 1972, p. 21.
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Dealurile Biuşii fac parte din subgrupa numită Dealurile Arduzelului3. Această zonă se înfăţişează
ca un triunghi ce se desfăşoară ca un promontoriu, o subunitate deluroasă, formată de valea Horoatului în
sud, valea Someşului la est şi valea Sălajului la vest cu unirea lor la Sălsig. În această zonă s‑au format mici
bazinete depresionare de eroziune: Biuşa, Ulciug, Arduzel, Someş Uileac, Mînău. Acest spaţiu este compus,
în zona Biuşa, din petice de păduri (Liţău şi Ceret), podgorii (Pustălaş, Feneş, Lopaţi), păşuni, fînaţe şi
terenuri cultivate.
Dealurile mai importante ale satului sunt: Faţa Vicii, Vonsa, Sub Vii, La Ciuhe, Dealul Mare.
Altitudinea lor ajungând până la 200 m4.
Vegetaţia caracteristică satului Biuşa este cea de deal. Astfel, pădurile satului aparţin subetajului
gorunului5. Gorunetele reprezintă forma vegetală, care în trecutul nu prea îndepărtat a avut o largă
răspândire în Culmea Sălajului. Astăzi ca urmare a extinderii suprafeţelor agricole, arealul lor este
mult mai restrâns.
Gorunetele ocupă aproape toate formele de relief: interfluvii, versanţi cu diferite înclinări sau expoziţii şi chiar terasele mai vechi. Ele sunt formate în predominanţă din gorun (Quercus petraea), dar apar
şi alte specii lemnoase cum ar fi carpenul (Carpinus betulus) care are participaţia cea mai însemnată în
pădurile de gorun alături de specia dominantă. În puţine exemplare apar şi alte specii lemnoase cum ar fi
: stejarul (Q. robur), cerul (Q. cerris) – probabil de la această esenţă lemnoasă provine numele uneia din
pădurile Biuşii, Ceret, fagul (Fagus silvatica), cireşul păsăresc (Cerasus avium), mărul şi părul pădureţ
(Malus silvestri, Pyrus piraster).6
Speciile care reprezintă stratul arbuştilor sunt destul de numeroase, fiind formate din alun (Corylus
avellana), lemnul câinesc (Ligustrum vulgare), cornul (Cornus neos), sângerul (C. sanguinea), porumbarul (Prunus spinosa), măceşul (Rosa canina), socul etc.7
Vegetaţia ierboasă din subetajul gorunetelor se deosebeşte de pajiştile de păiuşcă din făgete; alături de păiuşcă (Argostis tenuis) se găsesc păiuşurile (Festuca sulcata, Festuca valesiaca),
bărboasa (Botriochloa ischaemum) etc.8 Flora de primăvară este reprezentată de vioreaua (Scila
bifolia), toporaşii (Viola odorata), brânduşele si clopoţeii care cresc în sălbăticiie în singurul loc
din sat‑cimitirul maghiar.
Terenurile agricole, extinse în parte pe seama pădurilor, ocupă suprafeţe mari în hotarul satului, întâlnindu‑se culturi de grâu, porumb, orz, ovăz, lucernă, trifoi etc., dar şi plantaţii de pomi fructiferi şi viţă de
vie. Vegetaţia naturală de pe mirişti, fânaţe şi păşuni este reprezentată de de specii ca: păpădia (Taraxacum
oficinallis), macul (Papaver rhoeas), pirul gros (Convolvulus arvensis), traista ciobanului (Capsella bur‑
sa pastoris), măcriş (Rumex acetora), tremurici (Briza media) etc.
Datorită poziţiei geografice şi a formelor de relief întâlnite, suprafaţa studiată însumează o mare
varietate de asociaţii vegetale, unele locuri fiind mai puţin exploatate din punctual de vedere al agriculturii şi păşunatului.
A fost urmărită distribuţia vegetaţiei atât în zone în care impactul antropic este mai mare dar şi în
zone în care mâna omului a intervenit mai puţin.
Pe teritoriul studiat se găsesc două fâşii de pădure: Liţeu şi Ceret pe o suprafaţă destul de extinsă dar
defrişările din ultimii ani au modificat foarte mult structura vegetaţiei din acestea. Speciile dominante sunt:
carpenul, gorunul în amestec iar la marginea pădurii Liţeu există o poieniţă înconjurată de salcâmi ceea
ce îngreunează intrarea în pădure pe acea parte. Pe suprafeţe mici, la marginea unor drumuri forestiere, în
locuri umbrite, se găsesc tufărişuri de soc, porumbar, mur sălbatic etc.
3. 
Ioan Abrudan, Dealurile Sălajului, studiu de geografie integrată, Ed. Caiete Silvane, Zalău, p. 198.
4. AN Sălaj, op.cit., fila 1.
5. T. Morariu, V. Sorocovschi, op.cit., p. 64.
6. Ioan Abrudan, op. cit., p. 87.
7. 
Ibidem, p. 87.
8. 
Ibidem, p. 87.
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Fig.2 Pădurea Ceret – satul Biuşa

Fig.3 Pădurea Liţeu – satul Biuşa

Cu o frecvenţă mare şi ocupănd suprafeţe destul de întinse sunt pajiştile de Agrostis tenuis, Festuca
pratensis, Trifolium pratense, Lotus corniculatus.
De‑a lungul văii Ulciugului se găsesc păpurişuri în alternanţă cu pipirig.
Terenurile ce înconjoară satul sunt în bună parte ocupate de culturi agricole. Se cultivă cereale, floarea soarelui, cartofi, plante furajere, legume dar există şi culturi pomicole care în prezent dau rezultate slabe
nemafiind îngrijite şi exploatate la valoarea lor reală.
În localitate şi în apropierea ei, datorită activităţii umane s‑au instalat fitocenoze ruderale. Dintre
acestea putem aminti: Trifolio repenti – Lolietum perennis, Urticetum dioice, Malvetum pusille, Artemisietum
vulgaris, Polygonetum avicularis, etc.
Pe lângă drumurile de ţară şi pe terenurile desţelenite rămase necultivate întâlnim fitocenozele asociaţiilor: Tanaceto – Artemisetum vulgaris, Sambucetum, Pruno spinosae – Crataegetum, etc.
O zonă care atrage atenţia este cimitirul maghiar care poartă vestigiile istorice ale conacului baronului
maghiar Caizler şi de aceea elementele de floră şi vegetaţie au câteva elemente de particularitate dintre care
amintim prezenţa într‑o combinaţie de alb şi violet, pe toată suprafaţa cimitirului, crescând în sălbăticie a
Clopoţelului de grădină (Campanula medium) şi a lăcrimioarelor (Convalaria majalis) iar salsăul (Vinca
minor), completează acest peisaj alb‑violet. Pe o suprafaţă destul de mare împrejmuind cimitirul găsim liliacul
(Syringa vulgaris). Acest lucru denotă faptul că în aceasta zonă a fost situat parcul conacului Caizler.

Fig.4 Campanula media

Fig. 5 Vinca herbacea
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Fig.9 Syringa vulgaris
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Varia. Recenzii și note de lectură
Andreea Mârza, Enea Silvio Piccolomini și Cruciada Târzie.
Cluj‑Napoca, Editura MEGA, 2009, 308 p.
Autoarea, strălucită absolventă de studii clasice, „îndrăznește” să atace o temă vaticană, și anume,
încercarea de monografiere a personalității viitorului papă Enea Silvio Piccolomini. Având toate uneltele
metodologice la îndemână, scrierea acestei lucrări, bănuim, va fi fost o simplă joacă de intelectual rasat. La
origine fiind lucrarea de doctorat a autoarei, apariția cărții umple un gol în literatura noastră istorică, relativ la opera umanistului Piccolomini și la activitatea sa în Europa Centrală a secolului al XV‑lea, vizavi de
„cruciada târzie”.
Precedată de o densă și autorizată Prefață, semnată de Acad. Ioan‑Aurel Pop, cartea propriu‑zisă
este structurată pe șase capitole principale (Introducere, Aspecte istoriografice și metodologice, Enea Silvio
Piccolomini (1405–1464), Enea Silvio Piccolomini, Epistolae familiares (Nürnberg, 1496): politică și cultură
în perioada Cruciadei Târzii, Implicarea lui Enea Silvio Piccolomini în organizarea Cruciadei Târzii reflectată
în textele cercetate: intenții, realizări, eșecuri, cu un prolog „Lectori benevolo salutem!” și, la sfârșit, după
„Considerațiile finale”, urmează un rezumat în limba engleză, Bibliografia selectivă și un util Indice de nume
și de locuri.
În realizarea lucrării, autoarea folosește în premieră cel puțin zece materiale inedite privind activitatea papală, iar opera lui Piccolomini este parcursă atât pe edițiile prime (incunabule și postincunabule),
cât și pe cele critice moderne, apărute în mai multe limbi europene. Alături de aceste surse primare, dată
fiind natura activivității personajului Piccolomini, autoarea utilizează o vastă literatură de corespondență
și documente contemporane viitorului papă Pius al II‑lea. În acest sens, calitatea și exhaustivitatea, dacă
vreți, a surselor de informare/bibliografice utilizate pot fi subliniate inclusiv prin mărturisirile autoarei privind stagiile de specializare/documentare în biblioteci și arhive străine din Europa: Universitätsbibliothek
și Bibliothek der Katolisch TeologischenFakultät din Viena, Biblioteca Apostolica Vaticana, Archivio Segreto
Vaticano, Pontificia Università Gregoriana, Biblioteca Nazionale Centrale di Roma și Archivio di Stato di Roma,
precum și la Biblioteca Națională Slovacă din Martin.
După o prezentare amplă a literaturii europene consacrate personalității lui Piccolomini, autoarea
reconstituie principalele stadii ale vieții lui până la devenirea acestuia ca pontif; deslușindu‑i formația intelectuală, mai întâi prin prezentarea vieții de tinerețe petrecută în familie și studiile de la Siena, până la timpul petrecut în spațiul german, la cancelaria din Wiener Neustadt (etapa cardinalatului), culminând apoi cu
alegerea lui ca papă și activitatea sa în această calitate de pontif, în special pe cea legată de cruciadă.
În funcție de principalele stadii ale vieții lui sunt stabilite etapele de creație ale lui Enea Silvio
Piccolomini. Tot aici, este prezentată opera polivalentă, de scriitor umanist renascentist, a lui Piccolomini,
una extrem de variată ca genuri de creație abordate (literare sau științifice): poezie, comedii, nuvele, tratate
politice, pedagogice și de vânătoare, istorie, geografie, corespondență etc., fiind considerat primul papă care
și‑a scris autobiografia.
Prin toate aceste ipostaze se justifică afirmația autoarei privind acoperirea deplină a tipologiei modelului de „om al Renașterii” ilustrat de Piccolomini, întrunind în personalitatea sa deopotrivă mai multe
dintre figurile modelului: cardinal, curtean, artist, negustor (prin descoperirea și valorificarea alaunului)
sau călător, după concepția lui Eugenio Garin.
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Nucleul germinativ al operei în discuție este desigur acel incunabul, Epistolae familiares, apărut în
oficina tipografică a lui Anton Koberger (Nürnberg, 1496), din care, concentric s‑a dezvoltat, până la urmă,
întreaga carte. Incunabulul conține 433 de scrisori, dintre care vreo 80 se referă la pericolul turcesc și războaiele împotriva acestuia, context în care este deseori pomenit Iancu de Hunedoara. Relevând bogăția
informativă a scrisorilor piccolominiene, faptul că, în epocă, corespondența juca rolul presei de mai târziu,
cel de răspândire a veștilor, autoarea face cunoscută corespondența lui Piccolomini cu unii transilvăneni.
Din punct de vedere metodologic, pentru studiul epistolelor autoarea procedează la gruparea acestora în cele care se referă la: a) probleme legate de viața personală și de cariera lui; b) mici tratate sau lucrări
trimise sub formă epistolară; c) solicitări de cărți prin cunoscuți (cumpărare, vânzare, împrumut sau comunicarea unor noutăți editoriale); d) Europa Centrală și problemele din jurul domniei lui Ladislau Postumul
și, în fine, e) Situația politică din Europa Occidentală.
Un subcapitol‑corolar extrem de aplicat al acestei secțiuni este dedicat analizei conținutului istoric și
a valențelor lingvistice și estetice, precum și a stilului epistolar practicat de Piccolomini (având ca modele
literare pe Cicero și Seneca), așa cum se degajă acestea în special din incunabulul în cauză. La valoarea
intrinsecă a corespondenței piccolominiene se adaugă faptul că acest stil epistolar i‑a permis exprimarea
pregnantă atât a unor idei literare și a concepțiilor teologico‑filosofice asumate, cât și înfățișarea realităților
secolului XV în care a trăit, epistolele instituindu‑se ca un tablou fidel al vremii sale.
Dublu ca întindere față de cel anterior este capitolul al cincilea, dedicat în întregime (100 p.) implicării pe plan diplomatico‑politic a secretarului, umanistului, episcopului Enea Silvio Piccolomini și respectiv,
a papei Pius al II‑lea, în organizarea Cruciadei Târzii, așa cum acest lucru este reflectat în scrierile acestui
important autor renascentist și în literatura istoriografică aferentă. Sunt supuse unei ample analize atât viziunea umanistului asupra originii otomanilor, cât și problema Cruciadei împotriva lor până la alegerea lui
Enea Silvio Piccolomini ca papă (1458) și desfășurarea acesteia în timpul pontificatului papei Pius al II‑lea
(1458–1464). Un loc semnificativ în economia capitolului îl ocupă referirile la spațiul românesc, în special
la faptele lui Iancu de Hunedoara.
Textul propriu‑zis al cărții se încheie cu câteva pagini de fine „Considerații finale” în care autoarea
revine conclusiv asupra activității lui Piccolomini prin prisma dimensiunilor sale tipologice, adică unele
corespunzând, pe rând, umanistului, istoricului, diplomatului, clericului și pontifului, după 1458, neomițând
să scoată încă o dată în evidență impresionanta sa operă.
Dovadă certă a interesului de care se bucura opera umanistului Piccolomini în mediile savante/teologice și aristocratice este circulația europeană a acesteia în varii ediții; frecvența lecturii fiind vădită de numeroasele însemnări și comentarii olografe iscate de diferitele atitudini luate față de evenimentele descrise
– un exemplu tipic fiind multiplele însemnări de lector de pe filele incunabulului de la BCU Cluj‑Napoca.
Astfel, doar în colecțiile Bibliotecii Documentare din Zalău, vechea bibliotecă a colegiului reformat (atestată la 1689), noi am depistat două ediții târzii din opera umanistului, și anume: Aeneae Sylvii
Piccolomini postea Pii II papae, Opera geographica et historica, Helmstadii, Impensis Joh. Melchioris
Sustermanni, 1690; Aeneae Sylvii Piccolomini postea Pii Pont[ifici] Maximi, Epitomae Decadum Blondi
ab inclinationem imperii ad Joh[annem] XXIII papae tempora, [Helmastadii], Impensis Joh. Melchioris
Sustermanni, 1700.
Ajunși la capătul lecturii, nu ne rămâne decât să subscriem totalmente la autocaracterizarea propriei
sale opere, despre care tânăra universitară clujeană spunea că: „... este interesantă pentru spaţiul românesc
deoarece scrisorile piccolominiene dezbat şi problemele diplomatico‑militare din Balcani din secolul al
XV‑lea: avansarea rapidă a puterii otomane spre Occident şi apărarea graniţelor de către armatele conduse
de Ioan de Hunedoara şi urmaşii săi.” În sprijinul acestei opinii vine însăși aprecierea prefațatorului, Acad.
Ioan‑Aurel Pop, care, prefigurând destinul volumului de față, afirmă că: „Lectura cărții va fi extrem de utilă
unui public iubitor de cultură, prea convins uneori că totul s‑a descoperit și s‑a inventat recent, că lumea
medievală a vegetat fără să producă nimic”.
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Deși în 1974, apărea lucrarea de diplomă a viitorului universitar clujean Ovidiu Mureșan, intitulată Concepția istorică a lui Enea Silvio Piccolomini, citată de altfel, de către autoare, totuși, putem afirma
îndreptățit despre cea de față, Enea Silvio Piccolomini și Cruciada Târzie, semnată de Andreea Mârza, că
este prima carte românească cu tentă monografică consacrată umanistului Enea Silvio Piccolomini și
contribuției sale la Cruciada Târzie împotriva turcilor; cu adevărat o certă realizare istoriografică, în care
„umanioarele” autoarei spun totul.
IOAN MARIA OROS

Vasile Mărculeţ, Interese, competiţie şi competitori în bazinul vest – pontic (sfârşitul
sec. XIII – începutul sec. XVI), Brăila, Editura Sfântul Ierarh Nicolae, 2010, 245 p.
Publicarea unei cărţi de către istoricul Vasile Mărculeţ este o sărbătoare pentru spiritul cultural al
Mediaşului şi extinzând perspectiva, este o încântare pentru toţi pasionaţii de Ev Mediu românesc.
Arhicunoscut prin cărţile sale despre Istoria Bizanţului, a statelor din Sud‑Estul Europei între Evul
Mediu Timpuriu şi debutul modernităţii, Vasile Mărculeţ excelează mai nou şi prin contribuţia, în calitate de coordonator, la apariţia Dicţionarului Domnilor Ţării Româneşti şi ai Moldovei, (Bucureşti, Editura
Meronia, 2009). Am făcut aceste precizări pentru a reliefa universul preocupărilor din ultima perioadă ale
istoricului Vasile Mărculeţ.
Cartea, Interese, competiţie şi competitori în bazinul vest‑pontic este o combinaţie fericită de eleganţă,
graţie şi intransingenţă intelectuală. Acest eveniment editorial este într‑un raport de continuitate cu proiectele sale din prima tinereţe, reprezentând în acelaşi timp un produs intelectual al unor documentări şi
reflecţii în timp. O caracteristică a autorului este că acesta înaintează progresiv în reconstituirea relaţiilor,
când tensionate, când pacifiste între Tările Române. Cercetarea maiestuoasă a informaţiilor şi documentarea lor meticuloasă sunt premise pentru o lectură savuroasă a acestei lucrări.
Cartea este extrem de provocatoare, incitantă prin conţinutul studiilor, prin ipotezele formulate şi
bine argumentate de autor. „A stăpânit Basarab I la nord de Gurile Dunării?” este o prezumtivă paradigmă
în definirea personalităţii istoricului. Cu rigoarea ce‑l caracterizează, Vasile Mărculeţ realizează un amplu
studiu istoriografic investigând izvoare istorice de maximă noutate pentru spaţiul românesc. Din multitudinea de surse chestionate, el concluzonează faptul că stăpânirea Ţării Româneşti asupra acestor regiuni,
în timpul domniei lui Basarab I este exclusă. Stăpânirea asupra teritoriilor de la nordul gurilor Dunării de
Jos a fost instaurată de Nicolae Alexandru în a doua jumătate a anului 1358 sau la începutul anului 1359.
Actul domnului muntean, realizat în detrimentul regelui Ungariei, Ludovic I, a reprezentat debutul ofensivei muntene spre litoralul pontic.
Lăudabilă este şi abordarea autorului în studiul Consideraţii asupra implicării Dobrogei şi Ţării
Româneşti în relaţiile internaţionale din spaţiul pontic din deceniul opt al secolului al XIV‑lea. Constatăm la tot
pasul farmecul inspiraţiei spontane asociată unui travaliu intelectual de o certă valoare ştiinţifică, fapt care
face din acest studiu o piesă de rezistenţă a cărţii. Din lectura celor mai însemnate izvoare istorice ale perioadei, Vasile Mărculeţ ajunge la concluzia că Ţara Românească în alianţă cu Despotatul Dobrogei, elimina
între anii 1368–1369 prezenţa maghiară la Vidin, stopând temporar politica expansionistă a Ungariei spre
gurile Dunării. Succesul obţinut în 1377 de domnul Ţării Româneşti, Radu I, împotriva Ungariei a împiedicat stabilirea unui contact direct la gurile fluvi‑ului între stăpânirile genoveze şi cele maghiare şi realizarea
joncţiunii în zonă a forţelor celor două puteri aliate.
Opinii ferme şi corect argumentate reies şi din studiul Dobrogea şi politica pontică a lui Mircea cel
Bătrân. Cu o dezinvoltură ce caracterizează marii istorici, Vasile Mărculeţ îşi propune să clarifice data vasalizării Despotatului Dobrogean de către turci. Epuizarea statului dobrogean în conflictul cu genovezii nu
i‑a permis lui Ivanco abordarea relaţiilor cu Imperiul Otoman de pe poziţii de forţă. Ca urmare, despotul
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dobrogean a optat, temporar, pentru acceptarea suzeranităţii otomane. Analizând contextul internaţional
autorul menţionează faptul că la cumpăna secolelor XIV – XV Despotatul Dobrogean îşi înceta complet şi
definitiv existenţa, teritoriile sale fiind încorporate Imperiului Otoman. Înfrângerea lui Baiazid I de către
Tamerlan la 28 iulie 1402, la Ankara, a creat un cadru politico‑militar ce i‑a permis lui Mircea cel Bătrân să
recupereze Dobrogea şi Ţara Românească să devină stat pontic.
Un studiu bine elaborat şi documentat este Zona Gurilor Dunării, factor de tensiune în relaţiile mol
do‑muntene în prima jumătate a secolului al XV‑lea. Prin incursiunea realizată asupra celor două state româneşti, autorul ne oferă informaţii extrem de importante, în mare parte necunoscute, privind conturarea
relaţiilor dintre Mircea cel Bătrân şi Alexandru cel Bun. Aşa cum menţionează Vasile Mărculeţ în preambulul studiului, relaţiile dintre cei doi domni caracterizate de majoritatea specialiştilor ca fiind foarte bune,
în realitate, aceste relaţii au avut o evoluţie contradictorie. Relevant în acest sens este informaţia transmisă
de cronicarul otoman Halil „Mircea şi domnul Moldovei erau între ei / Cum sunt câinele şi pisica”. Pe baza
unei bibliografii de excepţie, istoricul Vasile Mărculeţ afirmă că principalii factori care au determinat această evoluţie a raporturilor moldo‑muntene după anul 1400 au fost delimitarea hotarului moldo‑muntean
impusă de Mircea cel Bătrân lui Alexandru cel Bun, şi concurenţa celor două ţări pentru stăpânirea Chiliei.
Ajutându‑l să ocupe tronul Moldovei, Mircea i‑a impus un adevărat protectorat obligându‑l şi la unele cesiuni teritoriale. Ceea ce a tensionat şi mai mult relaţiile moldo‑muntene a fost ocuparea de către Alexandru
cel Bun a Chiliei şi a zonei limitrofe, în anul 1411.
O problemă importantă dezbătută de autor este cea referitoare la evoluţia sinuoasă şi controversată a
relaţiilor dintre Vlad Ţepeş şi Ştefan cel Mare. Cu vădită modestie istoricul menţionează faptul că se află pe
un teren arid „deoarece până în prezent nu cunoaştem să existe lucrări consacrate abordării detaliate a raporturilor moldo‑muntene în epoca menţionată”. Cu erudiţia unui mare istoric, Vasile Mărculeţ precizează că
opţiunile de politică externă ale lui Ştefan cel Mare şi Vlad Ţepeş s‑au dovedit determinante pentru evoluţia
raporturilor bilaterale. Acceptarea suzeranităţii poloneze de către Ştefan cel Mare a însemnat abandonarea
bunelor relaţii cu Vlad Ţepeş, care îl ajutase să ocupe tronul Moldovei, mai ales că acesta încheiase o alianţă
cu regele Ungariei, Matei Corvin. Pe baza premiselor menţionate anterior, istoricul Vasile Mărculeţ notează
că punctul culminant al coflictului moldo‑muntean l‑a reprezentat asediul Chiliei de către Ştefan cel Mare.
Acţiunea domnului moldovean apare cu atât mai surprinzătoare cu cât Vlad Ţepeş se confrunta cu marea
invazie otomană, condusă de însuşi sultanul Mahomed al II‑lea.
Elaborată sub forma unei viziuni totalizatoare a societăţii româneşti din secolele XIII–XVI, volumul
lui Vasile Mărculeţ, reprezintă în plan conceptual una din cele mai reuşite lucrări din peisajul istoriografic
românesc. Având o construcţie complexă, cu o bibliografie, aproape rarisimă pentru spaţiul naţional, cartea
istoricului Vasile Mărculeţ conferă veridicitate şi forţă mulţimii de personalităţi care populează acest fabulos univers istoric românesc.

PETRE DIN

Evul Mediu românesc. Dicţionar biografic, Coordonator: Vasile Mărculeţ.
Editura Meronia, Bucureşti, 2010
Am onoarea şi bucuria prezentării unui volum cu un titlu deosebit de generos: Evul Mediu românesc.
Dicţionar biografic, coordonator Dr. Vasile Mărculeţ. Se impune să menţionez faptul că, imediat după ce am
promis că voi face această prezentare am fost asaltat de o întrebare de bun simţ: ce voi spune?
Într‑un univers dominat tot mai mult de relativism şi deficit de profesionalism volumul tinerilor istorici reprezintă o erudită realizare intelectuală. Tipul de istorie asumat de autori este cel de discurs pozitivist.
Teza program a şcolii pozitiviste a fost formulată de istoricul german Leopold von Ranke în deceniul trei al
secolului al XIX‑lea. Perioada în care Ranke îşi formula programul de istoriografie pozitivistă era marcată
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de o revoltă împotriva filosofiei speculative. Din acest punct de vedere, istoriografia pozitivistă a fost un
progres ştiinţific.
Evul Mediu românesc. Dicţionar biografic, coordonator Vasile Mărculeţ, a văzut lumina tiparului la
Editura Meronia, Bucureşti, 2010 şi cuprinde 250 de pagini. Coordonatorul este un excelent specialist în
istorie medievală, doctor în istorie la domnul profesor Thomas Nagler, primind calificativul de Magna Cum
Laudae şi este autorul a peste 250 de studii, articole şi cărţi. Gabriel Roman, Ioan Mărculeţ, Stănel Ioan,
Gherghina Boda, Răzvan Mihai Neagu, Alexandru Valentin Ştefănescu, George Marcu, Elena Gabriela
Maximciuc şi Mihai Chiriac, autori ai acestui volum, mulţi dintre ei, doctoranzi şi doctori sunt certe repere
ale istoriografiei române actuale.
Volumul continuă o serie de lucrări ale autorilor şi coordonatorului, lucrări ce aduc un real aport la
istoria spaţiului românesc, precum Dicţionarul biografic de istorie a României, Editura Meronia, Bucureşti,
2008 şi Dicţionarul domnilor Ţării Româneşti şi ai Moldovei, Editura Meronia, Bucureşti, 2009.
Evul Mediu românesc. Dicţionar biografic, cea mai recentă lucrare pe asemenea subiect, este un volum
ce propune o nouă şi incitantă percepţie asupra realităţilor istorice, economice, politice şi culturale româneşti medievale. Cartea este rezultatul unei minuţioase documentări şi face cunoscut publicului interesat
rezultatele studiilor întreprinse de autori pentru a evidenţia contribuţia adusă de cele 520 de personalităţi
la dezvoltarea lumii româneşti medievale.
În secţiunea introductivă coordonatorul susţine necesitatea unui astfel de dicţionar, importanţa personalităţilor istorice, culturale şi religioase, izvoarele istorice utilizate. Lista abrevierilor finalizează partea
introductivă a volumului.
Materialul prezentat în acest dicţionar reliefează biografii detaliate ale acestor personalităţi şi
impactul benefic adus de ei la structurarea românilor, ca entitate lingvistică, politică şi etnică. După
prezentarea autorilor şi a contribuţiei acestora la volum, dicţionarul debutează cu un set de discuţii preliminare asupra conţinutului dicţionarului. Aşa cum menţionează coordonatorul volumului, cunoscutul
istoric Vasile Mărculeţ, ordonarea personalităţilor s‑a făcut după numele de familie sau cel al dinastiei în
cazul domnilor sau familiilor lor (Basarab Neagoe, Basarab Matei, Brâncoveanu Constantin, Brâncoveanu
Maria, Cantacuzino Şerban, Salvareso Ecaterina, Socoteanu Grigore, Anghel Atanasie, Maior Grigore,
Bob Ioan, Maior Petru, Micu‑Klein Ioan Inochentie etc.). Autorii au folosit aceleaşi norme şi pentru
personalităţile ale căror supranume sau porecle au devenit în timp nume proprii pentru ele însele, pentru
membrii familiilor sau pentru urmaşii lor (Lăpuşneanu Alexandru, Lăpuşneanu Ruxandra, Rareş Petru,
Rareş Ecaterina Elena ş.a.).
În cazul unui prenume însoţit de un supranume, o poreclă sau de un toponim, ordonarea s‑a făcut
după prenume (Ştefan cel Mare, Alexandru cel Bun, Vlad Ţepeş, Mircea Ciobanul, Radu de la Afumaţi,
Mihai Viteazul, Evdochia de Kiev, Daniil Sihastrul, Ecaterina de Brandenburg, Antim Ivireanul, Gheorghe
II de la Bistriţa; Grigore II de la Colţea, Ivan din Răşinari, Nicolae din Piteşti, Nistor din Feleac, Iosif
Ieromonahul, Radu Zugravul ş.a).
Autorii se concentrează nu doar pe datele biografice ale celor 520 de personalităţi, ci ei prezintă
într‑un mod exemplar şi evoluţia raporturilor politice, economice şi sociale dintre Ţările Române. Sunt
prezentate biografii de domni ai Ţării Româneşti şi Moldovei, despoţi ai Dobrogei, voievozi şi principi ai
Transilvaniei, ţari vlaho‑bulgari, ierarhi ai Bisericilor, comandanţi militari sau demnitari civili, soţii şi fiice
de domni şi dregători, oameni de cultură şi artă. Aşa cum menţionează Vasile Mărculeţ, în selectarea personalităţilor, autorii dicţionarului au avut libertate deplină. Cu discreţia ce‑l caracterizează, coordonatorul
afirmă că volumul reprezintă o frescă a societăţii medievale româneşti, de aceea în elaborarea articolelor s‑a
evitat stilul lacunar, exclusiv enciclopedic, în favoarea unuia cursiv, mai accesibil şi mai fascinant, în paralel
cu respectarea rigorii ştiinţifice în ceea ce priveşte conţinutul.
Volumul are o importanţă deosebită şi sub aspectul reperelor bibliografice. O bibliografie selectivă,
însumând aproape 400 de titluri, şi 10 hărţi completează informaţia oferită în text.
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De ce este nevoie de un nou Dicţionar? În opinia mea, justificarea rezidă tot mai mult în stilul laconic
al prezentării informaţiilor în manualele şcolare. S‑a ajuns ca în numele dezideratului sincronizării tipologiei manualelor româneşti cu cele occidentale să avem manuale deficitare la capitolul informaţie.
Un alt argument ţine de profesionalismul colectivului de autori. Domniile lor ne‑au convins de rigurozitatea şi maturitatea lor ştiinţifică. Istoricii au dovedit că sunt capabili de imparţialitate, să depăşeaşcă
emoţiile, fobiile sau predicţiile atunci când prezintă evenimente, şi să depăşească orice context istoric.
Lăudabilă este şi abordarea autorilor şi a coordonatorului ce evită retorica generalizărilor. În definitiv, volumul este menit să surprindă şi să creeze o stare de armonie între autori şi lectorat. Dicţionarul este
tipul de discurs intelectual pe care îl finalizezi indiferent de criteriile axiologice.
În concluzie, Evul Mediu românesc. Dicţionar biografic, coordonat de Vasile Mărculeţ, este un
instrument de lucru extrem de util, recomandat tuturor celor care doresc să cunoască realităţile Ţărilor
Române între secolele IX–XIX, nu doar din punct de vedere evenimenţial, ci şi economic, social, politic,
cultural şi religios.
(Notă: Textul a fost prezentat la lansarea volumului la Mediaş, 17 noiembrie 2010).

PETRE DIN

Constantin Mălinaș (Studiu și ediție de), Din literatura veche a Bihorului.
Un manuscris din veacul al XVIII‑lea de cazanii la morți. Oradea, Editura Primus,
2009, 144 p.
Se împlinesc zilele acestea (26 februarie) un an de la moartea autorului studiului introductiv și al
ediției acestei cărți, distinsul om de cultură orădean, dr. în filologie Constantin Mălinaș, de care ne‑au
legat profund atât precupările bibliologice comune, cât și activitatea în cadrul Asociației Române pentru
Ex‑Libris (AREL).
Intitulată Din literatura veche a Bihorului. Un manuscris din veacul al XVIII‑lea de cazanii la morți,
cartea a apărut în colecția „Biblioteca scriitorilor bihoreni” a Editurii Primus din Oradea. La apariție am
primit‑o însoțită de următorul autograf: „Dragă Prietene Dr. Ioan M. Oros! Cu felicitări pentru susținere,
Te rog să primești acest manuscris vechi, republicat în oglindă latină. Oradea, 21. VII. 09. C‑tin Mălinaș.”
Cartea se deschide cu o amplă introducere intitulată Despre îndoiala făgăduită, care începe cu o
descriere extrem de tehnică (cerneală, hârtie, scriere, ornamentație etc.) a celor două părți ale colligatului
manuscris aflat în posesia Prof. univ. dr. Lucian Drimba din Oradea.
Prima parte a colligatului este un manuscris păstrat incomplet, de [28] f. + [1] f. albă care conține
omilii funerare, cu următorul sumar: f. [1]-[3] – Cazanii la morți, [3]-[13] – Cazanii la oameni morți, [13][15] – Cazanie la oameni morți, [15]-[18] – Cazanie aceasta la prunci mici, [18]-[21] – Ertăciuni la oameni
morți, [21]-[24] – Altă ertăciune la oamenii morți, [24]-[25] – Ertăciuni la oameni morți, [25]-[26] – Cazanie
la oameni morți. Ultima piesă este copiată după Cazania lui Varlaam (Iași, 1643), iar cele dinainte fiind variante „hibridate de circulație” după cazaniile așezate de Ioan Zoba din Vinț la sfârșitul Molitvelnicului (Alba
Iulia, 1689).
Partea a doua a manuscrisului are [2] f. + f. 5–52 numerotate și conține o copie incompletă după
Ceaslovățul de Sibiu, de la 1696, autorul fiind diacul Iosif din Suștiu. Din însemnări reiese că a fost scris în
anul 1791 și că până la 1809 a circulat în satele bihorene Suștiu și Hotar.
În continuare, Constantin Mălinaș face o serie de considerații filologice și lingvistice, comparând
fragmentul din Cazania lui Varlaam cu varianta manuscrisă și exemplificând faptul că aceasta din urmă are
o limbă mai evoluată; acest lucru îl duce pe autor la concluzia că aceste cazanii pot fi denumite „un produs
de spiritualitate populară în Școala Ardeleană, venind de la Ioan Zoba din Vinț (1683) și până la Samuil Micu
(1784), primii care au tipărit la noi propovedanii și iertăciuni”. Atât repertoriul manuscriselor din secolele
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al XVII‑lea și al XVIII‑lea cu circulație în Bihor, cât și repertoriul și antologia de texte Poarta ceriului, de Dr.
Ana Dumitran, conduc pe autor la ideea că aceste „manuscrise funebrare” cu rol de ars moriendi aveau o
frecvența de circulație comparabilă cu cea a cărților populare.
Despre făgăduiala îndoită continuă cu câteva pagini de hermeneutică a cazaniilor asupra cărora nu
vom insista, după care, în facsimil și transliterat, pe cca 110 p., urmează textul propriu‑zis al manuscrisului
Cazanii la oameni morți. Despre truda imensă depusă în transcrierea cazaniilor și despre revelațiile pe care
ți le oferă limba acestora autorul ne vorbește (și) într‑o emoționantă scrisoare (ultima) adresată nouă, pe
care merită să o redăm in extenso:
„Luni seara, după 23 august 2009. Frate Oros!
Mulțumesc de rândurile rupte din sufletul tău, pentru cartea aceasta muncită. Am ezitat la unele
transliterări, de pildă iatiul l‑am dat ca e, dar și ca ea, mai deschis, chiar diftong. De ce, pentru că am socotit că
în retorica de predică a preotului rostirea mai deschisă era din fireasca, din elanul zicerii cu rost moralizator!
Am o idee cu aceste predici, în care domină cuvintele latine, iar slavonismele sunt puține! Se confirmă ceea ce a făcut Ioan Zoba din Vinț, care în Molitvelnicul său a înlocuit unele cuvinte slave cu cuvinte
latine, astfel a latinizat puțin cartea sa. De ce a făcut‑o? Oare nu putem vedea aici o luminiță precursoare a
Școlii Ardelene? Care nu începe cu Inochentie, cum se consideră de obicei, ci are precursori mai vechi, nu
începe livresc din Cantemir, ci începe din popor, unde preoții încă din veacul 17 în Ardeal preferau cuvintele
latine, în o proporție mică, dar de luat în seamă. Acest manus[cris] aduce argumente și în acest sens. Ar trebui revăzute și recitite manuscrisele și din acest punct de vedere! Ar [fi pline] de surprize! Salve! Malinaș.”
Într‑o Notă finală, Constantin Mălinaș povestește despre întâmplările sale în legătură cu această carte,
dispariția de mai multe ori a dactilogramelor predate spre tipărire, încă din 1984, încheindu‑se cu mulțumiri
emoționante adresate colaboratorilor, în special soției sale: „Ediția nouă apare la 21 mai 2009, de praznicul
Sf. Împărați Constantin și Elena, atât de împovărați cu speranțe de și în istoria omenirii. O dedic memoriei
soției mele Elena, care mult m‑a ajutat cu ochii și m‑a însoțit cu vorba și m‑a îmboldit cu fapta, scutindu‑mă
adesea de lucrul bărbătesc din casă, ca să pot scrie la aceste studii despre cărți vechi. Ciutelec și Oradea, de
Sfintele Florii, la 12 aprilie 2009.”
Ca nimeni altul a știut să cultive „frăția întru carte”, sentiment de care ne‑am bucurat și noi.
Dată fiind conjunctura nefastă în care se afla în ultimii ani (îmbolnăvirea de cancer, moartea soției,
acuzațiile nedrepte ce i s‑au adus etc.), socotim că această carte, un vis mai vechi al său, devenise acum una
(re)scrisă cu premeditare, de către Constantin Mălinaș – bibliologul, bibliofilul, bibliograful, catalograful, istoricul, scriitorul și editorul, cel pe care, parafrazând cumva o vorbă a lui C. Noica, nu pregetăm să‑l
numim un „om deplin al cărții românești”.
IOAN MARIA OROS
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A L EXA NDRU V. MAT E I
Alexandru V. Matei s‑a născut în data de 23 noiembrie 1950, în Chinteni, judetul Cluj, fiind primul
dintre cei trei copii ai lui Vasile şi Virginia Mateiu. A absolvit cursurile şcolii generale din Zalău, promoţia
1965, respectiv liceul teoretic Zalău, în anul 1969. A parcurs cursurile Universităţii Babeş Bolyai din Cluj
Napoca, Facultatea de istorie‑filozofie, secţia istorie, obţinând diploma de licenţă în anul 1973. În decembrie
1999 a obţinut titlul de doctor în istorie (specializarea istorie veche şi arheologie) cu lucrarea Daci şi romani
în nord‑vestul Daciei, sec. I î.Chr – sec III d. Chr., teza fiind rezultatul a peste 25 de ani de cercetări arheologice
proprii realizate în zona de nord‑vest a Daciei. Din septembrie 1973 a devenit arheolog la Muzeul Judeţean
de Istorie şi Artă din Zalău, ocupându‑se prioritar de perioadele dacică şi daco‑romană.
Activitatea sa profesională are coordonate de excepţie, pentru detalierea cărora ar fi necesare multe
pagini. A avut fără îndoială vocaţia cercetării arheologice, fiind un neobosit şi pasionat arheolog de teren.
Consecvenţa i‑a fost răsplătită prin descoperiri importante, multe cu caracter de unicat, cum ar fi pumnalul
scitic de bronz cu teacă de la Firminiş, cele două apeducte pe piloni (singurele de acest gen cunoscute până
în prezent în Dacia) ce aprovizionau cu apă complexul militar şi civil Porolissum, identificând şi sursele de
apă. Descoperirile sale de la Porolissum sunt contribuţii fundamentale pentru restituirea oraşului roman şi
a complexităţii sistemului defensiv din faţa centrului militar. Numeroase alte cercetări arheologice, pe teritoriul fostei provincii romane Dacia dar şi în situri aflate în afara limes‑ului fac parte din palmaresul acestui
neobosit cercetător.
A fost un arheolog modern, nu a ezitat să folosească metodele noi în arheologie, fiind autorul primelor măsurători geomagnetice şi de rezistivitate electrică a solului din România în siturile de la Porolissum –
zona oraşului şi în castrele de la Romita şi Tihău în colaborare cu specialişti din Slovacia, Olanda şi România.
Arheologul Alexandru V. Matei s‑a preocupat în mod special de destinul vestigiilor pe care le‑a
scos din pământ, asigurându‑le un viitor prin conservare şi chiar restaurare. A fost iniţiatorul şi autorul
muzeelor în aer liber de la Porolissum şi Buciumi, unele dintre foarte puţinele realizări de acest gen din
ultimele decenii.
Alexandru V. Matei se remarcă în arheologia românească şi prin faptul că a comunicat constant şi
într‑un timp scurt rezultatele cercetărilor sale de teren. Este autorul a peste 70 de contribuţii ştiinţifice (studii, articole, rapoarte) şi a cinci monografii arheologice. A participat la numeroase congrese şi simpozioane
din ţară şi străinătate.
O astfel de activitate cu caracter indubitabil de excelenţă pare a fi suficientă pentru a ocupa o carieră
de doar patru decenii. Totuşi, pe lângă preocupările ştiinţifice Alexandru V. Matei a consumat enorm de
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multă energie cu probleme administrative. A fost directorul muzeului judeţean din Zalău timp de 17 ani
începând din 1983, şi a schimbat în mod vizibil destinul acestei instituţii, transformând un muzeu de provincie cu 19 angajaţi într‑o instituţie de cultură remarcabilă la nivel naţional prin performanţe reale, ştiinţifice şi
muzeologice. Atragerea a numeroşi tineri cercetători, integrarea lor într‑un colectiv, susţinerea unei atmosfere de colegialitate şi profesionalism se numără fără îndoială între cele mai importante realizări ale sale.
Energia sa ce părea fără limite s‑a consumat generos în administrarea patrimoniului cultural şi din
afara judeţului Sălaj. A fost membru în Comisia Naţională de arheologie, membru şi vicepreşedinte al
Comisiei Zonale nr. 8 de Nord‑Vest a Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice.
Dr. Alexandru V. Matei şi‑a împlinit cariera profesională într‑o lume ciudată, la sfârşitul comunismului şi la începutul post‑comunismului. Pe parcursul celui din urmă a primit distincţii şi în acelaşi timp a
suportat nu o dată consecinţele unor jocuri politice amestecate fără rost în actul cultural. Dacă mă gândesc
la domnia sa în acest context, mi se pare că tot ceea ce a realizat depăşeşte cu mult forţele unei simple fiinţe
umane. Fiindcă realizări care într‑o lume normală sunt posibile ca datorii de serviciu într‑un mediu adaptat
şi prietenos, în lumea noastră sunt de fapt victorii pe frontul de luptă. Generaţiile viitoare vor şti despre
Alexandru V. Matei că a fost un mare arheolog şi un bun administrator, dar toate acestea au fost posibile
pentru că, de fapt, a fost un mare luptător!
M‑a legat de dr. Alexandru V. Matei o prietenie profundă, veche de douăzeci de ani. Ne‑am întâlnit
rar şi în contexte mai mult administrative, dar de la fiecare întâlnire am pornit mai departe cu o încărcătură pozitivă, benefică. M‑a ajutat să depăşesc momente dificile şi mai ales a fost un partener de nădejde în
cercetare arheologică de proporţii de la Şimleul Silvaniei. Am fost unul dintre cei mulţi pe care i‑a susţinut,
cu o generozitate pe care doar cei aleşi o pot avea. Era în firea domniei sale. A fost un om optimist, deschis,
binevoitor, cu o energie incredibilă pe care a dăruit‑o fără preget arheologiei româneşti mult mai mult decât
propriei persoane.
A plecat să se odihnească în eternitate, după o muncă infernală, cu puţin înainte de a împlini
60 de ani!

Dr. DANIELA MARCU‑ISTRATE
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