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Cornel Grad. In honorem

Cornel Grad s-a născut la 30 ianuarie 1949, în satul Domnin, una dintre comunitățile sălăjene ates‑
tate încă de la începutul secolului al XIII. Actualmente, localitatea aparține comunei Someș Odorhei. Îşi
finalizează studiile liceale la Jibou pentru ca, apoi, să fie admis la Facultatea de Istorie a Universității din
București. După absolvirea studiilor universitare (1973) cu o lucrare de diplomă prin care contribuie la
cunoașterea istoriei și etnografiei localității maramureșene Borșa, tânărul absolvent Cornel Grad se dedică
pentru o vreme, până în 1975, predării istoriei în mediul școlar.
Din anul 1976 devine muzeograf la Muzeul Județean de Istorie și Artă din Zalău şi astfel începe o nouă
etapă în cariera sa, axată pe munca de cercetare, preponderent în sfera istoriei moderne și contemporane, dar și
în domeniul etnografiei și culturii populare. O parte importantă a activității sale aferente perioadei ce a precedat
momentul din decembrie 1989 se desfășoară în cadrul Oficiului județean pentru patrimoniul cultural național
Sălaj, instituție înființată prin Legea nr. 63 din 30 octombrie 1974 și ale cărei atribuții sunt stabilite prin Decretul
Consiliului de Stat nr. 13/1975. Rolul și rostul asumat al acestor instituții era de contribui la evidența, păstrarea,
conservarea și valorificarea bunurilor mobile și imobile ale patrimoniului cultural național. Munca de docu‑
mentare în teren, desfășurată în primii ani de activitate, adesea în condiții dificile, de multe ori, după propriile
mărturii, „bătând cu piciorul” zone întinse ale județului, îi permite un contact nemijlocit cu societatea rurală
tradițională, aflată deja în plin proces de dezintegrare, sub efectele industrializării. Pentru a intensifica munca de
repertoriere a bunurilor de patrimoniu, o directivă referitoare la activitatea acestor oficii de patrimoniu prevedea
că cel puțin 2/3 din timpul de muncă al angajaților acestor instituții să se desfășoare nemijlocit pe teren. În acea
perioadă se ocupă de evidența icoanelor vechi pe sticlă din Sălaj, dar abordează și aspectele legate de datarea
și atelierele din care provin aceste piese nelipsite din orice gospodărie țărănească. În ciuda timpului îndelungat
petrecut pe teren își găsește resurse și pentru munca de documentare în arhive, atât cele județene cât și cele ale
armatei. Este vremea primelor contribuții, publicate în revista muzeului din Zalău (Acta Mvsei Porolissensis),
care, ulterior, se vor finaliza într-o lucrare de doctorat consacrată problemei celui de-al II-lea arbitraj de la Viena,
din 30 august 1940. Elanul, energia tinereții și anumite căutări din vremea studiilor bucureștene îi mână pașii
și spre domeniul dreptului. Între 1976 și 1981 studiază la Facultatea de Drept a Universității Babeș-Bolyai din
Cluj-Napoca, studii finalizate cu o lucrare despre regimul internațional al Dunării.
Atmosfera ultimilor ani ai regimului comunist nu a fost deloc potrivită pentru un spirit critic,
polemic-angajant și adesea acid, precum Cornel Grad. Iar temele sale predilecte de studiu intrau deseori în
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contradicție cu politica oficială. În atmosfera glasnost-ului gorbaciovian din ultimii ani ai URSS, s-a implicat
activ în mișcarea de redeșteptare națională a românilor din fosta Moldovă sovietică. Evenimentele de la finalul
anului 1989 aveau să aducă și pentru colegul nostru o firească și necesară eliberare de îngrădirile ideologice
ale istoriografiei comuniste, dar și convingerea, deși uneori iluzorie, că a sosit vremea valorilor autentice și
a descătușării spiritelor neîngrădite. După Revoluție cochetează și cu politica, dar se convinge curând de
valoarea relativă a celor care-și doreau să conducă neamul în acele momente de început ale unor noi vremuri.
Din dorinţa de a continua vechile preocupări legate de evidența, păstrarea și valorificarea patrimo‑
niului cultural al Sălajului coordonează, în două rânduri, între 1991–1993, respectiv 1997–2001, activitatea
Inspectoratului pentru Cultură Sălaj. Cea mai însemnată reușită a acestei perioade constă, fără îndoială, în sal‑
varea și restaurarea mai multor biserici de lemn din Sălaj, amenințate de efectele implacabile ale trecerii anilor.
Este, poate, perioada cea mai fecundă a activității sale, când ziua efectivă de muncă a colegului nostru însuma
18–20 de ore de activitate neîntreruptă. Își continuă cercetarea pe coordonatele inițiate în primii ani după anga‑
jare la muzeul din Zalău. Între 1992–1996 pregătește în școala doctorală din cadrul UBB Cluj-Napoca o teză
intitulată: „Al II-lea Arbitraj de la Viena (30 august 1940). Poziția armatei române”. Lucrarea vede lumina
tiparului la Iași, în 1998. Continuă să publice în revista muzeului din Zalău, iar din 1998 inițiază o nouă revistă
de cultură a Sălajului, care, prin titlulatura sa – Limes –, subliniază locul zonei Sălajului în geografia istorică a
estului Bazinului Carpatic. În total 16 numere ale acestei reviste vor vedea lumina tiparului. Alături de vechi
sau mai noi colaboratori publică alte două volume de istorie și memorialistică sălăjeană: „Contribuții sălăjene
la Marea Unire” și „Memorii, jurnale și însemnări transilvane (1938–1989)”, iar în anul 2000 teza de doc‑
torat este reeditată. Face parte din colectivul care redactează volumul „Istoria României. Transilvania. Vol.
II (1867–1947)” și se implică în coordonarea apariției și editarea altor volume de autor sau lucrări colective.
De la finalul anului 2002 îl găsim pe colegul nostru Cornel Grad, la Muzeul Județean Satu Mare, unde,
în calitate de cercetător științific I și șef de secție inițiază, coordonează sau se implică activ în derularea și
valorificarea rezultatelor unor proiecte transfrontaliere (România, Ungaria, Ucraina, Slovacia, Germania)
de cercetare în domeniul istoriei și etnografiei. Dintre aceste proiecte menționăm: „EUROCARPATICA
21”, „Proetnicultura”, „Muzeele de dincolo de frontieră” etc. Din decembrie 2004 și până la pensionare
activează în cadrul Facultății de Științe Umaniste, Politice și Administrative a Universității de Vest „Vasile
Goldiș”, unde a ocupat succesiv și funcția de prodecan, respectiv secretar științific.
Rezultatele activității științifice s-au materializat, alături de lucrările menționate, în alte 8 volume
la care a avut rolul de editor sau coordonator, peste 100 de studii, articole, note, recenzii și alte materiale
publicate în volume colective și periodice de istorie și cultură din țară și din străinătate.
Recunoașterea activității sale științifice, a rigorii cercetării și valorii rezultatelor obținute se reflectă în
alegerea sa ca membru într-o serie de asociații profesionale, sau în colegiile redacționale ale unor reviste de
istorie și cultură. Printre altele, este membru fondator al „Asociației Istoricilor din Transilvania și Banat” și
președinte al Filialei Sălaj a Secției de Istorie Militară, membru fondator al Asociației Culturale „Basarabia
și Bucovina”.
Prin întreaga sa activitate, Cornel Grad s-a impus ca un reper în domeniul scrierii istorice, cu contribuții
solide mai ales în ceea ce priveşte evenimentele politico-diplomatice ce au premers pierderilor teritoriale
suferite de România în ajunul izbucnirii celui de-al doilea război mondial. În egală măsură, a dovedit o preo‑
cupare constantă pentru păstrarea, salvarea și valorificarea moștenirii culturale naționale din zona Sălajului.
Pentru noi, foștii lui colegi mai tineri, rămâne acelaşi Cornel, o prezență mereu veselă și tumultoasă,
întotdeauna dispus la o discuție analitică asupra oricăror subiecte de istorie sau politică, un coleg săritor și
dornic să ajute (chiar și la urcarea unui pian pe scările unui bloc, la etajul 7!), un interlocutor care știa să ate‑
nueze, într-o discuție cu prietenii şi colegii, diferența de ani și de erudiție. Chiar și acum, după pensionare,
rămâne pentru noi, cei de la muzeul din Zalău, prietenul și colegul CORNEL GRAD, cel căruia îi dedicăm
acest număr al revistei noastre, în semn de respect şi apreciere.
Ioan Bejinariu
— 10 —
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EPOPEEA AŞEZĂRII UCRAINENILOR ÎN BAZINUL
DE JOS AL RÂULUI VIŞEU (SECOLELE XIV–XVIII)
ILIE GHERHEȘ*

THE EPIC OF THE UKRAINIAN SETTLEMENT IN THE LOWER
BASIN OF THE VIŞEU RIVER (XIV–XVIII CENTURY)
ABSTRACT: The epic of the Ukrainian settlement in
the lower basin of the Vișeu river, in the former voivodate
of Maramureș, represents a major topic of interest to this
day, both for the Romanian historians as well as for micromonography authors of this ethnic group.
By studying the facts, and particularly the considerable
number of historical documents left, it can be stated with certainty that the ruteni (according to the ethnonym given by
the Austrian historiography) settled in the village of Petrova
(then!), afterwards subdivided in Petrova, Crasna, Bistra,
and Valea Vișeului as from the XIVth century. In the course
of time, these (generally) dependent peasant communities,
brought here by feudal owners solely for economic efficiency
reasons, imposed themselves in history by significantly and
ultimately altering the ethnical physiognomy of the area
imposing themselves to this day, when we can speak of an
Ukrainian freestanding ethno-historical area.
KEYWORDS: Ukrainian, Maramureș voivodate, Vișeu
river, ethnical physiognomy, feudal nobleman

REZUMAT: Epopeea așezării ucrainenilor în Bazinul de
Jos al râului Vișeu, din fostul voievodat Maramureș prezintă până azi un interes major, atât din partea istoricilor
români, cât și din partea autorilor de micromonografii ale
acestei etnii.
Studiind faptele și, mai ales, documentele istorice rămase
în număr considerabil se poate afirma, cu siguranță, că
rutenii (după etnonimul dat de istoriografia austriacă) s-au
așezat în localitatea Petrova (atunci!), subîmpărțită apoi în
Petrova, Crasna, Bistra și Valea Vișeului, s-au așezat, așadar,
începând cu secolul al XIV lea. Cu timpul aceste comunități
de țărani dependenți (în general), aduse aici de către proprietarii feudali exclusiv din rațiuni de eficiență economică s-au
impus în istorie, modificând pregnant și definitiv fizionomia
etnică a zonei, impunându-se până azi când putem vorbi o
zonă etno-istorică de sine stătătoare, ucraineană.
CUVINTE-CHEIE: ucrainean, voievodatul Maramureșului,
râul Vișeu, fizionomie etnică, nobil feudal

Se ştie că forma cea mai sigură a eternităţii este chiar conştiinţa naţională, iar un demers istoriografic, în
fapt orice produs intelectual elaborat sub auspiciile muzei Clio, mai ales atunci când nu dă sentinţe este des‑
tinat, în primul rând, a însămânţa spiritul vremii cu ideile sale astfel încât să primenească prezentul şi viitorul.
Epopeea aşezării ucrainenilor în spaţiul îndeobşte consacrat ca fiind al fostului Maramureş voievodal
şi, apoi, al comitatului Maramureş, a fost un proces istoric de mare anvergură, desfăşurat de-a lungul mai
multor secole, în mai multe episoade şi cu o intensitate şi rezonanţă specifică fiecărui moment istoric.
Înainte să trecem efectiv la prezentarea, oricum sumară, a subiectului, conturând doar amplitudinea
sa, să precizăm că prevăzuţi fiind cu onestitatea dobândită în timp, în plan ştiinţific şi binemeritând opera
unor cărturari ai locului, vom încerca să inventariem selectiv câteva aspecte. Mai întâi să amintim că dato‑
rită unui anumit curent istoriografic, deocamdată numai foarte entuziast şi doar imaginativ, arătat mai ales
*
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în ultimele două decenii, teoria că şi în cazul în care „ucrainenii” au fost colonizaţi în Maramureş ca ţărani
dependenţi, adică iobagi, nu acesta ar fi fost statutul tuturor, iar atunci când aceste grupuri ar fi fost aşezate
în diferite părţi ale voievodatului sau comitatului, aceste teritorii ar fi fost golite de populaţie. Cu alte cuvinte
se reia aceiaşi teorie neştiinţifică, roesleriană, a „terrae (i) deserta”, fără nici o argumentaţie istorică, armând
inutil şi păgubaş anumite spirite mai pătimaşe etnic, evident naționalist-ucrainene. Subiectul devine astfel
destul de încins atunci când se operează cu alte argumente, în locul celor strict istorice, iar demersul inte‑
lectual pe o temă etnică îşi poate pierde finalitatea strict ştiinţifică, în favoarea animării sau reanimării unor
resorturi ale unor conştiinţe naţionale. Ştiut fiind că „slava strămoşească pe strămoşi cinsteşte” şi că vechii
greci credeau că omul gândeşte cu inima, este obligatoriu a ne extrage din vălurita comoditate a mentalităţii
obişnuite, aflată deci la îndemână cvasitutor, care sfârşeşte lamentabil prin a îneca în banal și grotesc semni‑
ficaţia unor evenimente istorice, poate chiar hotărâtoare.
Istoria ucrainenilor din Maramureş este istoria unor comunităţi umane care îşi ilustrează etnonimul,
anume acela de a fi „de margine”; este, deci, istoria unor oameni aflaţi mereu de o parte a unor graniţe stric‑
tamente istorice, fluide, deosebit de generoase în anumite momente şi mereu valorificată afectiv şi într-un
mod particular.
Până la momentul actual al cercetării istoriografice problema aşezării ucrainenilor în Maramureş
comportă câteva cristalizări ştiinţifice. În primul rând se recunoaşte raţionamentul economic pentru care
au fost aduse, într-o primă fază, primele familii, primele grupuri de ucraineni, aşezaţi pe moşii din dreapta
Tisei, de la izvoarele acestui râu şi până în zona ei mijlocie, respectiv teritoriul care prin extensie ar ajunge
până la oraşul Hust, din actuala Ucraină începând cu secolul al XIII lea.
Colonizarea a continuat neîntrerupt de-a lungul secolului al XIV lea, iar unii feudali, români la
început, apoi români maghiarizaţi sau chiar unguri împroprietăriţi ulterior în zonă, realizând beneficiul
economic al exploatării iobagilor au dezvoltat masiv acest proces, mai ales că în această zonă se produsese
o rărire a populaţiei prin migraţia către Moldova, cu ocazia celor două descălecate (Dragoş Vodă şi Bogdan
Vodă – secolul al XIV lea) dar şi alte procese de migraţie înspre Polonia.
Cu toată deferenţa necesară, ne permitem să atragem atenţia că proiecţia noastră istorică, în general,
înspre acea perioadă este viciată de mentalitatea de azi asupra istoriei, or situaţia era cu totul şi cu totul
alta. Între nobilii reîmproprietăriţi, adică acei care aveau reînnoite „actele”, documentele (diplomele) de
proprietate, de către regalitatea maghiară şi care se aventurau curajos în economia feudală au excelat fami‑
liile Bilcenilor, Dolhenilor, Dragfieștilor şi Pogăneştilor, care au şi colonizat cel mai mare număr de ruteni,
ajungându-se la câteva zeci de sate şi chiar la un ieraş pur rutean – Verhovina, în secolul al XVIII lea.
Reamintind, încă o dată, că la o privire de ansamblu asupra Maramureşului secolelor XIII–XV vom
observa, fără mari eforturi de documentare istorică, faptul că ucrainenii au venit în Maramureş în mai multe
valuri, pe mai multe căi, trasee, în mai multe momente istorice, din mai multe centre de migraţiune şi chiar
din raţiuni istorice relativ diferite.
Folosim această aserţiune generalizatoare pentru a sublinia faptul că pe Valea Vişeului, teritoriul de
referinţă pentru rândurile de faţă, aşezarea rutenilor s-a produs începând cu prima jumătate a secolului al
XIV lea în cazul Văii Ruscovei şi din Pocuţia; procesul începând tot cam din aceeaşi perioadă şi în zona
Depresiunii Petrova dar prin colonizări, pe moşiile Dolheştilor.
În aceeaşi notă de idei este de remarcat faptul că pentru secolul al XIV lea, populaţia de origine slavă
de pe Apa Vişeului, respectiv de pe Valea Rusului este pomenită doar sub etnonimul de „rus”: „Ruscova se
numără printre satele stăpânite, înainte de 1353, de Iuga, după partajul cu Bogdan, fiind întărită şi hotărni‑
cită, în 1353, fiilor lui Iuga, împreună cu celelalte sate ale domeniului ca «moşia principală Cuhea», când
hotarul trece pe la izvorul «fluvy Oroszviz» (Apa Rusului) în 1373, aflându-se dincolo de limitele fostului
domeniu al lui Bogdan, hotărnicit pentru Drăgoşeşti şi cotropit de aceştia înainte de 1390, când, deja, le
aparţinea ca «possesio Orozfalu».1
1
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Referindu-se la aspectul specific al rutenizării Văii Ruscovei sau Văii Rusului, unul dintre cercetă‑
torii cei mai avizaţi ai acestor probleme, l-am numit pe Dr. Marius Diaconescu, în studiul „Colonizarea
Rutenilor în Maramureş în secolele XV–XVI” scria: „În primul rând există un grup relativ izolat de masa
ucraineană din zonă. Satele de pe Valea Ruscovei au un statut deosebit. Dacă abordăm regiunea dinspre
satele româneşti de pe Valea Izei şi a Vişeului (din punct de vedere geografic) pare, într-adevăr o enclavă,
după cum o numea şi Radu Popa. Acest grup de ruteni a venit din Pocuţia, peste munţi. Doar astfel se poate
explica existenţa acestei enclave. Toponimul Orozviz dat satului Ruscova presupune prezenţa rutenilor pe
această vale cel puţin din prima jumătate a sec. al XIV lea. Faptul că sunt sate iobăgeşti şi proprietarii lor
sunt nobili români din localităţile din apropiere indică o colonizare cu acceptul acestor stăpâni de pământ.
Satul iniţial a fost Ruscova, din care, pe la sfârşitul veacului al XIV lea, probabil prin roire sau noi colonizări
s-a întemeiat şi Poienile de sub Munte”.2
Abordând cu mult curaj şi cu conştiinţa acoperirii ştiinţifice a subiectului de referinţă, tânărul istoric
se exprimă categoric şi faţă de mitul marii colonizări din timpul cneazului Teodor Koriatovici şi conchide:
„Primul mare val de colonişti s-a aşezat la cumpăna sec. XIV–XV. Legenda potrivit căreia ducele Teodor
Koriatovici a adus cu el 40.000 de ruteni în Ungaria Superioară este exagerată. Dar nu trebuie negată reali‑
tatea unei emigrări masive. Cifra este supraevaluată, dar sigur exprimă un adevăr care poate fi verificat doar
prin urmărirea transformărilor demografice din perioada următoare. Posibil ca acest val să fi fost doar o
etapă, iar memoria colectivă să fi plasat totul într-o singură fază”.3
Prin această aserţiune finală a posibilităţii comprimării unui fenomen, adică prin lăsarea acestei liber‑
tăţi de manevră memoriei colective, autorul citat ne pune la dispoziţie, în fapt şi disponibilitatea mitizării
ulterioare a procesului colonizării, a diseminării sâmburilor legendelor întemeierii acestor așezări.
Pe de altă parte, cel mai prestigios autor al unei opere istorice referitoare la Maramureş, l-am numit
aici pe Radu Popa şi monumentala sa lucrare „Ţara Maramureşului în veacul al XIV lea”, referitor la teri‑
toriul la care rândurile de faţă fac referinţă, nu descrie şi nu pomeneşte decât de istoria localităţii Petrova,
„comuna-matcă”, aşa cum va apărea aceasta mai târziu în documentele de arhivă, nefiind deloc menţionate
cele trei cătune: „PETROVA. Pe Valea Vişeului, mai jos de Leordina. A făcut parte din cnezatul de vale al
bogdăneştilor printre satele ce au revenit înainte de 1353 lui Iuga, după partajul cu Bogdan. Se cuprinde
în teritoriul întărit şi hotărnicit la 1353 fiilor lui Iuga, sub denumirea de «moşia principală Cuhea». Apare
în 1385 ca villa «Viso inferiori» aparţinând «succesionne paterna» nepoţilor lui Iuga. Poate cotropită de
drăgoşeşti înainte de 1390, când aceştia stăpânesc o possessio «Visso» (numai Leordina sau Leordina şi
Petrova?) pe domeniul urmaşilor lui Iuga. La 1411 «Petrova» printre «possessiones nostras regias» întă‑
reşte urmaşilor lui Iuga, repetând hotărnicia din 1353”.4
Scriind despre „Ţinutul Petrovei şi stăpânitorii săi”, în perioada interbelică, istoricul petrovean Dr.
Alexandru Filipaşcu de Dolha și de Petrova, remarcând şi relaţia de înrudire dintre voievodul Bogdan, înte‑
meietorul Moldovei şi nepoţii săi, fiii lui Iuga Vodă scria mai aplicat despre localitatea sa de baștină: „În
sec. XV Petrova este centrul unui domeniu vast de 120.000 jugăre, cuprinzând hotarele de azi ale comu‑
nelor Valea Vişeului, Bistra, Petrova, Leordina, Ruscova, Repedea şi Poienile de sub Munte. Domeniul
acesta aparţinea Voievodul (ui) Ioan din Rozavlea, fiul voievodului Iuga, fratele lui Bogdan, descălecătorul
Moldovei”.5
Stabilind această relaţie de rudenie şi îndemnându-ne parcă să ne amintim că în Evul Mediu, adică în
timpurile la care facem referinţă (secolul al XIV lea) doar relaţia de neam putea constitui ceva foarte sigur,
ceva referențial istoric deoarece ne aflăm în plin proces feudal de stabilire a relaţiilor feudale, Dr. Alexandru
Filipaşcu mai opinează că: „La 1349 când Voevodul Bogdan trece în Moldova, îl urmează – fie de silă, fie de
2
3
4
5
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bună voie – şi supuşii Voevodului Ioan, stabiliţi pe domeniul său din Petrova; încât întreagă această regiune
rămase aproape fără locuitori”.6
Rămânând cantonaţi în canoanele aceleaşi logici istorice, oarecum și ale bunului simţ, vom atenţiona
cu respect cititorul acelor rânduri şi chiar şi a celor de faţă, că nicăieri documentele istorice nu consemnează
o migraţiune atât de devastatoare, din Maramureş, pe de o parte, spre Moldova şi nici în Moldova nu este
semnalată o colonizare la fel de masivă, pe de altă parte. Dimpotrivă! Documentele vremii, mai degrabă
consemnează confiscările de proprietate, reîmproprietăririle celor rămaşi pe mai departe vasali ai regelui
ungar, ba chiar expediţii de pradă ale „acelor moldoveni” mai ales în satele din dreapta Tisei (1402) pe care
le-au ars din temelii, trecând prin tăișul sabiei răzbunătoare toţi locuitorii întâlniţi şi scăpând din faţa urgiei
doar cei aflaţi în munţi cu vitele la vărat.
Prezentând succesiunea proprietarilor, stăpânitorilor voievodali, după cutumele specifice epocii
istorice respective deci, istoricul din Petrova nota, în continuare: „În a doua jumătate a sec. XIV domeniul
din Petrova trece prin alianţă în posesiunea familiei române şi voievodale numită Dolhay, după comuna
Dolha, unde rezida familia. De aici încolo şi până în zilele noastre Petrova a rămas în stăpânirea descenden‑
ţilor familiei Dolhay, iar întregul domeniu până la 1867”.7
Prezentând faptele istorice şi evenimentele politice atât de relevant, petrecute la mijlocul secolului
al XIV lea în Moldova şi Maramureş, doar înţelese prin „cheia neamului”, o metodă de abordare rămasă
până azi infailibilă, slujitorul muzei Clio poate înţelege imensul respect şi deosebita ascultare de care au dat
dovadă maramureşenii care l-au urmat înspre confruntarea cu urmaşii lui Dragoş Vodă, actorul primului
descălecat: „La 1349 când Voevodul Bogdan îşi pune în aplicare planul de ocupare a tronului moldovenesc,
găsi sprijin în toţi Românii de sub stăpânirea acestor familii, care îl urmară în masa compactă, aproape
întreaga populaţie din trei sute de sate din Bereg, Ung şi Maramureşul de dincolo de Tisa”. (malul drept al
Tisei – n.n. I.G.).8
Continuându-şi logica istorică, în demersul său de a enumera stăpânitorii Petrovei, în fapt înaintaşii
săi, Dr. Alexandru Filipaşcu îl reţine ca prim strămoş al său pe Sanislau de Hosszumezo (Câmpulung), din
dreapta Tisei, în fapt este o traducere a toponimului Dolha, care revine şi se impune, începând cu a doua
jumătate a secolului al XIV lea, în toate documentele cunoscute, până la noi. Acest Sanislau era voievodul
românilor din Ung şi Bereg şi ajunge în timpul domniei lui Carol Robert de Anjou (1308–1342) între mag‑
naţii ţării, având şi cinci copii: „Sanislau avu cinci fii, dintre aceştia unul cu numele de Ioan de Hosszumezo
între anii 1350–1360 se căsători cu fiica lui Ioan, Voievod de Maramureş, cu sediul la Rozavlea de azi, care
era nepotul de frate a lui Bogdan descălecătorul. Pe aceasta o chema Rozalia şi după numele ei se schimbă
numele comunei sale de rezidenţiale Janosvajdafalva. Satul voievodului Ioan de Rozalia, azi Rozavlea, Ioan
de Hosszumezo primi ca zestre cu soţia sa întregul domeniu din Petrova.9
Urmărindu-şi strict linia genealogică, autorul Istoriei Maramureşului face trei menţiuni de mare
importanţă pentru cercetarea de specialitate, anume aceea că Rozavlea a fost reşedinţă voievodală a
Maramureşului, că Ioan de Hosszumezo îi schimbă numele din „Satul voievodului Ioan”, în acela de
Rozalia, în onoarea şi intru dragostea ce i-o purta soţiei sale şi că propriul său loc de rezidenţă se men‑
ţine, rezistă maghiarizării, redenumindu-se Dolha. Acest nobil cu inițiativă care avea să devină istorică
îşi desăvârşeşte opera relativ novatoare, oricum întemeietoare, prin colonizarea de iobagi, pe domeniile
sale, schimbând pentru totdeauna fizionomia etnică a acestor părţi din Maramureş, în fapt moşii ale sale:
„Ioan de Hosszumezo primi ca zestre cu soţia sa întregul domeniu din Petrova. El continuă să locuiască în
Dolha, se interesează totuşi de noul său domeniu pe care îl coloniză cu rusnerii aduşi de prinţul rus Teodor
Koriatovici, alungat de către Litvani şi colonizat de către regele Ludovic în părţile rămase fără populaţie din
6
7
8
9

Ibidem, p. 4
Ibidem
Ibidem;
Idem, nr. 15/1933, p. 3
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comitatele Maramureş, Ung şi Bereg şi în ţinutul Muncaciului dăruind prinţului moşii întinse din ţinutul
regal şi locurile părăsite precum şi cetatea Muncaciului”.10
Urmărind cu câtă acribie ştiinţifică îşi conduce discursul său istoric ilustrul autor din Petrova (să
observăm că el numeşte formaţiunile administrative Maramureş, Bereg şi Ung cu denumirea de comitat şi
nu de voievodat, ştiut fiind că Maramureşul devine comitat doar în 1385), să mai remarcăm atenţia cu care
sunt trataţi strămoşii Petrovei şi a ţinuturilor componente, devenite ulterior adiacente sau complementare:
„Dintre descendenţii acestora au moştenit şi stăpânit în ţinutul Petrovei următorii:
1. Mihail, fiul lui Ioan, pretore la 1466, stabilit în Leordina…
2. Ioan, fiul lui Gheorghe, pârcălab de Hust, pretore la 1466, stabilit în Ruscova, din care cauză se
scria Ioan Ruscovay sau de Ruscova…
3. Bogdan, nepotul voievodului Sanislau de Hosszumezo şi al lui Ioan voevodul de Rozavlea. El este
întemeietorul familiei de Petrova sau Petrovay”.11
După ce urmăreşte parcursul deosebit de sinuos al destinului lui Bogdan de Dolha şi de Petrova,
demn de un mare cavaler medieval, precum şi era, anume faptul că s-a amestecat în luptele pentru tron
dintre Sigismund de Luxemburg (1387–1437), ginerele şi succesorul lui Ludovic cel Mare de Anjou
(1342–1382) şi Ladislau de Durazzo, rămânând fidel primului şi în contra unei bune părţi a familiei sale
lărgite, ajuns să se cuminţească şi să devină „Homo regius”, autorul rândurilor aproape pastişate de către
noi, lasă fără menajamente să-i răzbată simpatia faţă de fiul acestuia, Mihai. Acest Mihai, după ce a rezidat o
vreme în Ruscova şi chiar s-a semnat ca atare, Mihay Ruscovay: „Mai târziu se stabileşte definitiv în Petrova,
deoarece această comună era un centru firesc pentru administrarea moşiilor sale, de altă parte nu se înde‑
părta cu nimic de Rozavlea şi Şieu unde rezidau rudele sale după mamă, adică descendenţii Voevodului
Ioan de Rozavlea.
În Petrova îşi clădi şi un conac şi de aici încolo adoptă numele de Mihai Petrovay şi cu acest nume
figurează şi în documente. Descendenţii lui Mihai au adoptat definitiv numele de Petrovay ca nume de
familie şi astfel a luat naştere, pe la 1450, familia Petrovay, alias Dolhay de Dolha şi Petrova”.12
Cu totul stăpâniţi de admiraţia istorică pe care suntem datori să i-o acordăm istoricului Dr. Alexandru
Filipaşcu vom remarca, a nu ştiu câta oară, acribia ştiinţifică de care a dat dovadă fie şi cu ocazia redactării
unui articol destinat presei locale, în cazul nostru, „Graiul Maramureşului”, o publicaţie interbelică, editată
la Sighetul Marmaţiei şi voi ilustra că, într-adevăr, doar din secolul al XV lea se trece la sistemul de com‑
punere a numelui din două „nume” aşa cum apare menţionat în lucrarea de căpătâi a savantului Dr. Ioan
Mihalyi de Apşa, „Diplome maramureşene din secolele XIV şi XV”, cu ocazia unei note explicative care-i
chiar celebrează numele primului petrovean şi primului Petrovay: „Mihail din Petrova s-a numit după tatăl
său, Mihail Bogdan, urmând regula din sec. XV, că numele părentelui devine connume al urmaşilor. După
moşiile lor proprie şi-au luat connume în secolul XVI mai ales acele familii carele s-au strămutat cu locuinţă
la altă moşiă, de exemplu: Apsai, Bedei, Darvai, Kricsfalusi, Petrovai, Szoploncszai, Uglyai, Jodi etc”.13
Părăsind această aserţiune cu caracter istoric general referitoare la introducerea numelui compus,
rezistent până azi când are loc, probabil, trecerea la codul numeric personal, în fapt o depersonalizare a
noastră, în cadrul proiecției mai complexe a globalizării, aș dori să mai fac apel, prin intermediul acestui
prim petrovean şi să mai amintesc rolul jucat de maramureşeni în armata neagră a lui Matei Corvin (1458–
1490). De la ţinuta militară neagră a acestei armate și de la purtarea doliului îndelungat de către mama
sa Elisabeta, ne-au rămas până azi influenţe în portul popular din zonele superioare ale Izei şi Vişeului,
foarte închis la culoare, preponderent în nuanţe de alb şi negru, iar în Petrova doar în alb și negru. Tot din
această perioadă, cu ocazia unei bătălii cruciale dusă de regele Matei Corvin (cea din 17 septembrie 1467)
10
11
12
13

Ibidem;
Ibidem;
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contra lui Ştefan cel Mare (1457–1504) datează o distincţie nobiliară specială, liberbaronatul acordat sal‑
vatorilor vieţii regelui, maramureşenii. Aceştia au binemeritat de la regele lor: „Mihai a fost unul dintre cei
mai viteji ofiţeri ai armatei negre organizată de regele Matia Corvin să ia parte la cele mai multe expediţii
ale acestuia. La 1467 Mihai ia parte în expediţia lui Matia contra lui Ştefan cel Mare al Moldovei. În lupta
ce a avut loc la târgul Baia Moldovei, unde armata regelui a fost atacată prin surprindere la umbra nopţii
de către Moldovenii lui Ştefan. Matei Corvin a scăpat cu viaţă şi a putut părăsi Moldova numai vitejiei
Maramureşenilor, cari au făcut din trupurile lor un zid de nepătruns în jurul regelui. Matei Corvin din recu‑
noştinţă faţă de serviciile aduse lui personal de către vitejii Maramureşeni în expediţia contra Moldovei,
la 17 septembrie 1469 – ridică pe 11 din ei – între cari şi pe Bogdan Mihai Petrovay – la rangul de Liber
Baron”.14
Cu toată deferenţa necesară este bine să mai amintim că numele de familii în Petrova a mai pro‑
venit şi de la porecle, care cu timpul s-au impus ca amprente familiale distincte, devenind prestigioase, de
renume având explicaţii dintre cele mai nostime: „În sec. XVII membrii familiei se înmulţesc atât de tare
încât pentru a se deosebi între ei sunt siliţi să adopteze alături de numele familial şi un nume secundar
sau o poreclă. Această poreclă, de regulă diminutivul numelui unui ascendent, o întrebuinţează la început
în paranteză, apoi fără paranteză ca făcând parte integrantă din acelaşi nume familial. Poreclele au fost:
Filipciuc, Bilaşcu, Găboran, Ienci, Ileş, Ivanic, Ivanic-Vlădicaş, Mihalca, Netrebici, Nicorici, Palcuş şi
Văsieş”.15
În secolele XVI–XVIII teritoriul celor trei localităţi Bistra, Crasna şi Valea Vişeului, făcând parte tot
din domeniul feudal al Petrovei, situaţia nu se schimbă din punct de vedere al relaţiilor feudale de proprie‑
tate şi de producţie, ci se întăreşte prin diverse documente de adeverire. Pentru fiecare secol găsim aceleaşi
procese de împroprietărire, de dovedire a proprietăţii însă, doar în interiorul aceleaşi familii de Dolha şi de
Petrova care, naturalmente, stăpânind şi dincolo de Tisa adică la Hust, Dolha şi Bedeu a facilitat şi mai mult
migraţia de etnici ucraineni înspre localităţile de azi maramureşene; noii veniţi găsind aici deja un mediu
favorabil, asemănător celui de unde tocmai au fost dislocaţi.
Cu toate că îşi aveau curtea nobiliară în general la Dolha şi Bedeu, nobilii proprietari ţineau mult şi
la averile de aici, îngrijindu-se de ele, chiar şi după moarte, aşa cum se poate vedea şi din testamentul lui
Volfgan Petrovay, din 1737: „Testamentul alesului Volfgan Petrovay cu privire la bunurile sale din moşiile
Petrova; Leordina, Ruscova, Ruscova Poiană, Bocicoiu Mic, Dragomireşti, Rozavlea Bedeu, făcut în spri‑
jinul doamnei Parascheva Voiţa, soţia sa, născută în Moldova”.16
Deosebit de interesant ni se pare a remarca pofta istorică pentru avere a acestei familii, manifestată
prin împiedicarea cu sabia a unor dezmoşteniri, procese nenumărate, „războiri şi certe” până la crimă, ş.a.,
ba chiar şi episcopul Serafim Petrovay, rezident, pe locul unde este acum biserica din Bistra, se amesteca
în probleme de avere şi răscumpărare de iobagi, folosindu-se de autoritatea sa ecleziastică: „Eu, episcop
Serafim, locuitor în ocolul de sus Petrova, al nobilului comitat Maramureş, dau de ştire tuturor cărora se
cuvine, după rânduiala prezentului contract, că iobagul Alexa Bodnar din Ruscova, al răposatului Simion
Petrovai cel bătrân, aflat în zălog la mine, a fost răscumpărat de la mine cu treizeci şi trei de florini ungureşti,
bani buni de argint, de către nobilul şi viteazul Szaplonczai, judele nobililor, împreună cu soţia sa, nobila
doamnă Parasca Petrovai, locuitori în Vişeul de Mijloc din nobilul comitat al Maramureşului, domniile
lor având drept de rudenie. Pentru mai mare putere şi chezăşie a acestui act, am dat prezenta scrisoare de
contract în faţa oamenilor cinstiţi.
În Sighet, în ziua de 19 iunie 1715”.17

14
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Conştient fiind că nu este momentul să exagerez cu enumerarea a cât mai multor citate ilustrative,
pentru cât mai multe aproximări concluzive şi riscând chiar să mi se atribuie şi mie anatema că mai toate
cărţile se fac din cărţi, pentru această concluzie de parcurs voi cita, totuşi, din acelaşi reputat istoric medie‑
vist Dr. Marius Diaconescu: „Trebuie specificat că rutenii s-au aşezat în calitate de ţărani dependenţi, adică
iobagi, pe proprietăţile unor nobili români maghiarizaţi şi maghiari. Imigranţii beneficiau de o perioadă de
câţiva ani de scutire de orice taxe fiind astfel favorizate noile întemeieri de sate.
Colonizarea rutenilor este organic legată de procesul de constituire a domeniilor feudale. Aşezări
masive de iobagi ruteni au loc pe proprietăţile nobililor care stăpânesc suprafeţe întinse, în special de-a
lungul văilor, care permit atât accesul cât şi o exploatare a resurselor economice. Este interesant de relevat
că aceşti mari proprietari sunt nobili români maghiarizaţi, ca familiile Dolhenilor sau Bilcenilor. Aceştia
aveau proprietăţi şi în Bereg, unde procesul de colonizare a fost mai amplu şi feudalii respectivi cunoşteau
deja avantajele economice. Pe de altă parte satele care intrau sub stăpânirea unor nobili maghiari, magnaţi
ai regatului ca Pogany de exemplu s-au rutenizat. Nobilii respectivi aveau experienţa domeniilor feudale
din regiunile de origine. Conştientizând potenţialul economic al noilor proprietăţi maramureşene au fost
direct interesaţi în întemeierea de noi aşezări. De remarcat că în satele româneşti din sudul Tisei unde
existau mai mulţi proprietari cu posesiuni reduse şi nu era posibilitatea creării unui domeniu feudal, nu s-a
petrecut acest proces de colonizare a rutenilor”.18
Aș continua aserţiunea care încununează citatul tocmai încheiat, permiţându-mi să precizez că în
aceste sate, cu populaţie exclusiv românească nu exista nici nevoia locurilor de muncă, iar ţăranii erau
aproape toţi proprietarii pământului care-l lucrau, moştenindu-l şi prin fărâmiţare domeniul feudal, era
deja împărţit.
În plus aș mai putea adăuga că spusa potrivit căreia „Ruteanul se naşte, îşi plăteşte dările şi moare!”
născocită în chiar toiul exploatării de clasă din Austro-Ungaria (10 februarie 1867–1918) nu este întru
totul aplicabilă mai ales în acest arc al Carpaţilor Păduroşi sau Ucraineni, deoarece atât familii mai mari
nobiliare româneşti (Bilcenii şi Dolheştii), cât şi maghiare chiar (Pogăneştii), cu timpul, datorită condi‑
ţiilor social-istorice şi adaptării la realităţile locale s-au rutenizat parţial sau total, chiar dacă erau trăitoare
într-un stat austro-ungar, care-şi promova propria politică de asimilare.
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TESTAMENTUL DOAMNEI URSULA PAULIN:
REFLECŢII PE MARGINEA UNUI DOCUMENT
DE LA ÎNCEPUTUL SECOLULUI AL XVI-LEA
LIDIA GROSS*

THE WILL OF MRS. URSULA MEISTER PAULIN: REFLECTIOUS OF THE
EDGE OF A DOCUMENT FROM THE EARLY 16TH CENTURY
ABSTRACT: Although the document is already enshrimed
in German historiography we believe that he has not had a
special approach, each history being careful to only useful
aspect of your own topics for investigation. We believe that
this document deserves a point analysis, to highlight and to
repay the singular character in relation the other documents
of the same type, what I was trying to highlight in this study.
KEYWORDS: testament, Ursula Meister Paulin, Church,
praying mantis, Bistrița

REZUMAT: Cu toate că documentul este deja consacrat în
istoriografia săsească considerăm că el nu a avut parte de o
abordare specială, fiecare istoric fiind atent doar la aspectul
util propriei teme de investigare. Considerăm că acest document merită o analiză punctuală, care să-i pună în valoare
și să-i restituie caracterul singular în raport cu alte documente de acelașii tip, ceea ce am încercat să evidențiem în
prezentul studiu.
CUVINTE-CHEIE: testament, Ursula Meister Paulin,
biserică, călugăriţe, Bistriţa

Argument
Testament der Ursula Meister Paulin este un document deja consacrat în istoriografia săsească, de
la publicarea lui în anul 18641, fiind adesea invocat de specialiști și apreciat ca o adevărată „mină de aur”2
pentru cercetarea istorică, datorită bogăției și diverității informațiilor pe care le conține.
Cu toate acestea, documentul, în ansamblul lui, nu a avut parte de o abordare specială, fiecare istoric
fiind atent doar la aspectul util propriei teme de investigare. Considerăm că acest „atât de frumos monu‑
ment”, potrivit expresiei lui Richard Schuller3 și care slujește cu dezinteres istoriografia de aproape 150 de
ani, merită o analiză punctuală, care să-i pună în valoare și să-i restituie caracterul singular în raport cu alte
documente de același tip.
Nu în ultimul rând, Testamentul doamnei Ursula, constituie o mărturie impresionantă despre profilul
spiritual și emoțional al unei femei, reprezentantă a uneia dintre cele mai puternice și influente familii din
cadrul patriciatului întreprinzător din orașul Bistrița, la cumpăna secolelor XV–XVI: familia Eiben (Eyben).
*

Cercetător științific la Institutul de Istorie „G. Bariţiu” Cluj-Napoca; email: istorie@acad-cluj.ro
Müller 1986, p. 176–179
2
Gündisch 1993, p. 271
3
	Schuller 1890, p. 31
1

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

ILIE GHERHEȘ

N

Sunt câteva motive care ne-au îndemnat să-i consacrăm rândurile de față, susținute și de faptul că
„celebrul” testament continuă să rămână o sursă inepuizabilă și să ofere noi deslușiri și înțelesuri.
1. Cine este Ursula Meister Paulin?
Familia Eiben se înscrie în șirul celor mai bogate familii din orașul Bistrița, a cărei avere s-a clădit pe
comerț și exploatarea minelor din Valea Rodnei. Este un exemplu relevant pentru ceea ce a însemnat patri‑
ciatul întreprinzător în evoluția economică și politică a orașului medieval. Beneficiind de „capacitatea de a
fi aleși” în funcțiile de conducere și aplicând/urmărind strategii matrimoniale profitabile, membrii acestei
familii au influențat, generații la rând, destinele orașului Bistrița, din a doua jumătate a veacului al XV-lea
până în deceniul al patrulea al secolului următor4.
Ursula, unul din cei șapte copii ai lui Georg II Eiben5, jude (Richter) al orașului în anii 1471–1479 și
ulterior jurat, a fost căsătorită de două ori: prima dată cu Hans Koler, apoi cu Paul Sutor, mult timp, magis‑
trul (starostele) breslei cizmarilor din Bistrița, în anul 1493 atestat și ca jurat6.
Probabil nu a avut urmași direcți (sau dacă a avut nu i-au supraviețuit); văduvă în momentul redac‑
tării testamentului, familia ei moștenitoare se compune din frați, surori, cumnați și nepoate, enumerarea
acestora în document contribuind semnificativ la clarificarea gradelor de rudenie existente la nivelul
generației din care a făcut și ea parte.
2. Testamentul
2.1. Caracteristici
Redactat în limba germană, documentul are stuctura tipică, bipartită, a unui testament medieval, în
care bunurile pământești ale testatorului se împart între „mântuire” și membrii familiei7.
Ursula, Meister Paulin, este foarte precisă în ceea ce privește moștenirea bunurilor ei, aceasta reve‑
nind fraților și surorilor (meine brüder und schwestern), nu înainte de a-și fi încredințat sufletul în mâinile
celui Atotputernic, ceea ce înseamnă că și acestuia îi revine partea cuvenită.”Adoptio Christi”, respectiv pri‑
mirea lui Isus Christos ca membru al familiei, este, începând cu Sfinții Părinți, un gest obligatoriu pentru
fiecare bun creștin, care legitimează donațiile în spirit caritabil, făcute în timpul vieții sau „in articulo mortis”.
Fiind vorba de o avere considerabilă, în „protocolul final”, potrivit uzanței, apar alături de martorii
prezenți la redactarea testamentului (în număr de nouă)8, și cinci executori/protectori ai lăsământului, aleși
de testatoare, dintre care trei provin din interiorul familiei: frații Fabian și Nicolaus și cumnatul Leonard
Fenkisch (Fünkesch).
Din punct de vedere juridic, testamentul se bazează pe norme din dreptul orășenesc specific orașelor
germane (Nürnberg, Magdeburg și Iglau îndeosebi), care constituie fundamentul pentru organizarea și
administrarea principalelor centre urbane din Transilvania medievală, și aici avem în vedere: dreptul fie‑
cărui „Bürger” de a dispune liber de averea sa (inclusiv prin întocmirea testamentului), succesiunea în lipsa
soțului/soției și a copiilor (ce se face în favoarea rudelor celor mai apropiate-proximi heredes), direcționarea
unei părți din aceasta în folosul orașului, interzicerea dreptului de a moșteni pentru persoanele intrate
4
5

6
7

8

Date despre familia Eiben, inclusiv arborele genealogic, la Gündisch 1993, p. 270–271
Fraţii și surorile Ursulei sunt: Fabian, Michael, Nicolaus, Agneta, Salome și Katherina, toți fiind prezenți ca moștenitori, cu
excepția Katherinei, probabil decedată în momentul redactării testamentului.
Gündisch 1993, p. 406
Pe larg despre structura testamentului medieval, caracteristici și aspecte legislative, în: Lupescu Mako, Maria Magdalena
2008, Cap. 1 și 2. (BCU, Tz. 264)
Aceștia sunt: Herr Niclas, confesorul personal, Herr Christian, capelanul personal, Herr Paul Kursner, fost jude al orașului,
Herr Hieronim Schuster, Niclas Kurschner, Mathias Buchsenmeister, Benedick Kurschner, Steffan Schmider și magistrul
Laurentius Kappner qui hec scripsit. Numărul martorilor este foarte mare, în condițiile în care dreptul canonic stabilește un
număr de 5–7 persoane, pe care biserica, în practică îl reduce la 2–3. Lupescu Mako, Maria Magdalena 2008, p. 91
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într-un ordin religios sau monastic deoarece contravine stării de sărăcie acceptată ca professio prin votum
paupertatis etc9.
Sub aspect formal, pentru a dobândi deplină valoare din punct de vedere legal, testamentul se confor‑
mează și dispozițiilor stabilite la nivel local de către magistratul urban și preotul paroh, în cadrul unor înțelegeri/
convenții generale, privind buna funcționare a bisericii parohiale Sf. Nicolae. Cea din 10 ianuarie 1504 oferă un
cadru normativ, care, probabil, nu se modifică în mod esențial, în următorii ani, când este redactat testamentul
doamnei Ursula. Punctul nouă al acestei înțelegeri condiționează legalitatea testamentelor de prezența ca mar‑
tori a unuia dintre capelanii bisericii parohiale și a cel puțin două persoane „demne de încredere”, cerându-se,
de asemenea, ca grija testatorului să se îndrepte, în primul rând, spre biserica Sf. Nicolae10.
În ansamblul său, documentul oferă un argument în plus pentru a releva locul și rolul patriciatului în
dezvoltarea civilizației urbane din Transilvania medievală, dispozițiile testamentare configurând o realitate
materială și spirituală complexă, ce deschide numeroase direcții pentru reconstituirea istorică: de la istoria
familiei (cu tot ce poate implica aceasta, anume, membri, rude, ambient familial, servitori, patrimoniu,
vestimentație, pietate privată), până la istoria vieții religioase și a instituțiilor eclesiastice din spațiul în care
aceasta trăiește, respectiv orașul natal și teritoriile apropiate.
Originalul testamentului nu se păstrează. Friedrich Müller l-a publicat după o copie existentă în
colecția de documente alcătuită de Emericus Amicinus (Lieb) la sfârșitul secolului al XVI-lea11.
2.2. Datarea
Un aspect care a „scăpat” istoricilor, până acum, este tocmai datarea exactă a testamentului. E.
Amicinus l-a datat cu siguranță în anul 150512. Trei secole mai târziu, Fr. Müller păstrează o oarecare rezervă
și îl publică cu data probabilă 1505 (?), notând în subsolul documentului „jedenfalls vor 1512”13.
La începutul secolului al XX-lea, Richard Schuller îi fixează ca an de redactare 1507 (fără argumen‑
tare), remarcând că este tipărit cu data greșită: 150514.
Anul 1505 a rămas, totuși, consacrat ca dată aproximativă, formula „um/circa 1505” fiind cel mai
frecvent întâlnită în producțiile, chiar și cele mai recente, ale istoriografiei germane și românești.
Chiar dacă anul nu este specificat, doar ziua săptămânii și sărbătoarea când a fost întocmit, docu‑
mentul cuprinde suficiente elemente pentru a-i putea întregi datarea.
a) În lista martorilor figurează și Herr Paul Kursner, cu precizarea gelassene Richter (fost jude). Știind
că Paul Kurschner (Pellifex, Pelliparius) a îndeplinit funcția de jude al orașului Bistrița în anii 1505, 1506 și
150715, redactarea testamentului trebuie fixată, cândva, după anul 1507.
Tomaschek 1859, p. 167–168.
Nonus, quod nullum testamentum pro valido habeat, nisi unus de suis cappelanis cum certis fide dignis personis ad minus duabus
presentialiter eisdem constitutis sit legatum, în: Teutsch 1921, p. 150
11
Emericus Amicinus (Lieb) s-a născut la Bistrița în 1522 și a fost între anii 1562–1602 (când moare) preot paroh în Minarken
(Monariu, s. jud. Bistrița-Năsăud). A fost decan al capitlului de Bistrița și notar al „geistliche Universität”. Cele mai multe
scrieri ale sale s-au pierdut, trei dintre ele se mai păstrează în manuscris, dintre care: Monumenta vetera et recentia iurium
et privilegiorum capituli Bistriciensis in unum librum hunc fideliter congesta 1599” este cea mai importantă sursă istorică. În:
Trausch 1870, p. 355–356
12
Anul 1505 apare ca an de redactare a testamentului și în lucrarea sa Monumenta..., paragraful De origine domus capitulari, în
care este amintită și donația făcută de doamna Ursula, văduva magistrului Paul, confreriei capitlului. Fragment în: Teutsch
1921, p. 130–131. Sesizăm unele „dezacorduri” între informația dată de Amicinus și testamentul publicat de Fr. Müller.
Astfel, în testament, casa donată confreriei capitlului nu este „casa din piatră” a lui Georgius Aurifaber, ci o casă mică ce
a aparținut soției/văduvei lui Andres Kurschner, iar capela Sf. Dorothea nu mai este menționată (în testament) ca loc de
desfășurare a celor două liturghii. Este dificil să ne pronunțăm cu certitudine care sunt motivele acestor neconcordanțe. Dacă
nu îl acuzăm/suspectăm pe Amicinus de neatenție, atunci putem presupune existența a două testamente, făcute succesiv
(fapt frecvent în epocă), primul în 1505 (redactat în latină), iar celălalt cândva mai târziu. Este doar o ipoteză pe care o
cercetare aprofundată, viitoare, o poate susține, sau nu.
13
Müller 1986, p. 176 și 179
14
	Schuller 1913, p. 206
15
Gündisch 1993, p. 407
9

10
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b) Ca legatar, dar și ca executor testamentar apare și fratele Ursulei, Fabian Eiben, la data redactării,
jude al orașului, fapt precizat în cuprinsul documentului (Herr Fabian, der Richter). După anul 1507, Fabian
Eiben a ocupat această funcție în anii 1508, 1509, 1512, 1513 și, parțial, 1514 (când moare)16, acești ani
reprezentând intervalul temporal ipotetic/prezumtiv al realizării testamentului.
c) Identificarea exactă a anului este posibilă datorită specificării zilei și sărbătorii când a fost acesta
scris: în vinerea sărbătorii Visitatio beate Marie (am freitage der Besuchung unsrer lieben frawen). Această săr‑
bătoare fixă (2 iulie) cade într-o zi de vineri (pentru acest segment temporal) în anul 1512, deci data com‑
pletă a documentului este: 2 iulie 1512.
2.3. Dispozițiile testamentare
2.3.1. Ob refrigerium anime sue și a familiei sale, doamna Ursula donează, cu generozitate, o mare
parte a averii sale.
Capelei: cei 200 de florini (fl.) pe care Peter Rebel (Räbel) i-a lăsat anume în acest scop, cei 50 de
fl. primiți de la Hans Koler, la care se adaugă încă 25 de fl. pentru consolidarea ei cu piatră; heleșteul mare,
o fâneață, via de lângă oraș ce a fost cumpărată de la Geiger și încă o parte dintr-o altă vie: casa mică de
lângă casa văduvei lui Lorinz Fleischer, o brutărie, trei „Zinsheusern”, o treime din casa Rebel; cea mai bună
agrafă (heftel)17 din argint, 3 mărci de argint pentru o cruce, o bucată mică de aur și un damasc roșu pentru
o casula; cărțile toate, dar cu această condiție, ca ele să fie legate cu lanțuri „an die stüle”18.
Confreriei Sf. Fecioare Maria, a capitlului de Bistrița19, casa mică ce a aparținut soției lui Andres
Kurschner, o bucată mică de aur pentru un veșmânt liturgic și 5 fl., cu următoarele condiții: ca ori de câte
ori, membrii confreriei se întrunesc în oraș, să oficieze 2 liturghii, una în onoarea Sf. Fecioare (unsrer lieben
frawen der Aufnemung in Himel) și una pentru suflete, și ca membrii capitlului să îngăduie capelanului per‑
sonal (meinem Capellanen) să își amenajeze o odăiță, o cămară și jumătate de pivniță în viitoarea casă a
capitlului, ce urmează să se construiască20. Special pentru înmormântarea sa, doamna Ursula, lasă capitlului
și o moară. Biserica parohială Sf. Nicolae primește 50 de fl. pentru construirea turnului21 și câte 5 fl.
pentru fiecare confrerie patronată de aceasta.
Pentru capela ce se va face în Rodna, 50 de fl.
Călugărițelor dominicane (negre), o treime din casa Rebel și jumătate dintr-un heleșteu22.
Hospitalului /Sf. Elisabeta/23, cealaltă jumătate din heleșteu, fâneața cumpărată de la Natosch
Michael în Poschintal (toponim), via din Heidendorf (Viișoara, s. înglobat orașului Bistrița), un „Maierhof ”,
10 fl. pentru reconstrucția bisericii, 2 mărci de argint pentru un pocal, 10 fl. pentru „sărmanii” adăpostiți
16
17
18

19
20

21

22
23

Fabian Eiben a mai fost jude al orașului înainte de 1507, între anii 1502–1504. Gündisch 1993, p. 407
Podoabă sub formă de agrafă sau ac cu gămălie mai mare.
Obiceiul de a dona și cărți pentru mântuirea sufletului este prezent în epocă, de exemplu, lucrarea lui Leonardus de Vtino,
Sermones aurei de sanctis a fost dată conventului din Sibiu al O.F.P., în 1488, de văduva magistrului Nicolaus, pentru sufletul
ei și al celor doi fii, Johannes și Michaelis, „ita quod per registrum animarum satisfiat pro ipsis” În: Teutsch 1921, p. 143, nota
3. Și Martin de Biertan, magistrul hospitalului din Bistrița și paroh al Bisericii din Walldorf Inferior (contopit în 1602 cu
Bistrița) lasă prin testament (1502) capelei Sf. Arhanghel Mihail din Bistrița, toate cărțile sale. D.J. Cluj a Arh. Naț., Primăria
Orașului Bistrița (în continuare: POB), Seria I, Nr. 338. Otto Dahinten consideră că unele exemplare din biblioteca veche a
Gimnaziului din Bistrița, care mai poartă încă lanțuri, ca de exemplu, Hugonis cardinalis postilla de biblis fac parte din această
donație. În: Dahinten 1988, p. 492–493
Despre confreria Sf. Fecioare Maria a capitlului de Bistrița, vezi: Gross 2009, p. 150–152
Amicinus notează în Monumenta... că la data redactării testamentului, casa capitlului se afla în stare de degradare (que tunc
ruinosa fuit) și trebuia refăcută. Banii obținuți în urma vânzării casei donate de doamna Ursula nu au fost însă suficienți
pentru reconstruire. În: Teutsch 1921, p. 131
Ridicarea „noului” turn al bisericii a început în 1478, Registrele de socoteli ale orașului reflectând etapele de construire și
costurile acestora. Pe unul dintre blocurile de piatră de la nivelul trei al turnului pot fi citite anul 1509 și numele lui Fabian
Eiben (pe atunci jude al orașului) și a lui Stefanus Sartor. Dahinten 1988, p. 211–213; Gaiu, Duda 2010, p. 30
Despre istoria O.F.P. în Bistrița (și Transilvania), cea mai recentă lucrare: Salontai, 2002, 360 p.
Pentru istoria hospitalului din Bistrița, mai recent, vezi: Gross 2005, p. 199–202; Rüsz-Fogarasi, 2008, p. 62–63 și 89.
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aici, două haine de damasc, una albastră și una neagră, iar din cele trei cămăși doar cea cu „guler perlat”
(împodobit cu mărgele). Cu acestea, testatoarea consideră că instituția în cauză este suficient îndestulată,
pentru ca în viitor, surorile și frații ei să nu mai fie „tulburați în bunurile lor” de reprezentanții acesteia.
Pentru biserica Sf. Cruce (a conventului dominican), 20 de fl., iar fraților predicatori, 16 fl. pentru a
oficia o liturghie pentru mântuirea sufletului.
Celor doi călugări de la biserica Sf. Maria (a conventului franciscan)24, un iaz mic cu pește și 5 fl. „ca
să se roage pentru sufletul meu”.
„Leproșilor sărmani”, 5 fl25, iar bisericilor Sf. Leonard26 și Sf. Ecaterina „de pe deal”, câte 2 fl.
Călugărițelor franciscane (gri), 2 fl, iar pentru retablul bisericii Sf. Maria, Johann Räbel să dea 12 fl. în
schimbul șubei negre din blană de zibelină ce i-a fost dăruită.
Mai multe bucăți de postav sunt donate pentru a se face haine oamenilor sărmani din oraș.
Călugărițelor din Reghin, 4 fl.27, fraților din Präzdorf (Suseni, jud. Mureș), 5 fl., și încă 10, ce repre‑
zintă datoria lui Martinus Kretschmer și Urban Bombai față de testatoare28, iar călugărilor (den Moenchen)
din Zepan (Cepan, jud. Bistrița-Năsăud), 12 fl.29.
Pentru trei pelerinaje, dintre care două la Roma, doamna Ursula lasă 60 de fl.30.
Ștergerea/iertarea datoriilor înainte de moarte reprezintă un alt gest de binefacere întâlnit în tes‑
tamente, în acest caz, o parte a lor fiind redirecționată în beneficiul instituțiilor religioase, respectiv con‑
ventele Ordinului dominican și ale Ordinului franciscan. Astfel, domnul Michael din Sibiu, cu o datorie
de 60 de fl. față de doamna Ursula, își păstrează 10, iar restul îl împarte (câte 25 fl.) „călugărilor negri și
călugărițelor negre” din localitate. Iar Michael Rener din Cluj, care îi datorează 70 de fl., reține pentru el
suma „folosită pentru treburile lui”, iar din ce rămâne, jumătate să dea „călugărilor gri”31,10 fl. „călugărițelor
negre”, iar restul „călugărilor negri” din Cluj.
Pentru fraternitatea (Bruderschaft) aurarilor din biserica Sf. Cruce, 5 fl.32
Alături de instituțiile religioase propriu-zise, apar ca legatari și persoane eclesiastice, al căror rost
în pregătirea vieții eterne și a mântuirii sufletești le asigură un loc privilegiat în mijlocul familiilor cu o
situație materială deosebită. Herr Christian (Christan), capelanul personal, (ce figurează și ca martor la
redactarea documentului), beneficiază de un lăsământ substanțial: în primul rând, testatoarea, în calitate de
patroană a capelei, se asigură că acesta rămîne în slujba de capelan „so lang er lebt” și dispune ca moștenitorii
desemnați, în cazul în care vor să folosească ei bunurile lăsate capelei (spre propriul beneficiu), să fie obligați
să plătească 22 de fl. anual capelanului pentru slujba îndeplinită. El urmează, de asemenea, să primească,
în viitoarea casă a capitlului, un spațiu al său cu acordul membrilor capitlului. Acestora li se adaugă o șubă
mică din blană de jder, 1 marcă de argint pentru un Agnus Dei, „ein kuf wein” și 10 fl. Herr Niclas, confesorul
personal33, primește 4 fl. și încă 20 de fl. în plus pentru a se îngriji de oficierea pentru sufletul ei, a încă 60
24
25
26
27

28

29

30
31
32

33

Date despre conventul franciscan și istoria O.F.M. în Bistrița: Dahinten 1988, p. 291–302; Rusu 2000, p. 68–69
Pentru istoria leprozeriei Sf. Spirit de lângă Bistrița, vezi: Gross 2009, p. 171–191
Dahinten 1988, p. 208 consideră că a fost doar o capelă cu acest patronim, a cărei amplasare nu a putut fi stabilită.
Probabil ramura feminină a O.F.P. sau O.F.M., căci nu există dovezi concludente în acest sens. Documentele cunoscute
păstrează informații doar despre tentativa familiei de Losoncz de a întemeia în secolul al XIV (aici) o mănăstire a Ordinului
eremit al Sf. Augustin. În: Dicționarul mănăstirilor, p. 215
Conventul franciscanilor observanți a fost fondat în anul 1427 de către Ioan, fiul lui Desideriu de Losoncz; a avut o existență
de scurtă durată căci după 1540 e abandonat. În: Dicționarul mănăstirilor, p. 251. Atestați și în 1513 în testamentul lui
Antonius Heem din Bistrița, care le lasă „unum vas vin”i. D.J. Cluj a Arh. Naț., POB, Seria I, Nr. 487
Nu se păstrează nici un document despre funcționarea unei mănăstiri în această localitate, de aceea este imposibil de precizat
cărui Ordin i-au aparținut acești călugări.
Al treilea loc de pelerinaj nu poate fi precizat deoarece lipsește în document. Probabil nu a putut fi citit de copist.
Pentru conventul franciscan din Cluj, informații esențiale în Dicționarul mănăstirilor, p. 106–108
Probabil o confrerie a breslei aurarilor din Bistrița, patronată de dominicani. Este singura mențiune pe care o avem până
acum despre aceasta.
Obiceiul de a avea confesor personal este obișnuit în epocă, începând cu sec. al XV-lea îndeosebi, mai multe exemple de
forma absolutionis fiind publicate și de Teutsch 1921, p. 123–124. Astfel, discreta femina Katherina Netrix de Valle Agnetis
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de liturghii în biserica parohială, iar domnului Hans, preotul paroh din Oberst Waldorf (s.Unirea, înglobat
orașului Bistrița), ce apare și în calitate de executor testamentar, îi revin blănurile de jder de pe șuba din
„damasket” roșu și 2 mărci de argint pentru un pocal.
2.3.2....und setze zu erben meiner güter, meine brüder und schwestern... (și pun ca moștenitori ai
averii mele /pe/ frații și surorile mele...)
Familia Eiben a fost o familie numeroasă la nivelul generației din care face parte și doamna Ursula.
Atenția testatoarei se îndreaptă spre fiecare dintre frații și surorile sale, în măsură diferită, a cărei cuantifi‑
care este dificil de motivat: situația materială a fiecăruia dintre ei, ce determină un lăsământ mai bogat, sau
unul simbolic, sau, pur și simplu, afinitatea fraternă?
Primul dintre ei, este, firesc, Herr Fabian, judele orașului Bistrița, cel mai remarcabil exponent al fami‑
liei sale, care, prin exploatarea minelor din Valea Rodnei, dobândește o considerabilă avere, ce îi asigură un
loc privilegiat în administrarea orașului mai bine de un deceniu. Primește „cea mai bună masă” și cuverturi
(așternuturi) pentru pat. Soția lui, Barbara34, doar o cingătoare (centură) împletită, neaurită. În schimb, cei
doi sunt rugați să asigure oficierea a 4 liturghii pentru mântuirea sufletului său, timp de cinci ani, a unor rugă‑
ciuni din amvonul /bisericii parohiale/, în așa fel, încât nici moartea celor doi să nu le pună capăt.
Fratelui Nicolaus îi lasă un material în valoare de 3 fl. pentru un veston și căciula din blană de jder a
fostului ei soț, iar celor două fete ale sale o agrafă mică din argint și un găitan cu mărgele. Fratelui Michael,
stofa roșie din păr de cămilă ce a rămas de la o manta (hasek)35.
Surorii Agneta îi revin: mătasea verde (sau rochia din mătase verde?) și cel mai bun voal; cea mai bună
cingătoare roșie cu fir de argint și un pat bun cu două perne moi și două pături de lână. I se cere, în schimb,
să se preocupe de oficierea a două liturghii, pentru sufletul ei, și a unor rugăciuni, timp de doi ani, la biserica
conventului dominican Sf. Cruce. Cumnatului ei, Leonard Fenkisch, primul soț al Agnetei, (este și executor
testamentar), îi dăruiește o manta albastră (hasek), iar fiicei lor, Barbara, o mică cingătoare. Agneta poate
fi considerată reprezentanta cea mai de seamă a ramurii feminine din familia Eiben. Vicisitudinile vieții, pe
care a trebuit să le depășească, mai ales după moartea celui de-al doilea soț, Wolfgang Forster, nu au înfrânto, ea reușind să își păstreze și gestioneze impresionanta avere până la sfîrșitul vieții ei îndelungate36.
Surorii Salomi (Salomea) îi dăruiește mătasea „de culoarea cerului”, o haină (jachetă) de culoare roșu
aprins, cele mai bune două mantale, o parte din cel mai bun voal (împărțit cu Agneta), cea mai bună cingătoare

34

35

36

(Agnita, jud. Sibiu) primește, în anul 1456, îngăduința de a avea un confesor personal (Ibidem), iar Catherina, văduva lui
Michael Pellificis din Sighișoara împreună cu copiii ei, în 1445 (Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in Siebenbürgen,
V, bearbeitet von Gustav Gündisch, Bukarest, Verlag der Akademie, 1975 p. 156–157; în continuare: Ub.) În anul 1518,
Gaspar Mensator din Bistrița lasă prin testament confesorului său, 1 fl. D.J. Cluj a Arh. Naț., POB, Seria I, Nr. 563
Născută Roth, Barbara provine dintr-o bogată familie de patricieni din Cluj. Rămâne văduvă în 1514 (prin moartea lui
Fabian) și se recăsătorește, pentru scurt timp, cu Johannes Lulay, jude regal al Sibiului, și apoi cu Andreas Beuchel, jude al
orașului Bistrița între anii 1522–1526. În: Schuller 1890, p. 5; Gündisch 1993, p. 422; Gross 2009, p. 199–200
Reiese din formulare că această stofă a fost folosită inițial pentru confecționarea unui mantou de tip „hasek”; descusut,
materia primă a primit o nouă destinație.
Cu Leonard Finkesch/Fünkesch, negustor de vite, a avut patru fete: Magdalena, Catherina, Barbara (prima soție a a lui
Andreas Beuchel), singura ce apare în testamentul mătușii sale, și una decedată de timpuriu. Rămasă văduvă, se recăsătorește
cu Wolfgang Forster, unul dintre cei mai importanți reprezentanți ai patriciatului întreprinzător din Bistrița, la începutul
secolului al XVI-lea. Originar din Pressburg/Bratislava, ajunge între anii 1517–1519 jude/Oberrichter) al Bistriței și, mult
timp, un factor influent în cadrul orașului, a cărui istorie a fost marcată în primele decenii ale veacului XVI de un puternic
conflict de interese, cauzat de rivalitatea dintre breasla cizmarilor și breasla pielarilor/cojocarilor. Oponent constant al lui
Wolfgang Forster, apărător al intereselor breslei cizmarilor, a fost Thomas Werner (Pellio, Kürschner), Oberrichter intre anii
1521–1524, unul dintre cele mai interesante figuri din istoria orașului. Nici moartea lui W. Forster nu a stins această rivalitate,
care s-a răsfrânt asupra văduvei Agneta, obligată să plătească datoriile fostului soț (548 fl) și chiar să se refugieze pentru câțiva
ani în orașul Cluj. În ciuda acestor dificultăți și a vârstei înaintate, nu mai era tânără și nici frumoasă, notează R. Schuller, ea
încheie o a treia căsătorie cu Veit Stadler, ceea ce îl determină pe același istoric să presupună că, încă, avea o avere considerabilă.
Revine în Bistrița (1542), dar nu pentru mult timp, căci înainte de anul 1548 moare. În acest an, fiul ei, Wolfgang Forster
Junior este reclamat pe cale juridică de nerespectarea dispozițiilor testamentare făcute de mama sa în favoarea altarului Sf.
Dorothea. În: Schuller, Richard, Andreas Beuchel, p. 59; Idem, Wolfgang Forster, p. 30–31; Gündisch 1993, p. 271
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împletită cu fir de aur și argint, /o haină/ de blană albă, o masă, cel mai bun pat cu două perne și două pături
de lână, și cel mai bun rozar din mărgele de coral (die beste Corallin betschnur) și pietre încrustate în aur37, iar
nepoatei Agneta, fiica lui Petermann38, blana neagră (pentru biserică)39 și mătasea albastră de Harras.
Fraților și surorilor le revine, de asemenea, o pătrime din veniturile minei „an der Statshirn” și tot ceea
ce rămâne, împărțit în mod egal, din bunuri, după împlinirea dispozițiilor testamentare, singura exclusă de
la acestea fiind Elisabetha, aflată la mănăstire (in die Closter)40.
2.3.3. Servitorii
În număr de șase (trei slugi și trei menajere) se află în atenția stăpânei lor, care găsește de cuviință și
prin intermediul testamentului să le răsplătească sârguința și devotamentul: Cristoff primește o șubă veche
din blană de vulpe, in timp ce Jan Polak, pe lângă articole de îmbrăcăminte (o manta „hasek”, o cămașă, o
pereche de pantaloni, o pălărie, o blană și o pereche de cizme) dobândește și 4 fl. Tamasch este singurul
servitor „nedreptățit” (sau privilegiat?) prin lipsa unei dispoziții precise: sugestia este de a se găsi ceva și
pentru el, potrivit dorinței lui. Gertrudei îi revine rochia de mătase neagră (fără nasturi, sau butoni), un
voal, un pat cu pernă și pătură de lână, și o față de masă obișnuită; Clarei, un voal bun și blana veche /pentru
biserică/, iar Barbarei, o manta albastră veche, un voal vechi și o cămașă de corp.
2.3.4. Orașului Bistrița îi revine cea mai mare parte din veniturile minei, anume jumătate, și încă 25
de fl. pentru construcții (clădiri).
2.3.5. Alții
Lui Andreas Timmel (unul din executori), trei linguri de argint; lui Steffan Geiger din Cluj, o jachetă
veche, o manta roșie din stofă de „Harras” și un cal de tracțiune mijlociu; lui Cristoff Unger, 2 fl., iar ultimul
sfert din veniturile minei lui Huszar Janos și Johannes Hecht.
Alături de anturajul clerical, membrii familiei și servitori, apar ca legatari testamentari persoane a
căror legătură cu testatoarea este dificil de precizat: ce a determinat cuprinderea lor în acest gest de „ultimă
voință” al doamnei Ursula? Unii, probabil, se integrează cercului de apropiați, alții devin intermediari
pentru mântuirea sufletului, prin iertarea datoriilor lor. Este dificilă formularea unor aprecieri unilaterale
sau categorice. Prezența între legatari a unor persoane din Cluj și Sibiu relevă legăturile multiple ale fami‑
liei, dinamismul și mobilitatea acesteia fiind o trăsătură caracteristică a elitei urbane din principalele orașe
ale Transilvaniei medievale.
Lista martorilor încheie testamentul redactat de magistrul Laurentius Kappner/Kopprer, notar al
orașului Bistrița în primele decenii ale secolului al XVI-lea41.
3. Interogări și reflecții
Este evident că cea mai mare parte a patrimoniului deținut de doamna Ursula se îndreaptă spre
instituțiile eclesiastice, recunoscute ca intermediare obligatorii pe calea mântuirii. Nu este un caz izolat din
acest punct de vedere, numeroase acte de donație și testamente dovedind dezinvoltura (religios motivată)
Practica Rozarului se impune în regatul maghiar la cumpăna veacurilor XV–XVI sub influența dominicanilor. Prima
reprezentare artistică datează de la începutul secolului al XVI-lea, pe o piatră funerară ce reprezintă o femeie bogat
înveșmântată ținând în mână un rozar. Se află în capela Sf. Barbara construită în 1513 în biserica Sf. Fecioare Maria din
Bestercebanya. În: Cevins 2003, p. 240–241. O confrerie a Rozarului, patronată de conventul dominican din localitate, a
existat și la Bistrița la începutul secolului al XVI-lea (probabil de la sfârșitul veacului trecut). În: Gross 2009, p. 195–201
38
Agneta este fiica surorii sale Katherina, decedată la data redactării testamentului, și a lui Peterman, unul din marii negustori ai
orașului, al cărui blazon înfrumusețează și azi una din cele mai impozante case din piața orașului. În: Gündisch 1993, p. 271
39
În „glosarul” de la sfârșitul volumului, explicația dată este: „Kirchenpeltz für Frauen”, ceea ce nu presupune o imbrăcăminte
pentru femei. (manșon, guler de blană, o bucată de blană de pus sub genunchi?)
40
	Spațiul gol lăsat în document face imposibilă precizarea mănăstirii; de asemenea este dificil de precizat cine este Elisabeta?
În funcție de sensul dat /cu care e utilizat termenul „Geschwistern” (”frați și surori” sau „rude” în general), Elisabeta poate fi
o soră, despre care nu mai avem nici o atestare, sau o nepoată a Ursulei.
41
Gündisch 1993, p. 407; tot el a redactat și testamentul lui Martin de Biertan (5 noiembrie 1502) amintit deja (v. nota 18).
37
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cu care donatorii și testatorii își lasă bunurile, în special cele imobile, acestor instituții. Această tendință este
susținută și de legislația urbană, care adesea pretinde donații și lăsăminte în favoarea bisericii parohiale: în
1407, de exemplu, la Kassa/Kasovia se hotărește ca o zecime din valoarea succesiunii și a treia parte din
valoarea lăsământului să revină acestei instituții, iar la Bratislava, în 1348, se stabilește ca tot o zecime din
valoarea succesiunii să-i parvină custodelui bisericii parohiale42.
La Bistrița, amintita înțelegere din anul 1504, dintre administrația urbană și parohul orașului, este
mai puțin restrictivă, cerându-se doar ca testatorul „să se îngrijească în primul rând” de biserica parohială
Sf. Nicolae43.
Parcurgând testamentul doamnei Ursula, constatăm că acesta nu respectă întocmai această decizie,
lăsământul în favoarea bisericii parohiale fiind mult mai mic decât cel în favoarea capelei și a capitlului
de Bistrița. Este explicabil dacă acceptăm premisa că această capelă, asupra căreia testatoarea își exercită
dreptul de patronat, aparține bisericii parohiale. Chiar dacă nu a fost fondată de ea (sau familia ei), prin
dotarea substanțială (dos) a capelei, Ursula Meister Paulin dobândește ius patronatus asupra acesteia,
concretizat în dreptul de a propune capelanul (ius presentatio) care să o deservească și fixarea veniturilor
acestuia44.
Fenomenul este frecvent în epocă45, majoritatea capelelor și altarelor fondate, sau doar înzestrate, de
laici în mediul urban, se află în interiorul sau pe lângă biserica parohială; din a doua jumătate a secolului al
XV-lea donațiile făcute de membrii patriciatului acestora, sunt mai bogate decât cele pentru instituția care
le adăpostește46.
Analogia cea mai apropiată spațial și temporal, o oferă testamentul lui Martin de Biertan (Martinus
de Birthalbin) magistrul hospitalului din Bistrița și pleban al bisericii parohiale din Walldorf Inferior (con‑
topit în 1602 cu orașul Bistrița). Redactat în 1502, documentul ilustrează modul în care acesta a dobândit
dreptul de patronat asupra capelei Sf. Mihail, amplasată în cimitirul bisericii parohiale. Apartenența lui
Martin de Biertan la starea clericală nu modifică datele problemei, mecanismul de aplicare/funcționare a
lui ius patronatus fiind același indiferent de natura instituției, persoanei sau comunității care beneficiază de
acest drept.
Capela Sf. Arhanghel Mihail, una dintre cele mai vechi capele ridicate pe lângă biserica parohială,
alături de capela Sf. Dorothea, ajunge la începutul secolului al XVI-lea într-un avansat grad de degradare47;
donația lui Martin de Biertan, ce constă în numeroase bunuri mobile și imobile pro sustentacione capellam
are menirea de a asigura baza materială necesară unei bune funcționări a acesteia. El decide, în virtutea
dreptului pe care l-a dobândit, succesorul în exercitarea lui ius patronatus asupra capelei: acesta urmează să
treacă, după moartea lui, asupra fratelui său, Andrei, canonic al bisericii de Agria/Eger și arhidiacon și, apoi,
Cevins 2003, p. 112–113
...et quod primum ecclesiam patroni divi Nicolai episcopi provideat”, în: Teutsch 1921, p. 150
44
Documentul din 15 septembrie 1454, Feldioara, este ilustrativ pentru ius presentandi de care beneficiază patronul unei
capele. Propus de Paul Bwrthyr, consul al orașului Brașov, și patron al capelei Sf. Martin (ridicată „extra muros civitatis”),
Georgius Clomb este confirmat capelan al acesteia de către autoritatea eclesiastică superioară, respectiv decanul capitlului
de Brașov. (Ub., V, p. 462) De asemenea, documentul din 1485, Sibiu, care confirmă donația făcută de Georgius Sartor,
civis, altarului Sf. Fecioare Maria de Recanati din biserica parohială, în virtutea căreia acesta are dreptul de a propune/
alege altaristul: „quod me vivente habeam eligere unum honorabilem presbyterum in altaristam dicti altaris”...După moartea
lui Georgius Sartor, ius patronatus revine magistratului urban, potrivit dorinței donatorului. (Ub., VII, bearbeitet von
Gustav Gündisch, Herta Gündisch, Konrad G. Gündisch und Gernot Nussbächer, Bukarest, Verlag der Akademie, 1991,
p. 406–407)
45
	Se păstrează suficiente acte de donație sau testamente în favoarea altarelor și capelelor existente în bisericile parohiale din:
Brașov (capelele: Sf. Laurențiu, Sf. Ecaterina, Sf. Ladislau, Tuturor Sfinților, Corpus Christi), Sibiu (Sf. Iacob, Sf. Nicolae Sf.
Ladislau, altarul Sf. Ioan, Corpus Christi), Cluj (capelele Sf. Iacob, Sf. Maria Magdalena, Sf. Ioan), Bistrița (Sf. Dorothea, Sf.
Arhanghel Mihail, Tuturor Sfinților, Sf. Cruci) etc.
46
Un exemplu și din afara spațiului transilvan îl oferă Dorothea Reich din Bartfa/Bardejov, care lasă prin testament (1490) 200
de fl. capelei Sf. Elisabeta din biserica Sf. Egidiu, aceasta din urmă primind doar 100 de fl. În: Cevins 2003, p. 224–225
47
Dahinten 1988, p. 234–235
42
43
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asupra administrației urbane48. Gestul lui Martin de Biertan este insuficient pentru redresarea capelei, căci,
potrivit lui Otto Dahinten, aceasta a fost dărâmată, în cele din urmă, în anul 152749.
Surprinzător pentru testamentul doamnei Ursula este faptul că patronimul capelei pe care o înzes‑
trează este trecut sub tăcere; întotdeauna capelele sau altarele care beneficiază de donații sunt precizate
exact (inclusiv cu amplasarea lor), exemplele pe care pietatea patriciatului din Bistrița le oferă fiind rele‑
vante în acest sens: donațiile făcute de familia
Kretschmer în favoarea altarului Tuturor Sfinților din capela cu același patronim, amplasată în bise‑
rica parohială (1432)50 și a altarului Sf. Treimi din aceeași biserică (1475)51; donația Margaretei, văduva lui
Simon Abel, altarului Corpus Christi din capela Sf. Ieronim din Viena (1440)52; cea a magistrului Andrei,
canonic al bisericii de Oradea în favoarea capelei Sf. Cruci, fondată de el în Bistrița (1506)53 etc.
Cum se explică această omisiune și care este capela privilegiată de testamentul Ursulei Meister
Paulin?
Omisiunea patronimului poate fi justificată prin acceptarea ipotezei că între familia Ursulei și această
capelă există o legătură mai veche, de tradiție, fapt cunoscut și recunoscut de comunitatea locală. Dar
care este această capelă? O primă sugestie ne parvine din scrierile lui Amicinus care, arătând obligațiile
capitlului de Bistrița față de doamna Ursula, în schimbul donației testamentare primite, precizează că
cele două liturghii cerute de testatoare (una în cinstea Sf. Fecioare și una „pro defunctis”) trebuie să se ofi‑
cieze în capela Sf. Dorothea54. Sintagma „pro anima ipsius domine Ursule et pro sua genealogia” din textul
lui Amicinus sugerează, de asemenea, legătura de durată a familiei Eiben cu această capelă, confirmată și
de testamentul Agnetei, sora Ursulei, care își dăruiește cea mai mare parte a averii Altarului Sf. Dorothea
(înainte de 1548)55.
Documentele atestă numeroasele donații făcute de familia Eiben acestei capele, afirmă și Otto
Dahinten în a sa „Geschichte der Stadt Bistritz” fără, însă, indicarea surselor aferente56.
O informație relativ târzie, de la jumătatea veacului al XVI-lea, privind moștenirea doamnei Ursula
și a familiei Eiben, devine edificatoare pentru identificarea „capelei fără nume” cu cea a Sf. Dorothea57.
Protocoalele magistratului urban înregistrează în 1551 un puternic conflict ivit (în anul precedent) între
descendenții lui Fabian Eiben și Wolfgang Forster Senior (al doilea soț al Agnetei), legat de donațiile pe
care aceste familii le-au făcut capelei și altarului Sf. Dorothea. Procesul, care ajunge la curtea de apel a
Universității Săsești, este în cele din urmă finalizat/soluționat prin următoarea decizie: întreaga donație
făcută capelei (vii, fânețe, heleșteie, brutărie-și aici identificăm lăsământul Ursulei) revine moștenitorilor,
aceștia fiind obligați ca din veniturile provenite din aceasta, să dea anual senatului (magistratului) 22 de fl.
în scopuri pioase. Se pare că, odată intrați în stăpânirea acestei moșteniri, descendenții familiilor uită de
plata anuală a celor 22 de fl., drept pentru care senatul orașului decide ca întregul lăsământ să parvină unui
singur moștenitor, anume lui Wolfgang Forster Junior (fiul Agnetei) cu obligația achitării de către el a sumei
D.J. Cluj a Arh.Naț., POB, Seria I, Nr.338. Alături de capela Sf. Arhanghel Mihail, ca legatare apar și alte instituții eclesiastice
din Bistrița, acest testament fiind, alături de alte documente de acest tip, o bogată sursă pentru reconstituirea vieții religioase
la începutul veacului XVI.
49
Dahinten 1988, p. 235
50
Ub., IV, bearbeitet von Gustav Gündisch, Hermannstadt, 1937, p. 477 și 481
51
Ub., VII, p. 70
52
Ub., V, p. 60 și 192
53
Berger 1986, p. 134
54
Apud Teutsch 1921, p. 131
55
	Schuller, Richard, Wolfgang Forster, p. 31, nota 113
56
Dahinten 1988, p. 261
57
Cultul Sf. Dorothea, fecioară martiră, care cade victimă persecuțiilor din timpul lui Dioclețian (sec. IV) este popular în Italia,
Germania și mai puțin influent în Anglia. Sărbătorită la 6 februarie, în Transilvania ea nu face parte din „sfinții majori”, nefiind
prezentă ca patronim al vreunei biserici parohiale, această capelă fiind una /din puținele/ instituții religioase consacrate ei.
În: Farmer 1999, 161; Gündisch 1987, p. 93–103
48
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stabilite58. Această sumă (22 fl.) nu a fost fixată în mod arbitrar de către administrația urbană, ea avându-și
suportul juridic în testamentul doamnei Ursula, care o prevede ca plată anuală a capelanului, la mijlocul
secolului al XVI-lea aceasta fiind percepută de magistrat, sub același titlu59.
Ne punem întrebarea, dacă în condițiile adoptării Reformei religioase, capela Sf. Dorothea a
funcționat fără constrângere, până (aproape) la demolarea ei, în anul 156160? Sau suma percepută de
adminstația urbană a fost direcționată spre alte scopuri? Este posibil ca la mijlocul veacului al XVI-lea
capela, încă, să fie activă, căci măsurile inițiate de magistrat pentru anihilarea instituțiilor catolice, înce‑
pând de-abia din deceniul al cincilea, nu au avut efecte foarte rapide: în 1543 are loc îndepărtarea icoa‑
nelor și altarelor (secundare) din biserica parohială și începe lichidarea bunurilor conventelor franciscan
și dominican. Călugărițele franciscane (moniales grisei) apar, încă, în anul 1563 în Registrele de socoteli
ale orașului61. Iar la nivelul mentalității colective „dezrădăcinarea” dintr-un univers familiar, tradițional, s-a
dovedit a fi un proces și mai dificil, căci după aprecierea aceluiași Otto Dahinten, de-abia după 150 de ani
de la Reformă, comunitatea orașului Bistrița devine majoritar evanghelică62.
Adiacent acestui aspect este donația testamentară făcută capelei, care prin conținutul ei (casă, vie,
fâneață, heleșteu și bunuri mobile) este la fel de însemnată ca cea în favoarea unei parohii. Bunurile imobile
conferite sunt cele obișnuite, majoritatea capelelor deținând cel puțin o casă, care fie servește drept locuință
rectorului (capelei), fie este închiriată63. În cazul de față, casele donate sunt închiriate, veniturile astfel
dobândite revenind capelei. Este și motivul pentru care, în testament, se solicită pentru Herr Christian,
capelanul personal, o cameră în viitoarea casă a capitlului.
În strânsă legătură cu dotarea capelei se află și veniturile capelanului. În general, sunt destul de dificil
de precizat, deoarece actele fac rareori diferența/distincția între veniturile dotației inițiale (a fundației) și
suma ce reprezintă plata specifică a capelanului (sau altaristului). În orașele regatului maghiar, afirmă Marie
Madelaine de Cevins, rectorii capelelor și ai alterelor, indiferent de natura lor (private sau nu) au o situație
materială destul de bună64, lăsământul doamnei Ursula făcut lui Herr Christian, dovedind-o.
Herr Christian este, cu siguranță, unul din capelanii bisericii parohiale, al căror număr este stabilit
(periodic) prin înțelegerile statornicite de preotul paroh și magistratul urban.65 Faptul că apare și în calitate
de martor la redactarea testamentului o confirmă, căci una dintre condițiile autentificării actelor de acest
tip, constă în prezența unuia dintre capelanii bisericii parohiale66. De altfel, între drepturile clericilor, recu‑
noscute la nivelul bisericii catolice, figurează și libertatea capelanilor de a sluji laici pioși, fără, însă, prejudi‑
cierea intereselor bisericii parohiale67.
58
59

60

61
62
63

64
65

66
67

Dahinten 1988, p. 370–371
În Registrul de socoteli al orașului: 1551 feria secunda ante Bonifacii (3 iunie)...Wolfgangus Forster deposuisset flor. 22 de
proventibus hereditarum ad altare beate Dorothee spectantium; 1553 sabato Pentecostes (20 mai) Wofgangus Forster presentavit
racionem testamenti predicatori dandos fl.22 (apud Dahinten 1988, p. 371, nota 7)
În Registrul de socoteli al orașului se consemnează la 17 iunie 1561 plata meșterilor care au demolat capela și vechea sacristie
pentru a se putea permite reconstrucția bisericii. În: Gaiu 2010, p. 18. În amintita lucrare Biserica evanghelică, p. 26, C. Gaiu
afirmă, de asemenea, că în testamentul doamnei Ursula apare ca legatar și capela Sf. Dorothea, ceea ce este de fapt o deducție
pe baza coroborării informațiilor documentare.
Dahinten 1988, p. 306
Dahinten 1944, p. 392
Cevins 2003, p. 113–114. Exemple din spațiul extra-transilvan ce relevă realități similare cu acesta: capela Sf. Elisabeta din
biserica Sf. Egidiu (Bartfa) deține o casă în oraș; capela Sf. Maria fondată în 1396 în catedrala din Strigoniu deține două case
în Buda
Cevins 2003, p. 175
Quintus quod pro decore sue ecclesie unum predicatorem cum capellanis octo obligatus sit tenere, se hotărește în 1504 (apud
Teutsch 1921, p. 150)
Punctul 9 al înțelegerii din 1504 (v. nota 10)
Între drepturile clericilor stabilite /fixate de cardinalul-presbiter Alfons, episcop de Valencia, figurează și acesta: „licet laicis
servare unum vel plures capellanos...qui... possint legere vel cantare missas in aliqua ecclesia vel capella, sine preiudicio parochialis
ecclesie” (Ub., V, p. 195)
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Alături de capelă, principala beneficiară a bunurilor testate, sunt inserate în testament numeroase
alte instituții eclesiastice și hospitaliere (hospitalul /Sf. Elisabeta/ și leprozeria /Sf. Spirit/), chiar și din
afara perimetrului orașului Bistrița, înzestrate atât cu bunuri imobile, cât și cu bani (în total, aproximativ
500 de fl.).
Infirmii, bolnavii și săracii, instituționalizați sau nu, beneficiază, de asemenea, de atenția testatoarei,
ei fiind o prezență constantă în actele de acest gen, datorită statutului lor de mijlocitori siguri în dobân‑
direa vieții eterne. Recunoașterea drepturilor specifice săracilor (săracul este un om liber, lovit deodată
de calamități, care are nevoie de sprijin) a dus la constituirea lor într-un adevărat ordo, asemeni văduvelor,
orfanilor și pelerinilor, iar sacralizarea săracului (cu sorgintea în parabola Sf. Martin) a conferit unei condiții
concrete, profane, o semnificație religioasă.
Generozitatea doamnei Ursula demonstrează grija pentru pregătirea vieții de dincolo și asigurarea
mântuirii sufleteși pentru toți răposații din familia ei. Este atitudinea specifică omului medieval, îndeosebi
la finele epocii, de a contabiliza cu rigurozitate liturghiile și slujbele de pomenire, numărul acestora deve‑
nind, pe măsura donațiilor, foarte ridicat.
Credința în Purgatoriu, răspândită din secolul al XII-lea și, începând din veacul următor, dezvol‑
tarea pietății euharistice sub toate formele ei (cultul hostiei, sărbătoarea Corpus Christi, confreriile consa‑
crate Corporis Christi) oferă un fundament spiritual favorabil multiplicării liturghiilor. Dacă în secolul al
XIII-lea sunt recunoscute patru moduri de ajutorare a celor răposați (rugăciunea, pomana, jertfa hostiei și
postul), din veacul al XIV-lea, singură liturghia va fi propusă ca intercesiune avantajoasă pentru eliberarea
din Purgatoriu68, perceput, încă la sfârșitul evului mediu, ca un răgaz intermediar, plin de „neliniști”, între
timpul terestru și eternitatea Paradisului sau Infernului. Obsesia pentru liniștea sufletescă după „marea tre‑
cere” alimentează această pietate „flamboiantă”, al cărei reflex îl reprezintă acumularea extravagantă a sluj‑
belor religioase69.
Acest fenomen, care dobândește proporții alarmante în ochii autorităților laice, sensibilizate și de
noile idei ale Reformei, determină decizia Universității săsești din 2 decembrie 1525, care restricționează
donațiile și lăsămintele testamentare în favoarea instituțiilor religioase seculare sau regulare70. Faptul că
această hotărâre nu a avut efecte imediate o dovedesc actele de donație și, îndeosebi, testamentele, care,
până la mijlocul (și chiar a doua jumătate a veacului al XVI-lea) sunt redactate în spiritul religiozității cato‑
lice, cele mai multe lăsăminte fiind îndreptate „pro salute anime”.
Un alt aspect care contribuie/construiește caracterul special al acestui testament, îl reprezintă bogăția
și varietatea articolelor de vestimentație prezente/enumerate, dintre care unele, afirmă Konrad Gündisch,
sunt la prima atestare documentară71. Principalii beneficiari ale acestora sunt, în primul rând, membrii fami‑
liei, care primesc piesele cele mai bune și servitorii, care se mulțumesc cu cele mai „vechi”, uzate. Regăsim și
în inventarul doamnei Ursula cele trei categorii distincte de îmbrăcăminte, ce apar frecvent în actele testa‑
mentare: a) piesele de veșmânt superior, b) cele pentru acoperirea capului și c) articolele de încălțăminte72.
În cadrul primei categorii sunt menționate: tunici (echivalentul paltoanelor de astăzi), șube (din
materiale mai ieftine sau de sărbătoare73) și rochii (simple sau din mătase cu broderie). Alături de haine,
figurează și numai materiale necesare confecționării lor: bucăți de voal, mătase, un damasc roșu pentru o
Chifolleau 1981, p. 246–247
Vezi și lista slujbelor religioase solicitate de Nicolae de Bethlen, dominicanilor din Sighișoara (1498), în: Gross 2007,
p. 60–64, sau cele menționate în testamentul Magdalenei, văduva lui Georgius Lapicida din Cluj, membră a confreiei terțiate
a ordinului franciscan (1531), în: Elek 1870, p. 372–375
70
”nullus testantium ullam hereditatem suam pro refrigerio vel salute anime sue ad usum claustrorum vel eclesiarum aut alios pios usus
sub perpetuo possesionis titulo tam in vita quam in mortis articulo posset aut valeat testamentaliter conferre...”, în: Teutsch 1921,
p. 205, nota 5
71
Gündisch 1993, p. 271
72
	Lupescu Mako, Maria Magdalena 2008, p. 237
73
Tunica (”mantel”, „hasek”) este echivalentul paltonului de astăzi, iar șuba (”schaube”), este o manta lungă din stofă grea și
îmblănită. Cea de sărbătoare este confecționată din materiale mai scumpe (atât stofa, cât și blana). Ibidem, p. 237
68
69
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casula74, bucăți de postav pentru hainele săracilor, unele rezultate din „reciclarea „ pieselor inițiale: stofa
din păr de cămilă ce a fost folosită înainte pentru o tunică (hasek) sau blănurile de jder ce au căptușit o
șubă.
Între piesele de mobilier testate, patul simplu sau „complet” (incluzând și așternuturi) ocupă un loc
privilegiat (sunt dăruite 3 paturi „bune”, complete și, într-un caz, doar așternuturi), dovedind importanța
care se acordă în epocă acestui obiect din spațiul interior al locuinței.
Accesoriile vestimentare și bijuteriile prezente în testament par lipsite de importanță, raportat la
valoarea totală/generală a lăsământului: 2 cingători simple și 2 împletite cu fir de aur și argint, 2 agrafe din
argint, dintre care una mai mică, și un găitan cu mărgele; în general, actele de această natură nu le acordă
o atenție deosebită decât arareori75, fiind desemnate, de obicei, sub numele generic de argenteria (uneori
incluzând aici și obiectele de uz casnic din argint).
Se detașează în această inserare a obiectelor dăruite, nu numai prin valoarea materială și estetică,
ci și ca/prin atestare documentară timpurie, rozarul (betschnur) din mărgele de coral și pietre prețioase
încrustate în aur, dăruit surorii Salomi76. Considerat de testatoare „cel mai bun”, ceea ce presupune că nu
era singurul în inventarul religios domestic al doamnei Ursula, acesta ne dezvăluie o latură a pietății trăite
și practicate de aceasta. Ne întrebăm dacă nu a fost și ea membră a confreriei Rozarului, al cărui Registru,
păstrat doar pentru anii 1526–1535, înregistrează nume feminine din cele mai prestigioase familii patri‑
ciene ale orașului?
Dincolo de stereotipiile impuse de mentalitatea și cadrul juridic al epocii, testamentul medieval,
acest „pașaport pentru cer” cum plastic l-a definit Jaques Le Goff, este actul care dezvăluie aspecte ale
personalității umane, pe care alte tipuri de documente nu le surprind, realizând, în același timp, o radio‑
grafie a mediului social din care provine.
Testamentul Ursulei Meister Paulin sintetizează elemente ale civilizației materiale și spirituale carac‑
teristice elitei urbane din spațiul transilvan, a cărei contribuție în dezvoltarea societății medievale este mai
puțin pusă în valoare comparativ cu cea a elitei nobiliare. Este o mărturie /indirectă/ a rolului pe care patri‑
ciatul l-a avut în clădirea civilizației urbane medievale și a rostului pe care femeile din aceste/marile familii
și l-au asumat.
Chiar dacă viața ei nu a lăsat prea multe mărturii documentare, doamna Ursula dobândește un loc
privilegiat în galeria figurilor feminine „din orașele de altădată” datorită ultimului său act de voință, care, la
500 de ani de la transpunerea lui în scris, continuă să rămână „un atât de frumos monument”.
Instituții și persoane eclesiastice ce apar ca legatare
Nr. crt.
1.

Numele/Denumirea
Capela /Sf. Dorothea/
(Bistrița)

2.

Capitlu de Bistrița și
confreria Sf. Fecioare
Maria a capitlului

74

75

76

Bunuri imobile
un heleșteu mare, 2 fânețe, via de
lângă oraș, și încă o parte de vie, o
casă mică, o brutărie, 3
„zinsheusern”, 1/3 din casa Rebel
o casă mică, o moară

Bunuri mobile
o agrafă de argint, o
bucățică de aur și un
damasc roșu pentru o
casula, cărțile
o bucățică de aur
pentru un veșmânt
liturgic

Bani
275 fl,
3 mărci de argint pentru o
cruce
5 fl

Purtată în timpul liturghiei peste alba, casula, prin croiala simplă (tip pelerină, fără mâneci, cu o simplă deschizătură pentru
cap), dar din stofă prețioasă, cu broderii, este cea mai frecventă piesă din arsenalul vestimentar liturgic în actele de donație
sau testamente. Uneori haine „laice” sunt donate pentru a fi convertite în piese de cult. Ibidem, p. 243
De exemplu testamentul Magdalenei, văduva lui Georgius Lapicida din Cluj (1531), în: Elek, Jakab 1870, p. 372–375, sau
testamentul lui Nicolae Senior de Ocna Sibiului (1465), Ub., VI, hrsg. von Gustav Gündisch, Bukarest, Verlag der Akademie,
1981, p. 219–221
Credem că este una din primele mențiuni documentare ale rozarului în spațiul transilvan. Asociat psaltirii mariane, rozarul
are rolul de a ține evidența numărului de psalmi (în total 150, împărțiți în 3 grupe de câte 50, fiecare dintre acestea în 5 grupe
de câte 10), rostiți zilnic.
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Nr. crt.
3.

Numele/Denumirea
Biserica parohială Sf.
Nicolae (Bistrița)

Bunuri imobile
-

Bunuri mobile
-

4.
5.

Capela din Rodna
Hospitalul /Sf.
Elisabeta/ (Bistrița)

jumătate dintr-un heleșteu, o
fâneață, via din Heidendorf/
Viișoara/, un „Maierhof ”

2 haine de damasc, 1
cămașă

6.

Surorile dominicane
(Bistrița)
Frații dominicani de la
Sf. Cruce (Bistrița)
Frații franciscani de la Sf.
Maria (Bistrița)
Surorile franciscane
(Bistrița)
Călugărițele din Reghin
Leprozeria /Sf/ Spirit/
(Bistrița)
Confraria aurarilor din
biserica Sf. Cruce
Biserica Sf. Leonard
Biserica Sf. Ecaterina din
deal
Frații franciscani din
Suseni
Călugării din Cepan
Surorile dominicane din
Sibiu
Frații dominicani din
Sibiu
Frații franciscani din
Cluj
Surorile dominicane din
Cluj
Frații dominicani din
Cluj
Hans, paroh în Waldorf
Superior
Christian, capelanul
personal

1/3 din casa Rebel, jumătate
dintr-un heleșteu
-

-

Un mic iaz/heleșteu

-

-

-

20 fl pentru biserică, 16 fl
pentru frați
5 fl pentru frați, 12 fl
pentru retablu
2 fl

–
-

-

4 fl
5 fl

-

–

5 fl

-

-

2 fl
2 fl

-

-

15 fl

-

–

12 fl
25 fl

-

-

25 fl

-

-

sumă neprecizată

-

-

10 fl

-

-

sumă neprecizată

-

blănuri de jder

un spațiu în viitoarea casă a
capitlului, funcția de capelan pe
viață
-

o șubă mică, „ein kuf
wein”

-

bucăți de postav

2 mărci de argint pentru
un potir
salariu anual de 22 fl, 10 fl,
o marcă de argint pentru
un Agnus Dei
20 fl pentru 60 de
liturghii, 4 fl
60 fl
-

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Niclas, confesorul
personal
3 pelerinaje
săracii orașului

-

-

Bani
50 fl,
5 fl pentru fiecare
confrerie patronată de
aceasta
50 fl
2 mărci de argint pentru
un potir, 10 fl pentru
biserică, 10 fl pentru
sărmani
-
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ASPECTE ALE VIEŢII RELIGIOASE A ROMÂNILOR
TRANSILVĂNENI ÎN PERCEPŢIA CĂLĂTORILOR
STRĂINI ÎN SECOLUL AL XVIII-LEA
DIN PETRE*

ASPECTS OF ROMANIANS’ RELIGOUS LIFE IN THE PERCEPTION
OF FOREIGN TRAVELERS IN THE EIGHTEENTH CENTURY
ABSTRACT: This study proposes an imagological approach
of the religious realities perceived by foreign travelers of the
eighteenth century. Our research has the “encounter between
peoples” theme, according by the inspired phrase/formula
used by Adolf Armbruster, the contact between foreign travelers, having different/diverse hierarchies and social professions in their countries of origin, and the Romanian ethnic element. The representations elaborated by these travelers/voyagers are interesting from the perspective of contact between
generations, and respectively of that of their own perception.
Our approach in order to restore aspects of the Romanians’
religious life is also difficult because of the conflict between
the three denominations: Orthodox, Roman Catholic and
Reformed. The images/portraits of the foreign travelers are
the result of both the rifts/cleavages between cultures and civilizations, and the typical stereotypes of the Enlightenment.
The information brought by these travelers is generally negative. It highlights the poor training of priests, the precarious
condition of the priest in the Romanian world, the priests’
limited spiritual horizon/level and the superstitions and
ignorance of believers.
KEYWORDS: religious realities; orthodox; superstitions;
ignorance; believers

REZUMAT: Studiul de faţă îşi propune o abordare imagologică a realităţilor religioase percepute de călătorii străini ai
secolului al XVIII-lea. Cercetarea noastră are ca temă „întânirea dintre popoare”, după fericita formulă utilizată de
Adolf Armbruster, contactul dintre călătorii străini, având
diferite ierarhii şi profesiuni sociale în ţările de origine şi elementul etnic românesc. Reprezentările elaborate de aceşti
călători sunt interesante din perspectiva contactului dintre
civilizaţii, şi respectiv al propriei percepţii.
Demersul nostru de a restitui aspecte ale vieţii religioase
a românilor este dificil şi datorită conflictului dintre cele
trei confesiuni:ortodoxă, romano-catolică şi reformată.
Imaginile călătorilor străini sunt reultatul atât al clivajelor
dintre culturi şi civilizaţii, dar şi al stereotipurilor caracteristice Secolului Luminilor. Informaţiile acestor călători sunt în
general negative. Ele reliefează pregătirea deficitară a preoţilor, condiţia precară a preotului în lumea românească,
orizontul spiritual limitat al preoţilor şi superstiţiile şi ignoranţa credincioşilor.
CUVINTE-CHEIE: realităţi religioase; ortodox; superstiţii; ignoranţă; credincioşi

Demersul nostru urmăreşte o problematică care nu vizează repere ale istoriei politice, sociale, cultu‑
rale, ci ea face obiectul istoriei mentalităţilor colective şi imaginarului social. Aşa cum preciza Lucian Boia,
prima dificultate a imaginarului este însăşi definiţia sa. „Domeniul imaginarului este constituit din ansamblul reprezentărilor care depăşesc limita impusă de constantele experienţei şi de înlănţuirile deductive autorizate
*	Liceul Tehnologic Mârşa şi Liceul Teoretic „Gheorghe Lazăr” Avrig; Adresa de e-mail: petre_din@yahoo.com
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de aceasta”1. Această primă definiţie menţionează că imaginarul este localizat în afara realităţii percepută
direct sau prin deducţie logică. Gilbert Durand, reprezentant marcant al şcolii imagistice franceze afirmă
că „istoria nu explică conţinutul mental arhetipal, istoria însăşi ţinând de domeniul imaginarului. Şi mai ales, în
fiecare fază istorică, imaginaţia este prezentă în întregime într-o dublă şi antagonistă motivaţie”2. În fond imagi‑
narul este un produs al spiritului şi are atributul de a juca un rol compensator. În perioadele de criză imagi‑
narul este invocat pentru a compensa deziluziile, de a inocula certitudini şi de a inventa soluţii alternative3.
Imaginea celuilalt trebuie privită din perspectiva alterităţii, ea exprimând în cazul de faţă modul în
care viaţa religioasă este valorizată de către călătorii străini. Prin acest demers îmi propun să identific rea‑
lităţile religioase ale secolului al XVIII-lea, cu toate componentele sale medievale, pornind de la sursa de
informare, evident subiectivă, a relatărilor călătorilor străini. De menţionat este faptul că acolo unde am
considerat că relatările călătorilor străini nu sunt consistente am prezentat informaţii din surse diverse, cu
scopul de a face mai veridic ansamblul trăirilor religioase româneşti.
Informaţii despre istoria Ţărilor Române ne-au fost prezentate nu numai prin surse oficiale, ci şi prin
jurnalele călătorilor străini care au tranzitat acest spaţiu. În această ultimă categorie putem enumera operele
călătorilor străini, dar şi cele ale oamenilor politici, diplomaţi, militari care au fost fascinaţi de ceea ce au
constatat în aceste spaţii, relativ necunoscute pentru ei. În contact cu exteriorul, călătorii străini oglindesc
imaginea celuilalt în funcţie de interesele naţiunii din care fac parte, de ideile preconcepute şi de stereotipu‑
rile culturale. Călătoriile în Ţările Române vizau în cele mai multe situaţii obiective precise „într-o abordare
pragmatică ce decurgea din necesitatea finalizării îndatoririlor politice sau se limita la interesul pentru tranzacţionarea unor mărfuri ce aveau căutare pe pieţele Europei Răsăritene”4.
Un aspect important ce reiese din relatările călătorilor străini este viaţa religioasă a românilor în secolul
al XVIII-lea. Ce rol ocupă creştinismul pentru omul cotidian? În societatea tradiţională românească spiritul
religios reprezintă o dimensiune existenţială importantă. Sărbătorile religioase îşi puneau amprenta asupra
timpului de lucru şi de sărbătoare, compartimentându-l în segmente temporale specifice. În mod superficial
am fi tentaţi să-l percepem pe ţăranul Secolului Luminilor ca pe un individ incult şi violent şi a cărui existenţă
este generată de aspectele materiale ale vieţii. În realitate, credinţa religioasă este o constantă în sensibilitatea
românului, căci îl proteja în faţa insecurităţii generate de angoasele, frustrările şi fragilitatea condiţiei umane5.
Aceste premise conturează panorama unei societăţi, cel puţin în aparenţă caracterizată de spirit religios.
Relatările călătorilor străini surprind imagini „neconvenţionale” despre nivelul de instruire al preo‑
ţilor, practicile religioase, deviaţiile de la religia prescrisă şi nivelul de instruire al maselor. Aşa cum menţi‑
onează Toader Nicoară, în prima jumătate a secolului al XVIII-lea pregătirea majorităţii candidaţilor la pre‑
oţie se realiza printr-un tip de ucenicie a acestora în jurul preotului, în ipostaza de deacon sau gramatic. În
multe situaţii candidatul era fiul sau o rudă a preotului pe lângă care se instruia. Componentele instrucţiei
care se derula în această manieră erau scrisul, cititul, Tatăl nostru, cântarea bisericească6. În aceste condiţii,
orizontul livresc al preoţilor era la un nivel minim în lumea românească din Transilvania, asigurându-le un
instrumentar rudimentar pentru această profesie. „Lipsită de o ierarhie administrativă superioară proprie,
comunitatea ortodoxă din Ardeal nu-şi poate făuri o preoţime puternică, cu aspiraţii nobiliare, civice şi naţionale.
Din acest motiv, lupta pentru promovarea socială în nume naţional este purtată de uniţi”7.
În a doua jumătate a secolului al XVIII-lea sub impulsul bisericii unite cu Roma şi al Curţii Vieneze de
promovare a tiparului şi a instrucţiei prin şcoală orizontul profesional al preoţilor s-a ameliorat progresiv8.
Patlagean 1978, p. 249
Durand 1960, p. 421
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Boia 2000, p. 26
4
	Luca 2004, p. 49
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Nicoară 1997, pp. 85–87.
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Proiectându-şi valorile spirituale, călătorii de rit catolic sau protestant subliniază lipsa de profunzime a
vieţii religioase, reprezentare întâlnită chiar şi la preoţi a căror capacitate intelectuală se rezumă „în a şti să
citească şi să scrie”9. „Într-un cuvânt putem spune cu siguranţă că unii români sunt stăpâniţi de puţină pietate şi
încă şi mai puţină cucernicie. Pe de altă parte sunt foarte grijulii să facă mereu la cruci, când trec prin faţa vreunei
biserici sau icoane, şi ţin cu atâta străşnicie posturile lor încât nu vor să audă nici măcar de scutirile canoanelor lor
sfinte pentru prilejuri de boală sau vreo altă nevoie…”10.
Majoritatea călătorilor străini constată cu surprindere că spiritualitatea românilor este caracterizată
printr-un „creştinism de suprafaţă”. „La oamenii de rând, noţiunile despre creştinism nu merg mai departe decât
că ei ştiu că au fost botezaţi, că ar exista Sfânta Treime, îngerii şi Satana şi că ar avea o viaţă veşnică şi osândă
veşnică. Ei cad la pământ ca şi cum icoana ar fi sfântul însuşi, sau chiar Dumnezeu. Chiar şi Tatăl Nostru îl ştiu
foarte puţini oameni din ţara asta”11. Elemente mitologice şi oculte precreştine se combină firesc cu practicile
preoţilor mai mult sau mai puţin avizaţi: „Locuitorii lasă cele ale credinţei precum şi rugăciunea pe seama preoţilor, şi de aceea ei cred tot ce li se spune, chiar şi basmele şi minciunile cele mai vrednice de râs, ei le socot lucruri
sfinte”12.
După realizarea Unirii Religioase promisiunile austriecilor sub raport financiar, economic şi politic
nu au fost respectate şi discursul împăratului şi-a diminuat credibilitatea. „Preoţimea noastră rămăsese în cea
mai mare parte o preoţime foarte săracă, foarte incultă şi aproape fără nicio împărtăşire la viaţa culturală superioară, însufleţită de un ideal”13.
Pentru a avea o percepţie mai exactă asupra practicilor religioase se impune să precizăm faptul că în
mentalitatea românească a secolului al XVIII-lea, doar omorul şi beţia sunt considerate păcate veritabile
care afectează conştiinţa românului. „Despre păcatele mai uşoare ei nu cred şi nu ştiu să fie într-adevăr păcate, ci
numai cele actuale. Mi-a spus odată un ţăran pe când îl îndemnau să se ducă la biserică şi să se roage: Ce să fac eu
(erau cuvintele sale) la biserică, sau pentru ce să mă rog, căci eu nu am nici un păcat, nu am ucis pe nimeni şi nici
nu am furat. Soldaţii voştri sunt însă oameni păcătoşi şi au de ce să se roage, eu însă nu”14.
Lumea rurală a fost caracterizată prin violenţe, absenţa fricii în faţa morţii, capacitatea explozivă de a
face crime pentru lucruri nesemnificative, dar a fost în acelaşi timp caracterizată de existenţa supranatura‑
lului în majoritatea momentelor vieţii sale şi de forţa credinţei vindecătoare a rugăciunilor şi a exorcismului.
Pentru secolul XVIII credinţa religioasă este o componentă fundamentală a trăirilor individului, fiind cea
care îl protejează în faţa efemerităţii destinului uman şi a precarităţii condiţiei umane. Demersul istori‑
cului mentalităţilor colective şi al imaginarului social de a restitui viaţa religioasă a românilor în secolul
Luminilor este cu atât mai dificil cu cât în Transilvania avem un spaţiu multiconfesional alcătuit din confe‑
siunea ortodoxă, romano-catolică şi reformată15.
Instruirea deficitară a preoţilor este menţionată de un oficial al administraţiei imperiale a Banatului.
„Aceşti popi ai lor sunt şi rămân doar nişte ţărani deghizaţi, care nu pot avea vreo noţiune despre religie deoarece,
luaţi cel mai adesea chiar de la coarnele plugului de abia ştiu citi în limba lor maternă…Slujba dumnezeiască
constă doar în cântarea liturghiei şi din alte ceremonii exterioare. După aceia preoţii apucă din nou coarnele plugului ori purced de la casele oamenilor, răspândind poveşti neadevărate despre minunile întâmplate şi umblând cu
vrăji, alungarea diavolului şi strigoi”16. Termenii uzitaţi de document evidenţiază prestaţia deficitară a preo‑
ţilor, o cunoaştere rudimentară a religiei prescrise, dar şi statutul lor inferior. Precaritatea instruirii preoţilor
este reiterată cu înţelegere şi de precursorul modern al mentalităţilor colective româneşti, Nicolae Iorga.
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„Cutare preot era denunţat că joacă, el sau preoteasa lui, cu cătanele din sat, şi altele. Nici preotul unit, nici preotul
neunit însă nu aveau conştiinţa exactă a deosebirii dintre unul şi altul, nici unul, nici altul neavând pregătire teologică. Acesta era clerul de atunci, de la 1780”17.
Pentru realităţile româneşti interesante sunt şi relatările unui călător anonim în lucrarea O descriere
sumară a Marelui Principat al Ardealului. Referindu-se la aspectele vieţii religioase călătorul străin eviden‑
ţiază educaţia deficitară a preoţilor români. „Preoţii lor pot abia să citească şi să cânte şi totuşi mulţimea le dă
supunere oarbă până la idolatrie; de altfel ei îşi cunosc legea numai din nume. Abia unul la douăzeci ştia spune
Tatăl Nostru”18. Descrierea spaţiului românesc este însoţită de numeroase detalii privind caracterul şi tem‑
peramentul transilvănenilor. În percepţia călătorului anonim românul este desfrânat şi beţiv, murdar, leneş
la munca câmpului, răzbunător, superficial şi tentat de a emigra. Soluţia acestuia constă în dezvoltarea unui
sistem modern de învăţământ, creşterea nivelului de pregătire al preoţilor, fapt ce ar determina diminuarea
viciilor semnalizate de călătorul anonim. Inventariind numărul familiilor de români acesta menţionează
cifra de 6000 de neuniţi în Zlatna şi 2000 de uniţi, ataşaţi cauzei Unirii religoase cu Roma datorită zelului
preotului.19
Opera lui Dumitru Drăghicescu despre psihologia poporului român se încadrează în limitele acestor
din urmă precizări. Caracteristicile vieţii religioase sunt consemnate într-un capitol intitulat Religia şi cul‑
tura la români. „Românii sunt dintre toate naţiunile creştine de orice rit, poporul cel mai ateu, cel mai sceptic, cel
mai puţin credicios. (.....). Săteanul nostru, în afară de Paşte, nu simte obligaţia conştiinţei de a merge la biserică,
decât de 3 ori în viaţa lui: odată la botez dus de alţii, odată la cununie, când îl duc alţii, şi apoi la moarte când
după el se duc alţii”20.
Alte surse atestă o intensă religiozitate trăită, materializată prin respectarea strictă a posturilor.
Păstrarea scrupuloasă a posturilor, reper important al religiei trăite, este remarcată de majoritatea surselor
acestei perioade. „Românii postesc miercurea şi vinerea. Sâmbăta şi în celelalte zile ale săptămânii mănâncă
şi carne dacă nu e timpul postului. Nu numai că se hrănesc doar cu pâine, garnituri de legume şi păstăioase, ba
unii merg cu înfrânarea atât de departe, încât nu se apropie de soţiile lor şi mai mult, nici nu îngăduie să li se ia
sânge dacă s-ar îmbolnăvi”21. Referitor la spaţiul ortodox bănăţean un reprezentant al administraţiei impe‑
riale menţiona aceeaşi consecvenţă în respectarea posturilor. „Practica religioasă urmată acasă de tineri şi
bătrăni constă în patru posturi neobişniut de lungi, postul Crăciunului care ţine şase săptămâni, postul Paştelui
care ţine şase săptămâni, postul sfinţilor Petru şi Pavel, de trei săptămâni şi cel al naşterii Mariei, care ţine tot trei
săptămâni. Împreună toate celelalte zile de post, ajunatul însumează de obicei şase luni dintr-un an, fiind atât
de riguros, încât la mijlocul postului principal, nu mai e îngăduit să se mânănce nici peşte, nici untură, nici ouă.
Postul, pe cât este de riguros, e ţinut tot atât de strict. Aceşti oameni sunt atât de pătrunşi de el, încât ar ucide mai
bine un om, decât să încalce postul”22.
Referindu-se la acelaşi element al vieţii religioase, păstrarea posturilor în spaţiul românesc, secretarul
domnitorului Constantin Brâncoveanu, Anton Maria del Chiaro făcea următoarele precizări: „Patru posturi
pe an sunt observate de valahi. Postul cel mare numit Păresime, care se ţine 40 de zile şi postul Sft. Petru, care
începe după Duminica Tomii şi n-are zile fixe de calendar. În acest post se poate mânca peşte, afară de Mercuri şi
Vineri, exceptând ziua de Sft. Ion Botezătorul dacă cade în una din aceste 2 zile. Al treilea post e cel al Adormirii
Prea Curatei şi ţine 14 zile, fără mâncăruri de peşte, exceptând ziua Schimbării la Faţă. Preoţii franciscani, ca
şi mulţi catolici din Valahia, Bulgaria şi Transilvania, păzesc postul acestor 14 zile, împreună cu ortodocşii. În
sfărşit, al patrulea post e cel înaintea Crăciunului, de 40 zile, când se mănâncă peşte, afară de Mercuri şi Vineri,
exceptând însă sărbătorile Sft. Neculai şi Sft, Spiridon. De ajunul Crăciunului ca şi al Bobotezei, alte posturi, când
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se mănâncă o singură dată, sară, târziu, dar fără peşte. De asemenea mai sunt alte 2 zile, în care se abţine şi de
la peşte cu sânge, adică în 29 August, Tăerea Capului Sft.Ion şi în 14 Septembrie, înălţarea Sft. Cruci. În schimb,
ortodoxii, deci şi valahii, spre deosebire de noi catolicii, au multe zile când mănâncă carne, ca de pildă din ziua
Crăciunului până în ajunul Bobotezei”23.
Dimensiunea religioasă este prezentată de D. Drăghicescu şi prin tenacitatea românilor în respec‑
tarea posturilor. „Nimic însă mai mult decât practica posturilor nu s-a potrivit mai bine cu filosofia simplă a credinţei în viaţa viitoare. De aceea, nici nu se mai găseşte un alt popor care să ţină cu sfinţenie posturile decât sătenii
români. Socotite în totalitatea lor, zilele de post ţinute se ridică până la două treimi din an. Cea mai mare parte a
anului ei o postesc, ducând o viaţă cu totul vegetariană. Nu este de mirare dacă mai toţi străinii, care au cunoscut
pe sătenii noştri, i-au aflat leneşi, slabi şi puţin înclinaţi la munca grea. O hrană uşoară, puţin substanţială nu
poate produce braţe vânjoase şi energii de seamă”24.
În pofida acestor repere ale sentimentului religios există la nivelul sensibilităţii colective o relativă
intoleranţă faţă de exerciţiul religios al celorlalte culte, în cazul nostru, faţă de protestantism şi catolicism.
„Cu acest creştinism aşa de grozav al lor, ei dispreţuiesc religiile noastre, şi sunt aşa de îndărătnici, că nici nu lasă
nicidecum de voie bună să îngropăm pe preoţii noştri alături de ai lor, sau măcar în acelaşi cimitir, chiar dacă în
cele din urmă s-au încredinţat şi lămurit că eram şi noi creştini, măcar că nu ţineam posturile lor, în a căror ostentaţie se mărginea toată religia lor creştină. Când moare la ei un sărac şi nu are cu ce să fie înmormântat, atunci
ei culcă mortul pe o scândură şi o scot pe uliţă ca trecătorii să dea ceva pentru îngroparea lui”25. Textul docu‑
mentului reliefează ideea că mentalitatea colectivă românească cunoaşte o structură arhetipală specifică
unei societăţi tradiţionale: teama de cel străin. Solidarizaţi prin cultură, origini, limbă, credinţă, românii au
exprimat atât sentimentul aceleaşi identităţi naţionale, dar şi pe cel al diferenţelor faţă de alte comunităţi.
Când se pune problema altor credinţe, diferenţele religioase generează suspiciuni şi temeri, simpatii sau
antipatii26. „Valahii ar fi mai blânzi faţă de biserica catolică, dacă n-ar fi înveninaţi cu învăţăturile unor refu‑
giaţi unguri, eretici, cari-şi câştigă existenţa aci, predând limba latină fiilor de boieri”27.
Relatările călătorului german Johann Lehmann prezintă o importanţă deosebită pentru spaţiul tran‑
silvănean. El reliefează ocupaţiile economice ale românilor, statutul lor social, conflictele provocate de dis‑
puta religioasă dintre greco-catolici şi ortodocşi. În ceea ce priveşte realităţile religioase, călătorul menţi‑
onează că era în 1782 la Deva, când, cu toată lipsa pâinii în alimentaţie, preoţii români refuzau dezlegare
credincioşilor să nu mai respecte postul pentru a mânca de frupt28. Călătorul german formulează judecăţi
de valoare obiective afirmând faptul că românii sunt altruişti fără a aştepta recompense de la persoanele
ajutate. Prin comparaţie cu această calitate a românilor populaţia germană este „în genere cea mai grosolană,
mai necrescută, mai fără simţire, incapabilă de a servi pe cineva, chiar dacă aceasta plăteşte”29. Concluzia lui
Johann Lehmann este că temperamentul şi calităţile românilor ar fi şi mai pozitive dacă ar avea preoţi mai
buni şi dacă ar avea stăpâni mai buni 30.
O menţiune specială pentru reprezentările românilor este dată de geologul austriac Balthazar
Hacquet. În percepţia sa procesul de aculturare începe în secolul XVIII prin contactul românilor ortodocşi
şi greco-catolici cu Roma şi Viena. Relatările sale par a fi mai veridice în raport cu cele ale celorlalţi călători,
căci ele sunt rezultatul unor relaţii directe cu autorităţile locale şi populaţia autohtonă. El menţionează
că biserica centrală din Bistriţa este mai mult goală în timpul serviciului religios, iar călugării de la Putna
nu cunosc ce înseamnă o bibliotecă. În continuarea călătoriei sale, Hacquet vizitează schitul lui Daniil
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Sihastrul, a cărui denumire îl modifică în Toma. Vizitarea oraşului Iaşi îi creează o impresie dezolantă căci
bisericile sunt întunecoase, preoţii sunt ignoranţi şi subliniază lipsa bibliotecilor. Ca un semn al decăderii
economice a Moldovei Hacquet precizează numărul mare de biserici aflate în ruină31.
Relatările călătorilor străini despre superstiţiile, pregătirea deficitară a preoţilor şi ignoranţa ortodoc‑
şilor îşi are explicaţia în lipsa de înţelegere a occidentalilor faţă de componentele religiei orientale funda‑
mentată mai mult pe manifestările sale exterioare: închinarea la icoane, mătăniile, pronunţarea repetată a
rugăciunilor, multitudinea de lumânări folosite în cadrul serviciului religios, apetenţa ortodocşilor pentru
mirosul de tămâie. În acelaşi timp, călătorii străini recunosc că ortodoxia nu a generat fanatism, intoleranţă,
ci era plină de smerenie. Ea nu a determinat apariţia de secte, erezii sau persecuţii religioase. Românul îşi
făcea rugăciunea dimineaţa şi seara, înainte de culcare, se închina înainte de a începe o activitate. Judecata
românului în secolul Luminilor era structurată pe următorul enunţ: tot ce se întâmplă pe pământ este
voinţa lui Dumnezeu. Bucuriile îşi au sorgintea în răsplata cerească iar durerile ca pedeapsă pentru păcatele
noastre32.
Renunţând la ambiguităţile şi stereotipurile istoriografiei româneşti, Neagu Djuvara prezintă într-o
viziune mai conformă cu realitate universul duhovnicesc al românului din secolul al XVIII-lea. „În atâta
nesiguranţă şi nedreptate, de care se loveşte pretutindeni şi oricând, românul nu are decât o scăpare: Biserica.
Îngenunchiat în bisericuţa întunecoasă, în faţa iconostasului, unde flăcările a sute de lumânări fumegă sub chipurile încremenite ale sfinţilor, el se simte – numai acolo – acasă; ocrotit, izbăvit, poate şi iubit. Trăsăturile dominante
ale religiei sale sunt umilinţa şi acceptarea cu seninătate a voinţei dumnezeieşti. Cartea lui Iov şi parabola fariseului şi cea vameşului sunt cu siguranţă, în Sfânta Scriptură, pasajele cele mai apropiate de inima lui. Mătăniile,
îngenuncherile, semnul crucii repetat la nesfârşit, sărutarea pătimaşă a icoanelor pe picioarele însângerate ale lui
Christos, toate aceste gesturi nu au nimic ostentativ; nici obligaţie, nici fariseism, ci smerenie şi căinţă sinceră, rugă
la nemărginita milă a lui Dumnezeu”33.
La finalul studiului, considerăm că se impune formularea următoarelor concluzii:
1. Studiul de faţă îşi propune o abordare imagologică a realităţilor religioase percepute de călătorii
străini ai secolului al XVIII-lea. Cercetarea noastră are ca temă „întânirea dintre popoare”, după fericita
formulă utilizată de Adolf Armbruster, contactul dintre călătorii străini, având diferite ierarhii şi profesiuni
sociale în ţările de origine şi elementul etnic românesc. Reprezentările elaborate de aceşti călători sunt inte‑
resante din perspectiva contactului dintre civilizaţii, şi respectiv al propriei percepţii.
2. Demersul nostru de a restitui aspecte ale vieţii religioase a românilor este dificil şi datorită con‑
flictului dintre cele trei confesiuni:ortodoxă, romano-catolică şi reformată. Imaginile călătorilor străini
Erasmus von Weismanthel, Francesco Griselini, Johann Erhler, Anton Maria del Chiaro, D’Hauterive,
Raicewich sunt rezultatul atât al clivajelor dintre culturi şi civilizaţii, dar şi al stereotipurilor caracteristice
Secolului Luminilor. Informaţiile acestor călători sunt în general negative. Ele reliefează pregătirea defici‑
tară a preoţilor, condiţia precară a preotului în lumea românească, orizontul spiritual limitat al preoţilor şi
superstiţiile şi ignoranţa credincioşilor.
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IDENTITĂŢI LOCALE DIN TRANSILVANIA
ÎN EPOCA MODERNĂ
SORIN MITU*

LOCAL IDENTITIES FROM IN MODERN EPOCH
ABSTRACT: The study analyses the manner in which the
local, particular, fragmentary identities from Transylvania
participated in building the social identity of the province’s
inhabitants. An emphasis is placed on the complex relationship amongst the folkloric identities of the peasant communities, Transylvania’s administrative divisions and subdivisions, the Szeklers’ traditional military organisation and, at
a later moment, that of the border regiments and, finally, the
churchly organisation at the local level. The suggested conclusion is that the local identities that were the most conspicuous appeared where these different frames overlapped, as
was the case of the Saxons, the Szeklers and the Romanians
from Făgăraş, Haţeg or Năsăud.
KEYWORDS: Transylvania, 18th–19th centuries, local
identities, peasant solidarities, denominational identity

REZUMAT: Studiul analizează modul în care identităţile
locale, particulare, fragmentare din Transilvania au participat
la construirea identităţii sociale a locuitorilor acestei provincii.
Este discutat caracterul politic, social şi etnic al acestor denominaţii, precum şi dimensiunea lor teritorială. În continuare,
se pune accentul pe relaţia complexă dintre identităţile folclorice ale comunităţilor ţărăneşti, diviziunile şi subdiviziunile
administrative ale Transilvaniei, organizarea militară tradiţională a secuilor şi, ulterior, cea a regimentelor grănicereşti
şi, în fine, organizarea bisericească de la nivel local. Concluzia
care se sugerează este aceea că identităţile locale cele mai profilate au apărut acolo unde a existat o suprapunere între aceste
cadre diferite, cum a fost cazul saşilor, secuilor şi al românilor
din Făgăraş, Haţeg sau Năsăud.
CUVINTE-CHEIE: Transilvania, secolele XVIII–XIX,
identităţi locale, solidarităţi ţărăneşti, identitate confesională

Studierea regiunilor dintr-o perspectivă istorică a fost umbrită, multă vreme, de importanţa acor‑
dată factorului naţional. Chiar şi atunci când regiunile intrau în atenţia cercetării, se avea în vedere îndeo‑
sebi sublinierea modului în care acestea contribuiau la configurarea unui cadru naţional unitar. Alături de
această importanţă specială acordată naţiunii, era vorba şi despre privilegierea întregului, în raport cu frag‑
mentele componente, o tehnică de citire a realităţii sociale specifică abordărilor ştiinţifice care au precedat
post-modernismul. Astăzi, regiunile sunt reabilitate, atât ca realităţi contemporane, cât şi în calitatea lor de
subiecte ale cercetării istorice. Fragmentarismul medieval este redescoperit, fiind chemat să explice şi să
fundamenteze decupaje administrative, rearanjări teritoriale şi restructurări identitare recente.1
Transilvania (sau mai bine spus regiunile care alcătuiesc Transilvania) reprezintă un subiect mai
puţin atins de această tendinţă a cercetării. Situaţia se explică prin faptul că ea însăşi este „o regiune”, adică
o componentă a unor proiecte identitare naţionale şi unitare, fie ele româneşti sau maghiare.2 Faptul că
*
1
2
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Vezi Pecican 2009
Cu privire la caracterul „periferic” atribuit Transilvaniei, vezi László Kürti 1999, pp. 16–22.
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specificitatea sa (în raport cu România sau cu Ungaria) a fost subliniată şi discutată, mai ales în ultimele
decenii,3 a reprezentat un progres important în direcţia luării în considerare a „periferiilor”, „fragmentelor”
sau „regiunilor”. Dar Transilvania este şi mai ales a fost, de-a lungul istoriei, o piesă de sine-stătătoare, un
întreg (uneori chiar „o ţară” şi de multe ori „o patrie”), a cărui unitate exprimată prin numele său ascundea
însă o diversitate extraordinară. De fapt, de cele mai multe ori, Transilvania a fost definită tocmai prin ete‑
rogenitatea sa specifică.
În aceste condiţii, studierea fragmentelor particulare care compun Transilvania reprezintă o nece‑
sitate, cu atât mai mult cu cât acest lucru a fost realizat prea puţin până acum, într-o manieră sistematică.
Identitatea unică şi inconfundabilă a Transilvaniei, deşi a făcut obiectul a numeroase tentative de cunoaş‑
tere, reprezintă, adeseori, o ţintă falsă şi în orice caz supralicitată. Transilvania nu are o identitate unică şi
aceasta poate fi cu greu definită tocmai pentru că în cuprinsul său se intersectează numeroase proiecte iden‑
titare concurente, aflate în permanentă evoluţie şi recompunere, în cele mai diverse combinaţii.4
Nu este vorba numai de faptul că există câte o Transilvanie a românilor, maghiarilor sau saşilor. Dar
şi acestea, la rândul lor, se nasc din interacţiunea altor tipuri de agregări şi solidarităţi, care descompun
chipul provinciei într-un mozaic multicolor şi dinamic: Transilvania este Transilvania istorică, dar este
şi Banat, Maramureş şi Partium; românii de aici se pretind a fi, prin excelenţă, ortodocşi, dar şi grecocatolici; germanii sunt saşi definiţi prin luteranism, dar sunt şi şvabi catolici; maghiarii sunt urmaşii
„naţiunii nobililor”, dar sunt şi secui, iar mulţi dintre ei au fost iobagi (la fel după cum şi printre români
s-au numărat, pe lângă iobagi, şi numeroşi „nemeşi”), tot aşa după cum a existat şi o pătură de iobagi
saşi; pentru ardeleni, „patria” poate însemna, deopotrivă, Ţara Moţilor sau Ţara Făgăraşului, „Siculia”,
„Königsboden”, Principatul Ardealului, Monarhia Habsburgică, Ungaria, Germania sau România. Pe
lângă cele trei naţiuni şi patru confesiuni binecunoscute, al căror sistem i-a lăsat însă pe români pe dina‑
fară, au mai existat – constituiţi în corpuri bine definite juridic sau identitar, adeseori privilegiate – armeni,
evrei, ţigani, „haidăi” bihoreni, grăniceri (sub trei denominaţii etnice), „iliri”, „greci” şi „şcheai” braşoveni,
„ţinţari” aromâni, gugulani, bufeni, moţi, pemi, caraşoveni, ţipţeri sau landleri; iar sub raport confesional
întâlnim sabatarieni, anabaptişti habani, maghiari luterani, români calvini, bulgari catolici, sârbi orto‑
docşi, ruteni greco-catolici şi atâtea alte combinaţii, dintre cele mai neaşteptate. Cele mai diferite criterii,
etnice, sociale, confesionale, uneori chiar profesionale, se amestecau pentru a da naştere acestui peisaj
pestriţ.
Pe tot parcursul existenţei sale, Transilvania a avut o structură complexă, fiind compusă din mai
multe elemente constitutive, ceea ce ne îndreptăţeşte să vorbim despre o structurare federativă a identităţii
sale. Prima menţiune de acest gen poate fi întâlnită chiar în Gesta Hungarorum, naraţiunea referitoare la
originile legendare ale Ungariei şi Transilvaniei, în care se arată că Tuhutum, căpetenia tribală maghiară, şi-a
întemeiat stăpânirea făcând un pact cu românii învinşi ai lui Gelu.5
În Evul Mediu, structura compozită a Transilvaniei a fost ilustrată de alianţa celor trei naţiuni, ale
cărei baze au fost puse în anul 1437, în care ungurii, secuii şi saşii reprezentau elementele componente.
Aceste categorii, în pofida faptului că purtau numele de nationes şi păreau, astfel, să facă trimitere la reali‑
tăţi etnice, erau, în realitate, nişte „naţiuni de clasă”, nişte stări privilegiate, specifice epocii respective. Ele
se bazau, în primul rând, pe solidarităţi de natură politică şi socială.6 Fiecare ordin avea ataşat şi un teri‑
toriu propriu, nobilimea stăpânind teritorii în cele şapte comitate ale Transilvaniei (pământ nobiliar), saşii
locuind şi bucurându-se de privilegii pe Fundus Regius (pământ săsesc), iar secuii în Székelyföld (pământ
secuiesc). Chiar dacă românii nu reprezentau o componentă în acest sistem tripartit, şi prezenţa lor va fi
Gabriel Andreescu, Gusztáv Molnár 2006, pp. 86–101.
O prezentare a Transilvaniei ca „spaţiu dublu”, definit în moduri diferite de români şi maghiari, la Enikő Magyari-Vincze
1997, pp. 193–230.
5
	Silagi 1991, chapt. 27.
6
Ioan-Aurel Pop 2003, pp. 257–258, consideră însă că aceste stări au avut şi o componentă etnică definitorie. Vezi, de
asemenea, Costea 2005, pp. 228–245.
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legată de anumite teritorii pe care le locuiau în mod compact, aşa-numitele „ţări” sau districte româneşti
(terrae, districtus Valachorum).7
Acest proces de etnicizare a spaţiului Transilvaniei prin arondare administrativă (mai corect spus,
prin acordarea de privilegii colective unor comunităţi teritorializate) nu va conduce însă la o segregare
deplină şi nici la crearea unor identităţi regionale ferme, pe aceste baze. Diviziunile administrative (comita‑
tele, scaunele secuieşti şi cele săseşti) aveau limite sinuoase, cu felurite prelungiri şi enclave, „pământurile”
celor trei stări nu erau grupate compact (de exemplu, teritoriul saşilor era rupt în trei părţi: scaunele din
sud, districtul Braşovului şi districtul Bistriţei), existau numeroşi locuitori aparţinând altor „naţiuni” care
locuiau printre saşi sau chiar printre secui etc. Teritoriul era amprentat etnic într-un mod mai apăsat doar în
cazurile în care geografia fizică impunea acest lucru. Aşa era cazul secuilor care ocupau munţii din răsăritul
Transilvaniei, al românilor grupaţi în zone etno-geografice compacte, muntoase ori depresionare (Făgăraş,
Haţeg, Zarand, Beiuş, Maramureş, Chioar, Năsăud), sau al maghiarilor din Kalotaszeg.
Începând din secolul al XVI-lea, diviziunea politico-socială iniţiată în secolul al XIV-lea va fi comple‑
tată de o împărţire pe criterii confesionale. Celor trei naţiuni constitutive ale Principatului li se vor adăuga
cele patru confesiuni recepte (catolică, luterană, calvină şi unitariană), care nu se suprapuneau însă întru
totul peste delimitările „naţionale”.
Saşii erau cei mai coerenţi din acest punct de vedere, deoarece comunitatea lor etnică şi organi‑
zaţia lor politico-socială (Universitas Saxonum) se identificau complet cu confesiunea luterană a Bisericii
Evanghelice. Dar, încă din secolul al XVI-lea, s-au constituit şi menţinut şi câteva comunităţi luterane
maghiare (în Ţara Bârsei sau la Cluj8), ajungându-se, în secolul al XX-lea, la trecerea lor sub jurisdicţia unei
biserici luterane maghiare (Sinodal-Presbiteriană), cu scaun episcopal propriu.
Spre deosebire de saşi, care au adoptat in corpore o anumită confesiune (inclusiv cu scopul de a-şi
apăra în acest fel statutul de stare socială distinctă), credincioşii „naţiunilor” maghiară şi secuiască se vor
împărţi între celelalte trei mari confesiuni ardelene, fiind mai ales catolici, calvini şi unitarieni (la care se
adaugă un grup mai restrâns de maghiari luterani). Unitarienii, cu toate că nu sunt nici ei foarte numeroşi,
reprezintă chiar o confesiune specifică Transilvaniei, episcopia din Cluj fiind cel mai important centru al
unitarianismului, pe plan mondial.
Deşi, în acest fel, maghiarii vor fi divizaţi sub raport religios, bisericile celor trei confesiuni, pe care le
dominau numeric, vor dobândi un caracter definitoriu maghiar. Dar disensiunile religioase dintre catolici şi
reformaţi vor juca un rol important în secolele XVII–XVIII, contribuind la crearea unor solidarităţi politice
rivale în rândurile maghiarilor. Nobilimea protestantă va fi o adversară constantă a Habsburgilor (în secolul
al XVII-lea, de exemplu, va prefera să se alieze cu turcii decât cu austriecii), în timp ce catolicii maghiari îşi
vor asuma mai uşor colaborarea politică cu Viena, fiind favorizaţi, la rândul lor, de politica imperială.
Multă vreme, românii au trăit în afara sistemului constituţional al Transilvaniei. Dacă exceptăm men‑
ţiunile din Gesta Hungarorum sau din alte surse narative, „valahii” sunt pomeniţi mai întâi în documentele
oficiale din secolul al XIII-lea. Aceste acte sugerează o tendinţă de agregare a lor sub forma unei stări sociale,
similară cu celelalte corpuri privilegiate din Regatul Ungariei şi Transilvania. Formula „silva Blacorum et
Bissenorum”, din Diploma Andreană (1224), indică existenţa unei categorii socio-identitare româneşti,
recunoscută ca atare de către regalitatea maghiară, în timp ce la 1291 reprezentanţii românilor sunt chemaţi
în Dieta de la Alba Iulia, alături de nobili, saşi şi secui.9 Acelaşi lucru se va întâmpla în 1355, la Turda.10 Dar
această tendinţă va fi stopată în secolul al XIV-lea, în primul rând datorită confesiunii ortodoxe a românilor
„schismatici”, combătută de Biserica Catolică şi de regalitatea maghiară.11
7
8
9
10
11

Ibid., pp. 239–246.
Jászay Károly 1937
Pop, Nägler 2003, p. 259.
Ibid., p. 260.
Teză argumentată pe larg în lucrările lui Ioan-Aurel Pop 1998 şi 2011; Harald Roth 1996, p. 36, consideră că pe lângă
ostilitatea confesională au mai existat şi alte cauze care au împiedicat crearea unei natio Valachica: localizarea dispersată a
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În secolele următoare, românii vor fi excluşi din sistemul celor „trei naţiuni politice” aflate la condu‑
cerea Transilvaniei, chiar dacă un cneaz român, cu condiţia afilierii sale la o confesiune receptă, putea să
intre în „naţiunea nobiliară” şi să acceadă, uneori, la poziţii înalte. Cu toate acestea, românii vor continua
să fie recunoscuţi ca o entitate distinctă, cu dreptul lor cutumiar (ius Valachicum) şi impozite specifice
(quinquagesima ovium), chiar dacă acest lucru era stipulat în formula puţin onorantă de „toleraţi pentru
folosul ţării”, din Constituţiile Aprobate (1653). Într-o manieră similară, armenii, evreii, sârbii sau ţiganii
(desigur, fiecare cu ponderea sa numerică şi economică diferită) apar ca nişte comunităţi a căror individua‑
litate era recunoscută, fiind ataşaţi unor teritorii, obligaţii fiscale sau privilegii specifice.
Premisele schimbării situaţiei românilor ardeleni apar în secolul al XVIII-lea, o dată cu unirea unei
bune părţi a acestora cu Biserica Romei. Fiind de acum înainte „catolici”, românii uniţi, reprezentaţi de
episcopul Inochentie Micu, vor solicita includerea lor în sistemul constituţional al Transilvaniei, alături de
celelalte „naţiuni” şi confesiuni recepte (1744). După Edictul de Toleranţă al lui Iosif al II-lea şi în climatul
noilor idei iluministe, şi ortodocşii se vor simţi îndreptăţiţi să ceară acelaşi lucru, alături de greco-catolici,
prin Supplex Libellus Valachorum (1791). Deşi cererile lor nu vor fi acceptate, ideea folosirii celor două
identităţi confesionale româneşti în vederea obţinerii unor drepturi colective va prinde contur de acum
înainte. Ambele biserici vor pretinde, prin discursul lor identitar, că se identifică cel mai bine cu interesele
naţiunii române, ceea ce va duce la rivalităţi şi dispute între românii ortodocşi şi cei greco-catolici.
În condiţiile în care procesul de confesionalizare, început în secolele XVI–XVII,12 va conduce la
suprapunerea, fie şi parţială, a unei biserici peste un anumit grup etnic, în secolul al XIX-lea se va ridica
problema edificării unor „biserici populare”, în care etnia să fuzioneze indisolubil cu o anumită confesiune,
condusă de o organizaţie bisericească proprie.13 Saşii luterani, conduşi de episcopii Georg Daniel Teutsch
(1867–1893) şi Friedrich Teutsch (1903–1932), au oferit modelul exemplar al unei Volkskirche, care se
dorea o redută naţională şi confesională inexpugnabilă în faţa ameninţărilor maghiare sau româneşti.14
Într-un mod asemănător, episcopul Andrei Şaguna a încercat să creeze o Biserică ortodoxă autonomă, ca
pavăză pentru naţionalitatea ameninţată a românilor.15 Cu toate acestea, cercetătorii contemporani, cum
ar fi Krista Zach, îşi exprimă rezervele în ceea ce priveşte caracterul monolitic, fără fisură, al acestor ten‑
tative de fuziune etno-confesională.16 Aşa după cum, în Evul Mediu, ataşarea unei stări privilegiate de un
anumit teritoriu nu a condus la o omogenizare deplină a acestuia, pe criterii „naţionale” (şi cu atât mai puţin
etnice), tot aşa, bisericile diferitelor comunităţi ardelene le-au lăsat credincioşilor lor un spaţiu suficient de
manevră pentru rivalităţi, transformări şi relaţionări reciproce, într-un cuvânt, pentru diversitate şi mobili‑
tate în materie de identitate.
În epoca modernă, începând cu sfârşitul secolului al XVIII-lea şi mai ales pe parcursul secolului al
XIX-lea, solidarităţile tradiţionale de stare, moştenite din Evul Mediu se vor transforma în identităţi de fac‑
tură naţională, cu o componentă etnică definitorie.17 Triada stărilor privilegiate, ungurii, secuii şi saşii, va fi
înlocuită de triada etnică a „popoarelor” sau chiar „naţiunilor” Transilvaniei, care vor fi, de acum înainte (în
ordinea ponderii demografice), românii, maghiarii şi saşii.
În timpul revoluţiei de la 1848–1849, precum şi în perioada experimentului liberal dintre anii 1860–
1865, această reorganizare simbolică a Transilvaniei pe criterii etnico-naţionale va alimenta proiectele poli‑
tice de factură naţională modernă. Maghiarii şi secuii vor folosi autonomia Transilvaniei, precum şi poziţia
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românilor, tendinţa cnezilor de asimilare în naţiunea nobiliară, precum şi „lipsa, în mare măsură, a unei conştiinţe etnice”
(afirmaţie care intră în contradicţie cu tezele lui Ioan-Aurel Pop).
Edit Szegedi 2002, pp. 31–62; idem, in Ioan-Aurel Pop, Thomas Nägler, Magyari András 2005, pp. 237–262.
Krista Zach 1998, pp. 109–154.
Abrudan 2012, pp. 97–123.
Hitchins 1995
Zach 1998, pp. 133–142.
Pentru transformările identitare româneşti din această perioadă vezi Mitu, 1997; Ignat-Coman, 2009. Pentru secui: Hermann
2003. Pentru saşi: Möckel 1967, pp. 1–23; Möckel 1994, pp. 129–148.
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lor conducătoare în cadrul acesteia, ca o trambulină pentru proiectul de înfăptuire a unui stat naţional
maghiar între frontierele istorice ale regatului Ungariei. În acest scop, ei vor acţiona în vederea dizolvării
vechilor identităţi locale ardelene, sub umbrela unificatoare a noii cetăţenii maghiare. Dar nici proiectul lor
de omogenizare nu va fi perfect, deoarece rădăcinile transilvanismului interbelic, care scotea în evidenţă
specificitatea Ardealului în raport cu Ungaria, pot fi detectate încă din perioada dualistă.18
Spre deosebire de maghiari, românii şi saşii vor folosi din plin resursele simbolice oferite de particu‑
larismul transilvan (particularităţi istorice, confesionale, demografice, regionale), ca argumente în vederea
menţinerii unui statut privilegiat, în cazul saşilor, sau pentru dobândirea unuia mai bun, în cazul românilor.
Până când România va deveni noua patrie efectivă a românilor ardeleni (după 1918), iar Germania o patrie
simbolică, numită Mutterland, pentru saşii ardeleni (încă din perioada dualistă), cele două comunităţi agre‑
sate de naţionalismul budapestan vor considera că „patria” lor este Transilvania.19 Dat fiind că aceasta era
concepută de ambele comunităţi ca una multietnică (spre deosebire de maghiari, care o omogenizau în
cadrele largi ale „naţiunii politice maghiare”), obiectivul naţional al românilor şi saşilor va fi acela de a-şi
asigura un loc cât mai confortabil şi mai sigur în această patrie comună, care trebuia împărţită cu alţii. În
aceste condiţii, autonomia pe criterii naţionale era considerată formula de aur, ea urmând să fie asigurată
prin cadre teritoriale, politice, administrative, confesionale, şcolare şi culturale cât mai adecvate.
În tumultul revoluţionar de la 1848, liderii români vor încerca să construiască o veritabilă „ţară româ‑
nească” în Transilvania, ale cărei componente regionale au fost cele 15 „legiuni” (Auraria Gemina, Auraria
et Salinae, Blasiana, Legiunea de Câmpie, Ţara Bârsei şi Făgăraş etc.).20 Modul în care au fost fixate denu‑
mirile şi ariile de responsabilitate ale acestor diviziuni reflecta o mentalitate romantică, emoţională, care
amesteca trimiterile livreşti la antichitatea romană, harta administrativă a Transilvaniei şi situaţia tactică de
pe teren a „prefecţilor”, comandanţi ai trupelor neregulate româneşti.
Nevoia de a conferi identităţii româneşti şi o componentă teritorială, în concurenţă cu celelalte
naţiuni ardelene, s-a resimţit şi în perioada liberală, când liderii români vor solicita autorităţilor atribuirea
unui teritoriu naţional propriu, după modelul celorlalte naţiuni ale Transilvaniei.21 Saşii vor supralicita şi
ei, în acelaşi sens, solicitând (şi chiar primind, în 1849, ca răsplată a loialităţii lor faţă de Viena) teritoriul
naţional numit Sachsenland. Între anii 1861–1865, în districtele controlate de români, Făgăraş şi Năsăud,
liderii lor vor introduce numeroase însemne şi practici identitare, cum ar fi redactarea actelor administra‑
tive în limba română sau confecţionarea de sigilii ale comunităţilor locale menite să evidenţieze caracterul
românesc al respectivelor teritorii.22
După cum s-a putut vedea până aici, identităţile locale ardelene pe care le întâlnim în epoca modernă
încorporează, în primul rând, această moştenire istorică multiculturală, provenită din trecutul medieval,
ilustrată de cele trei (în realitate patru) naţiuni şi de cele patru (în realitate şase) confesiuni. Pe de altă parte,
în configurarea identităţilor locale, un rol extrem de important l-au jucat solidarităţile tradiţionale de la
nivelul mentalităţii ţărăneşti.
În cazul românilor, care alcătuiau în epoca modernă majoritatea populaţiei rurale din Transilvania,
cercetările etnografice au evidenţiat existenţa unor solidarităţi locale specifice, extrem de complexe.
Universul ţărănesc avea în centrul său satul, conceput ca un veritabil axis mundi, ai cărui membri formau
o comunitate foarte bine sudată.23 Sub raport identitar, ţăranii se identificau în primul rând ca aparţinători
ai satului de baştină, acesta fiind cel mai concret element al identităţii lor sociale. Atributele lor de ţărani,
de credincioşi ortodocşi sau de etnici români derivau din această apartenenţă fundamentală la satul în care
locuiau.
	Lengyel 2007, pp. 41–45.
Mitu 2002, pp. 369–375; Teşculă, 2012, pp. 30–31.
20
Dragomir 1989, pp. 186–213; Maior 1998, pp. 303–318.
21
Bolovan, in Pop, Nägler, Magyari, Istoria, vol. III, p. 405.
22
	Lupşan, Onofreiu 2006; Onofreiu 2010
23
Bernea 1997, pp. 86–87.
18
19
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Satul nu constituia însă nici el o unitate monolitică. Constituit din asamblarea altor unităţi funda‑
mentale, casele şi gospodăriile, satul era divizat frecvent într-o parte „de sus” şi una „de jos” şi era împărţit
uneori între „nemeşi” şi „iobagi”. Familiile, neamurile, vecinătăţile, grupele de vârstă ale fetelor şi feciorilor
structurau o federaţie complexă de solidarităţi şi alianţe, suprapuse de cadrul eclezial al parohiei, care se
confunda uneori cu satul, era comună uneori pentru mai multe sate sau, dimpotrivă, împărţea un sat pluri‑
confesional (uneori şi multietnic).
La etajul superior al solidarităţilor rurale, un cerc mai larg al identităţii sociale ţărăneşti cuprindea aşanumita „ţară”. Aceasta era alcătuită dintr-un grup de sate, care formau, de obicei, o unitate fizico-geografică (o
vale, o depresiune, o zonă piemontană sau de câmpie) şi, în acelaşi timp, un spaţiu cultural omogen şi familiar.
În interiorul acestuia se încheiau şi majoritatea căsătoriilor,24 ţara având întotdeauna un centru, care servea ca
loc de târg, de întâlnire, de schimburi economice şi simbolice. Pentru ţăranul ardelean, dincolo de hotarele
acestor „ţări” începea tărâmul alterităţii, „străinii” fiind toţi cei care locuiau în afara limitelor respective.25
S-a scris foarte mult despre aceste „ţări” în literatura istorică şi socială românească, începând cu
„Romaniile populare” ale lui Nicolae Iorga, continuând cu „districtele româneşti” cartografiate de istoricii
medievişti contemporani26 şi terminând cu „confederaţiile săteşti” ale lui Paul H. Stahl.27 Pentru Transilvania
epocii moderne, cele mai solide studii se datorează regretatului Barbu Ştefănescu.28
Cu toate acestea, suntem încă departe de o cunoaştere profundă a acestor tipuri de identitate teritorială
şi comunitară, mai ales în ceea ce priveşte identificarea lor concretă, pe teren, precum şi în ceea ce priveşte tră‑
săturile lor specifice în diferite epoci istorice. O problemă importantă care trebuie abordată, în opinia noastră,
este cea a relaţiei dintre „ţară” (în accepţiunea de comunitate tradiţională cu trăsături etnografice distincte) şi
alte tipuri de configurare teritorială, capabile să genereze, şi ele, identităţi şi solidarităţi specifice.
Ce relaţie există între o „ţară” şi un „district românesc” din Evul Mediu? Dar între „ţară” şi comitat
(ori scaun de judecată)? Sau între „ţară” şi diviziunile administrative de rang inferior, „vidicul” (vidék, districtus) sau „plasa” (járás, processus – termen administrativ fără corespondent în limbajul popular româ‑
nesc al vremii, după ştiinţa noastră)? Ioan-Aurel Pop semnalează cazul Maramureşului, singurul exemplu
în care o „ţară-voievodat” (constituită, la rândul ei, dintr-o federaţie de cnezate de vale29), se transformă,
mai întâi, într-un district, iar apoi într-un comitat cu acelaşi nume.30 Barbu Ştefănescu citează însemnări
pe carte veche care dezvăluie modalitatea de localizare ţărănească, în sat, ţinut, ţară, comitat, ca şi relaţiile
existente între aceste cadre identitare („din Varmeghia Hunedorii, din Vidicul Haţegului, din sat din Râul
Alb, Nemeş Herţa Boldajir şi popa eclejiei din Preuţi”; „în anul 1810 au murit toată marha... pă toată ţara,
adică în vidicul Beliului şi în vidicul Beiinşului”).31
Ce relaţie există, pe de altă parte, între comunităţile etnografice tradiţionale şi diviziunile adminis‑
trative bisericeşti, protopopiatele şi vicariatele, atât de importante pentru viaţa publică românească din
secolele XVIII–XIX? Ce relaţie există între „ţările” româneşti şi regimentele de graniţă? La sfârşitul seco‑
lului al XVIII-lea, Haţegul, veche „ţară românească”, atestată din secolul al XIII-lea,32 este „vidic” (Hátszeg
vidék, Districtus Hatzeg),33 adică o subdivizune teritorială a comitatului Hunedoarei (înglobând, la rândul
său, mai multe subunităţi cu rosturi administrative şi fiscale – járások, plase –, dintre care una era situată
Uneori, târgurile de fete se desfăşurau însă şi la hotarul dintre două „ţări”, atunci când limitele lor se dovedeau prea strâmte.
	Ştefănescu 2004, p. 140.
26
Pop, Nägler, Istoria, Anexe, harta nr. 12: Transilvania medievală, unde sunt haşurate 27 de „districte româneşti mai importante”.
La p. 245 sunt amintite cca. „60 de districte româneşti în Transilvania şi în comitatele vecine dinspre apus şi nord.”
27
	Stahl 2000, pp. 115–158.
28
	Ştefănescu 2007, pp. 83–140; idem 2004, pp. 36–149.
29
Popa 1997
30
Pop, Nägler, Istoria, p. 246.
31
	Ştefănescu 2004, p. 141.
32
Popa 1988
33
Vezi hărţile primei ridicări topografice iozefine (Josephinische Landesaufnahme), preluate de la Kriegsarchiv, Viena, pe www.
wikipedia.de, sub voce.
24
25
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tot în târgul Haţegului);34 este, totodată, sediul companiei a II-a a Regimentului I de graniţă de la Orlat şi,
în acelaşi timp, tot aici se afla comanda primului batalion al aceleiaşi unităţi;35 tot Haţegul este parohie,
scaun protopopesc, iar din anul 1786 şi reşedinţă a vicariatului unit cu acelaşi nume, cu o jurisdicţie extinsă
asupra parohiilor unite din comitatele Hunedoara şi Zarand.36 În mod similar, Năsăudul, centru al zonei
locuite compact de românii din districtul Rodnei, aflaţi sub autoritatea Magistratului bistriţean, va deveni
sediul Regimentului al II-lea de graniţă (1764), al Districtului Grăniceresc năsăudean, al protopopiatului
şi al vicariatului Rodnei (din 1786),37 precum şi al districtului Năsăud (1861–1876), condus de Alexandru
Bohăţel, în calitate de căpitan suprem. Suprapunerea aproape completă a acestor cadre teritoriale şi organi‑
zatorice va da naştere uneia dintre cele mai reliefate identităţi locale din cuprinsul Transilvaniei.38
Şi celelalte vicariate greco-catolice care au funcţionat în secolele XVIII–XIX (al Făgăraşului, Silvaniei
şi Maramureşului) au jucat roluri asemănătoare. Ele au dat naştere unor identităţi şi solidarităţi locale, în
arealuri cu populaţie compactă românească şi cu profiluri etnografice distincte, situate în regiuni limitrofe,
„ameninţate” sub raport politic, etnic sau confesional.39
Probleme asemănătoare se ridică şi în cazul saşilor sau secuilor. Secuii au fost, iniţial, o populaţie
aproape exclusiv rurală, satul constituind şi în cazul lor cadrul de referinţă al identităţii sociale.40 Abia în
secolul al XIX-lea procesul de urbanizare va lua un anumit avânt şi în această regiune.41 Obligaţiile militare
ale secuilor au făcut însă ca organizarea lor sătească să fie influenţată de principiile unei „democraţii mili‑
tare”, având ca scop mobilizarea cât mai eficientă a combatanţilor. Satele secuieşti erau împărţite în „zecimi”
(tízes), subunităţi formate din zece persoane, cu rosturi militare şi administrative.42 Satele erau grupate
într-o structură complexă de scaune (şapte la număr), dintre care unele au dat naştere unor scaune-filiale
(fiúszékek).43 În secolele XVIII–XIX, vom regăsi sisteme asemănătoare de structurare a satelor româneşti
din zonele grănicereşti, datorită aceloraşi obligaţii militare. Aşa erau companiile componente ale regimen‑
telor, care grupau unul sau mai multe sate, dispuse pe o vale sau într-o depresiune. În aceste cazuri, la secui
sau la românii grăniceri, fortificarea modalităţilor tradiţionale de structurare a satului cu cele impuse de un
sistem de organizare militară va genera efecte deosebite, ducând la construirea unui profil identitar specific
al zonelor respective, ca şi a unor solidarităţi locale puternice.
Pentru saşi, „vecinătăţile” (Nachbarschaft), au constituit un cadru de solidaritate infracomunitar,
întâlnit la oraşe, dar şi în satele săseşti, sistem care se va extinde inclusiv în rândurile românilor de pe
Pământul Crăiesc.44 Organizarea scăunală şi statutele municipale, suprapuse de Universitatea saşilor şi
închegate suplimentar de Biserica Luterană (cărora li se va adăuga, în secolul al XIX-lea, o puternică reţea de
asociaţii economice sau culturale) vor completa profilul unei comunităţi săseşti deosebit de omogene, care
cultiva, prin imaginea sa de sine, ficţiunea unei identităţi monolitice. Cu toate acestea, şi saşii vor cunoaşte
numeroase particularităţi locale, cum erau, de exemplu, cele care diferenţiau Bistriţa, Sibiul şi Braşovul.
Diferenţele dintre Sibiul conservator şi Braşovul liberal vor genera divergenţe politice, atitudini diferite în
ceea ce priveşte raporturile saşilor cu revoluţia maghiară, la 1848, sau cu statul dualist, după 1867.45 Într-un
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

45

Dörner, in Pop, Nägler, Magyari, Istoria, vol. III, p. 23.
Göllner 1973, pp. 55–56.
Vulea 2009, pp. 41–44.
Andrei 2006, pp. 38–40.
Ilovan 2009
Ibid., p. 31.
Hermann 2009, pp. 34–39.
Pál 1999
Hermann 2009, pp. 34–35.
Ibid., pp. 29–34.
Dörner, in Pop, Nägler, Magyari, Istoria, vol. II, p. 181; Vintilă Mihăilescu, „Vecinătatea şi fraternitatea economică”, www.icca.
ro/pdf/Vintila_Mihailescu.pdf, accesat în 28.02.2013.
O analiză a divergenţelor politice dintre comunităţile săseşti din Sibiu şi Braşov, bazate pe profilurile diferite ale celor două
oraşe, la Kwan 2012, pp. 8–11.
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mod similar, românii din Banat, Partium sau Maramureş vor avea o conduită politică diferită de cea a cona‑
ţionalilor din Transilvania istorică, în ceea ce priveşte raporturile cu revoluţia şi cu statul maghiar. La 1848,
majoritatea bănăţenilor, bihorenilor sau maramureşenilor activi din punct de vedere politic se vor situa de
partea taberei kossuthiste, tot aşa după cum în perioada dualismului vor promova activismul politic, prin
participarea la lucrările Parlamentului budapestan. Este vorba, în toate aceste cazuri, de o fundamentare
pe baze regionale a unor angajamente politice şi ideologice majore, ceea ce evidenţiază forţa deosebită a
acestor tradiţii şi particularităţi identitare locale.
Toate aceste probleme referitoare la raporturile dintre tradiţia istorică, harta demografică, par‑
ticularităţile etnografice şi organizarea administrativă, militară sau bisericească a Transilvaniei, în epoca
modernă, deschid piste de cercetare promiţătoare pentru studierea identităţilor complexe ale provinciei.
Se poate afirma că solidarităţile şi afilierile locale, atât de diverse, au reprezentat materialul primar din care
s-a configurat identitatea socială a locuitorilor Transilvaniei.46
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APLICATION OF THE LIBERAL PRINCIPLES TO THE WESSELÉNYI MANOR IN JIBOU
ABSTRACT: This paper aims at reviewing the main liberal
principles applied to the Wesselenyi manor in Jibou, in the
period between 1818 and 1850, and it also represents the
aspects of the ancient feudalism as an inheritance of the last
centuries, regulated by the „Tripartitum of Verbőczy István”
issued in 1514, which constituted the basic law in Hungary
and Transylvania until 1850.
The diversity of Transylvania in terms of ethnicity and
culture as well as the stormy history rich in fighting scenes
unite the diversity by the strength of feudalism in a point
of resistence of Christianity where different religions of
the Christian Europe meet and define the privilege of the
cohabiting nations, marking at the same time the criteria of
discrimination.
The Protestantism and liberalism rooted in the West opened
up new visions in terms of ideology for the thinkers of
Eastern Europe with influence as well for the Transylvanian
elite which includes as well baron Wesselényi Miklós jr., who,
by his political, economical, social and scientific activities,
would leave a mark on the period of reforms, and who, by
applying the liberal principles to his manor in Jibou, demonstrated that welfare is generated only through a liberal systen
and succeeded in marking the new directions of the development of Transylvania while he opened the road towards
modernity.

REZUMAT: Lucrarea de față își propune trecerea în
revistă a efectelor principial liberale, aplicate pe domeniul
Wesselenyi din Jibou, în perioada 1818–1850, prezentând
totodată și aspectele feudalismului învechit, ca moștenire
a secolelor trecute, legiferat prin „Tripartitul lui Verbőczy
István” elaborat în 1514, constituind legea de bază a
Ungariei și a Transilvaniei până în 1850.
Diversitatea Transilvaniei din punct de vedere etnic și cultural, dar și istoria zbuciumată, bogată în scene de luptă,
unește diversitatea prin forța feudalismului într-un punct
de rezistență al creștinismului, unde se întâlnesc diversele
confesiuni ale Europei creștine, definind privilegiul popoarelor conviețuitoare, trasând în același timp și criteriile de
discriminirare.
Protestantismul și liberalismul, înrădăcinate în occident,
au deschis noi viziuni pe plan ideologic, asupra gânditorilor din Europa de Est, având influențe și asupra elitelor
Transilvănene, în rândul cărora se numără și baronul
Wesselényi Miklós jr., care prin activitățile sale politice, economice, sociale și științifice, va marca perioada reformelor,
demonstrând prin aplicarea principiilor liberale pe domeniul său din Jibou, că bunăstarea se generează doar printrun sistem liberal, reușind să traseze noile directive ale dezvoltării Transilvaniei, deschizând calea spre modernitae.
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CUVINTE-CHEIE: Tripartitul lui Verbőczy István,
baronul Wesselényi Miklós jr., liberalism, Jibou, reformă,
economie, creșterea cailor, viticultură, pomicultură, export.

*

Profesor la Liceul Tehnologic „I. Ossian” din Şimleu Silvaniei; doctorand în istorie la Universitatea din Oradea. Adresa de
e-mail: vasi_23nrn@yahoo.com
** Cercetare finanţată prin proiectul „MINERVA – Cooperare pentru cariera de elită în cercetarea doctorală şi post-doctorală”,
cod contract: POSDRU/159/1.5/S/137832, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013.

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

BENEDEK VASILE

N

1. Transilvania în contextul politico-administrativ,
la cumpăna secolelor al XVIII-lea și al XIX-lea
Situația politică, economică și socială a Transilvaniei la sfârșitul secolului al XVIII-lea și la începutul
secolului al XIX-lea se caracteriza printr-o structură învechită tipică feudalismului medieval, al cărui suport
legislativ era „Tripartitul lui Verbőczy István” (n. 1458 – m. 1541), elaborat în 1514, la comanda Regelui
Ulaszló II (n.1456 – m.1516). Aceste legi au fost utilizate până în 1848, la care se adăugau și patentele
imperiale a Casei de Habsburg, prin care se urmăreau interesele Curții de la Viena alături de o modernizare
economică și culturală a provinciei.
Legile imperiale erau aplicate cu întâietate față de legislația Principatului. În urma înfrângerii răs‑
coalei din 1784, executarea lui Horea și Crișan s-a efectuat prin tragerea pe roată, fiind una din cele mai grele
dintre pedepsele capitale din cuprinsul legislației penale tereziene, prevăzută în „Constitutio Criminalis
Theresiana”, din1769.
Aristocrația Transilvaniei fiind majoritar maghiară, având în cuprinsul ei un număr restrâns de nobili
români, promova o politică în care se favoriza doar o parte a populației, compusă din nobilime, orășeni și
grăniceri, iobăgimea, în marea ei majoritate română, fiind defavorizată în lipsa unei reforme legislative radi‑
cale, prin care să se traseze deschideri spre modernitate.
Din 1744, încă de la începutul domniei ca Principesă, și a Transilvaniei, Maria Tereza anulează dreptul
alegerii libere de principi ai Transilvaniei, titlul devenind moștenire a succesorilor Casei de Habsburg, după
cum urmează: Iosif al II-lea (1780–1790); Leopold al II-lea (1790–1792); Francisc al II-lea (1792–1835);
Ferdinand I (1835–1848) și Franz Joseph (1848–1867).
Deși Transilvania a devenit principat, rămâne în continuare, la fel ca și Ungaria, un stat constituțional,
în care propunerile de legi trebuiesc trecute prin dietă și consfințite de împărat. Wesselényi Miklós jr.1 pre‑
cizează faptul că în Transilvania hotărârile dietei sunt consfințite sau respinse la următoarea dietă, când sunt
supuse unor noi dezbateri și modificări, provocând mari întârzieri în rezolvarea problemelor stringente,
uneori intrând într-un cerc procedural vicios prin care propunerile legislative se blochează pe un termen
macrobian.
Reformele impuse de „monarhul iluminat” Iosif al II-lea (n.1741 – m.1790), s-au transformat în
despotism, fiind considerate neconstituționale datorită faptului că nu erau trecute prin Dietă, răsturnând
vechile valori, generând nemulțumirea clasei privilegiate. Promisiunile și modul diplomatic prin care trata
petițiile țăranilor, a generat o imagine pozitivă în rândul mulțimii dezavantajate, „...el decide, la 22 august
1785, ca odioasa denumire de iobag să fie înlocuită cu cea de colon, ca supușii români să aibă posibilitatea
de a se strămuta de la un nobil la altul, să nu poată fi siliți să facă serviciile la curțile domnilor de pământ”2.
În concepția țăranilor „libertatea câștigată e numai de la împărat și îngrădirile reprezintă doar un abuz al
nobilimii”3.
Complexitatea înțelegerii textului reformator a fost mai mult interpretată, favorurile oferite primind
amploare în viziunea țăranului prin deducții și bănuieli, revendicând drepturi necoroborate cu legislația
în vigoare. Astfel „se propagă în masă credința că nu trebuie să mai facă robotă, că pământurile sunt acum
deplin ale lor, (ale iobagilor –n.n.), încetând orice drept al domnului pământesc. Mulți au încetat munca,
și-au părăsit locul, s-au ridicat asupra stăpânilor, au bătut dregători domnești, au păscut cu vitele în semă‑
năturile domnești, au prădat moșiile domnești fără să întâmpine împotrivire”4. Nobilimea fiind preocupată
de călătorii prin Europa vestică, sau de o carieră militară în armata imperială, rareori se implica direct în
îngrijirea domeniilor, această sarcină fiind încredințată unui administrator al moșiei.
1
2
3
4

Dávid 2013, p. 205–208
Din, 2003, p. 408
Ibidem, p. 408
Prodan, 1989, p. 180–181
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Din punct de vedere al organizării teritorial-administrative a Transilvaniei, cu toate că a devenit
Principat, se constată păstrarea vechilor formațiuni de comitate și de scaune ale secuilor și a sașilor. În
componența Transilvaniei erau cuprinse nouă comitate (varmeghii), după cum urmează: Bistrița, Solnocul
Interior, Dăbâca, Cluj, Turda, Alba, Hunedoara, Pământul Crăiesc și Țara Făgărașului. Sașii și secuii, având
statutul de națiuni privilegiate, s-au organizat în următoarele scaune: Arieș, Mureș, Gheorgheni, Ciuc,
Odorhei, Sfântu Gheorghe, Cașin, Târgu Secuiesc și Covasna.
Comitatele Sătmar și Maramureș, cele din Crișana și din Banat, au aparținut în diferite perioade
Ungariei, dar au fost alipite periodic și Transilvaniei, formând parte a Regatului Ungar, în conformitate cu
legea XXI/18365, cunoscută sub toponimul de Partium sau Ardeal.
Wesselényi Miklós jr.6 făcând o comparație între organele administrative din Ungaria și Transilvania,
subliniează faptul că în fruntea fiecărui comitat este numit din partea guvernului câte un comite suprem,
care este ajutat de un vicecomite numit de către guvernator, îndeplinind rolul de justițiar al comitatului.
În Transilvania, procesul litigiilor grave sunt înaintate împăratului și apoi trecute prin instanța Cancelariei.

Fig. 1. Modelarea teritorială a formațiunilor teritorial-administrative din Ardealulpremergător înființării
județelor (din secolul XV, până în prima jumătate a secolului XIX) – reconstituire şi prelucrare7.

Comitele suprem are obligația de a convoca de patru ori pe an Adunarea Generală a comitatului, sau
de ori de câte ori este nevoie. Tot aici se aleg reprezentanții care participă la diete.
5
6
7

Dávid Gábor 2013, p. 188
Ibidem., p. 189–191
***, Transilvania în secolul XVI-lea, URL: http://www.erdely-szep.hu/
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Locurile fruntașe ale scaunelor secuiești erau ocupate de juzi regali (főkirályíbirák), care aveau atribuții
judecătorești și administrative, aceștia fiind aleși de către popor, dar trebuiau să fie aprobate și de împărat.
În rândul scaunelor săsești se pot observa diferențe față de cele secuiești. Acestea constau în faptul
că sașii organizau adunări naționale, pentru a-și discuta problemele, fără putere legislativă, datorită faptului
că se țin înafara Dietei din Transilvania. Poziția supremă din administrația săsească este ocupată de un
„comes”, care este numit în același timp și în funcția de jude al Sibiului. Participarea la Dietă se realizează
prin doi reprezentanți al fiecărui scaun.
Participanții Dietelor din Transilvania erau nobilii celor trei națiuni privilegiate, la care se adaugă și
câțiva înalți reprezentanți ai Bisericii, însă ponderea majoritară rămânea cea maghiară.
În ciuda faptului că statutul românilor, stabilit prin lege, era de populație neprivilegiată, locurile de
frunte ale comunităților erau ocupate de preoții lor, care își aveau originea tot în rândurile iobagilor, neavând
în continuare drepturi de oameni liberi, căci ei „...aparțin națiunii de care aparține și pământul pe care trăiesc”8.
În a doua jumătate a secolului al XVIII-lea și prima jumătate a secolului al XIX-lea, prin interme‑
diul folclorului, a tradițiilor și prin demersurile intelectuale a elitelor Școlii Ardelene, românii reușesc să se
impună tot mai mult în conștiința politică, transformând treptat accepțiunea de populație, în accepțiunea
de popor. Astfel Școala Ardeleană devine promotorul mișcării ideologiei naționale, ce se va cristaliza tot
mai mult prin contribuțiile pașoptiștilor.
2. Domeniul nobiliar Wesselényi din Jibou
Prima atestare documentară a localității Jibou apare prin 1205–1235 sub numele de Chybur9.
„Apariția, în 1387, a formantului toponimic maghiar «telke» ne aduce dovada că, la această dată, Jiboul
era o așezare, un sat care, la 1564, prin consemnarea oppidum Sibo a trecut în categoria orașelor”10.
Familia Wesselényi intră în posesia Jiboului încă din 1584, primindu-l ca anexă domenială a cetății
din Hodod11.
Componența etnică a locuitorilor ne arată că, „în 1715 se numără douăzeci și patru de gospodării
plătitoare de taxe, printre care se numără șaisprezece gospodării iobăgești, trei ale jelerilor și alte cinci gos‑
podării taxate, etnic fiind constituit din douăzeci și două de familii maghiare și două familii românești.
Iar în 1720 sunt luate în evidență 21 de gospodării iobăgești și șapte familii de jeleri, fiind toți de etnie
maghiară...”12. Fluctuația numerică și etnică a populației se datorează ratei mari a deceselor, rezultate în
urma unor epidemii, a condițiilor grele de viață și a lipsei de medicamentație. Pentru remedierea situației
demografice, în 1723 apar o serie de legiferări prin care se oferă scutiri de taxe pe perioade de șase ani, în
vederea repopulării Transilvaniei și a dezvoltării meșteșugurilor.
Primele date statistice cu privire la numărul și componența etnică a Transilvaniei apar la începutul
secolului al XVIII-lea, fiind realizate de administrația austriacă. Conform acestora populația preponderentă
este cea maghiară, însă aceste date pot fi eronate, datorită fapului că procesul de cristalizare a conștiinței
naționale a românilor din acea perioadă era doar în faza incipientă. Statistica recensământului realizat de
Verwaltungsgericht (1712–1713), este contestat de istoricul David Prodan. O posibilă explicație este ofe‑
rită de Ștefan Meteș13, în cercetările sale cu privire la demografia Transilvaniei între secolele XIII–XX, prin
care autorul descrie emigrări ale românilor înspre Moldova și Țara Românească.
8
9

10
11
12

13

Ibidem, p. 194
Petri, URL: http://mek.oszk.hu/04700/04750/html/ capitolul „despre familia Wesselényi” (lucrarea a fost studiată pe
format URL, nefiind paginată)
Chende-Roman, 2006, p. 193
Benedeka, 2012, p. 215
Petri, URL: http://mek.oszk.hu/04700/04750/html/ capitolul „despre familia Wesselényi” (lucrarea a fost studiată pe
format URL, nefiind paginată)
Meteş 1971
— 56 —

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

APLICAREA PRINCIPIILOR LIBERALE PE DOMENIUL WESSELÉNYI DIN JIBOU

N

Alte date statistice cu referințe demografice asupra domeniilor feudale din Transilvania ar fi cele
rezultate în urma unor conscripții. Totuși acestea reflectau realități parțiale, în contextul în care nobilimea
se opunea procedurii, așa cum se va întâmpla și în Comitatul Solnocul de Mijloc, unde „Baronul Wesselényi
Miklós sen., în 1797, interzice conscripția pentru subsidii militare a plugarilor și a altor persoane de pe
domeniul său din Jibou, și din celălalte domenii ale sale, apelând la legalitatea conscripției…”14.
Problematica situației procentuale a componenței etnice devine factorul important în afirmarea
idealului național, prin care popoarele europene reușesc să își dobândească drepturi liberale, civile și
umane, obiectiv urmărit și de populația română transilvăneană, în frunte cu intelectualii Școlii Ardelene
și personalitățile genezei ideologice de cristalizare statutară a neamului. Toma Costin15, în 1812 student
la Universitatea din Pesta, publică două lucrări prin care intră în polemică cu statisticile oficiale maghiare,
combătând datele diminuante și observațiile denigratoare referitoare la vechimea și ponderea numerică a
românilor, realizate de istoricul Martin Schwardter în 1811.
Realitatea în afara statisticilor, descrisă de Wesselényi Miklós jr.16, ne arată că din punct de vedere
statutar iobagii sunt egali în drepturi, nefiind tratați în mod diferit din motive etnice. Deasemenea, nici
nobilii români nu sunt tratați diferențiat în Transilvania față de nobilii maghiari însă mulți români care au
fost împroprietăriți odinioară împreună cu sașii (sec. XII–XIII – n.n.), pe domeniile regale, au ajuns să fie
constrânși în drepturi din partea sașilor. Aceste aprecieri sunt relative și incomplete din punct de vedere
științific. Nobilul maghiar liberal, fiind absolvent de drept, descrie o societate transilvană în care catego‑
riile sociale, indiferent de etnia membrilor ei, au aceleași drepturi și obligații în interiorul cadrului legal.
Modul diferențiat de tratare a țăranilor se datora lipsei reformelor legislative prin care statutul de iobag să
fie ștearsă definitiv, transformându-l în cetățean cu drepturi civice, iar nobilul să devină contribuabil la fel
ca și țăranul. Astfel diferențele dintre nobili și țărani se vor reduce doar la gradul de educație, de cultură și
de avere, care în timp se pot echilibra.
Condiția socială și statutară a iobagilor era în general identică, „de secole de-a rândul pământenii
noștrii au fost ținuți într-o stare inumană și nedreaptă, sub oprimare spirituală și materială”17, neavând șansa
de a-și schimba destinul înspre mai bine. Wesselényi Miklós jr., în decembrie 1842, nota următoarele în
manuscrisul său: „răspundera noastră față de situația lor, nu poate fi influențată de modalitatea prin care au
ajuns sub jugul stăpânirii strămoșilor noștrii”18, dând dovadă de o atitudine asumată, dezvăluind cugetările
dialectice prin care critică starea discriminată a iobagilor.
Cu toate că situația socială părea a fi una nealternantă, începând din secolul al XVII-lea mulți iobagi care
dispuneau de posibilitățile materiale necesare investesc în educația copiilor, făcându-i preoți, iar aceștia din urmă
acumulând averi, reușeau să își răscumpere iobăgia. „Unii ajungeau să trăiască, fiind mai gospodari ori moștenind
averi, la fel de bine ca mulți din nobilimea mică maghiară. Erau proprietari de turme, țineau slugi și jeleri, aveau
mult pământ și dețineau mori de făină”19. Era reflexul schimbărilor în mentalul omului de rând, cu atât mai mult a
elitei minore a satului românesc (iobagi mai înstăriți și preoți), pe care vremurile premoderne le cerea și impunea.
Exploatarea iobăgimii ca forță de muncă se realiza în mod diferențiat de la un domeniu la altul, datorită
faptului că fiecare domeniu nobiliar era administrat în conformitate cu stilul și capacitatea organizațională
a stăpânului. În general domeniile nobilimii erau coordonate prin intermediul unor administratori, dar în
multe cazuri erau zălogite sau date în arendă unor persoane străine, care urmăreau în mod exclusiv reali‑
zarea de venituri, recurgând la metode abuzive, accentuând exploatarea țăranilor din dorința de a-și asigura
profituri cât mai mari.
Petri Mór, URL: http://mek.oszk.hu/04700/04750/html/ capitolul „despre familia Wesselényi” (lucrarea a fost studiată pe
format URL, nefiind paginată)
15
Chindriș; Niculina Iacob 2013, p. 264
16
Dávid Gábor, op. cit., p. 216
17
	S.J.CJ.A.N., Fond nr. 250, dosar 130. f. 2
18
Ibidem
19
Gheorghiță, 2012, p. 207
14
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Valoarea domeniului nobiliar din Jibou, în 1668, se ridica estimativ la suma de 10000 de forinți, fiind
moștenirea lăsată de Wesselényi István IV (n.1619-m.1656) fiului său, Wesselényi Pál (n.1654-m.1694),
cu îndemnul ca acesta să nu o înstrăineze niciodată20. Astfel domeniul din Jibou devine noua reședință a
familiei, pe linia urmașilor lui Wesselényi István IV, desprinzându-se de Hodod.
Viața în Jibou decurgea în făgașul normalității a orânduirii feudale, fără schimbări esențiale, timp
de două generații, cu o economie predominant agrară, dar și cu o industrie textilă profitabilă, bazată pe
o manufactură, prin care Wesselényi Miklós sen. oferea anual uniforme noi batalionului din subordinea
sa. La scurt timp după căsătoria lui cu Cserey Heléna, în 1779, renunțând la viața militară, se reîntoarce la
Jibou, luând în mâini conducerea domeniului. Va realiza noi construcții în vederea modernizării moșiei,
cuprinzând anexe gospodărești și un manej, după care preia și construcția noului castel baroc, vechea clă‑
dire rezidențială dovedindu-se a fi depășită pentru confortul și trendul familiei.
2.1. Modernizarea exploatării agricole a domeniului nobiliar din Jibou
În 1809, an în care Wesselényi Miklós sen. a decedat, conducerea domeniului va fi preluată de Cserey
Heléna. Având experiența necesară, va reuși să mențină sub control administrarea domeniului, pregătindu-și
treptat fiul de treisprezece ani, pentru preluarea acestei responsabilității atunci când va ajunge la maturitate.
Cu toate că în cuprinsul moștenirii lui Wesselényi Pál se numărau părți domeniale din Pericei,
Derșida, Cehei, Bădăcin, Nușfalău, Giurtelecu Șimleului și Dumuslău21, în 1818, când Wesselényi Miklós
jr. preia în totalitate administrarea domeniilor familiale, cele enumerate nu se regăsesc printre ele.
Hotarele domeniilor aparținătoare familiei Wesselényi din Jibou se trasează cu o constanță relativ
permanentă în perioada vieții lui Wesselényi István VI (n.1674-m.1734), incluzând localitățile și părți din
cuprinsul acestora, precum: Galații Bistriței, Șoimuș, Someș-Odorhei, Someș-Guruslău, Husia, Mirșid,
Popeni, Rona, Ciglean, Prodănești, Obreja, Chiochiș (Chechiș), Creaca și unele străzi ale satelor din împre‑
jurimea Jiboului, care erau locuite de iobagii familiei nobiliare. La nivelul Transilvaniei, ca extindere, dome‑
niul era recunoscut ca fiind unul din cele mai întinse. Totuși în comparație cu cele din Ungaria acesta se
clasa la nivelul celor mijlocii.
„În 1820, pe domeniul Wesselényi, numărul anual de robotă se ridica la cincizeci și opt de mii de
zile lucrătoare. ...Femeile aveau de asemenea obligație de lucru, ele prelucrau cânepa, torceau și țeseau”22.
Pe lângă munca efectuată, iobagii aveau obligația să dea rente (zeciuială) din vin, ouă, pui, legume, miel,
ciuperci, fructe de pădure și alte produse, pentru întreținerea curții nobiliare.
Cheltuielile de modernizare și noile construcții din perioada vieții lui Wesselényi Miklós sen. au
depășit pe termen lung veniturile domeniului, astfel încât tânărul baron a moștenit mari datorii atunci când
a preluat administrarea moșiei.
Ca primă măsură în vedera creșterii productivității s-a introdus creșterea obligațiilor iobăgești, prac‑
ticată pe majoritatea domeniilor din Transilvania. O altă măsură a fost mărirea suprafețelor agricole prin
defrișare sau desecare, acestea fiind soluții des utilizate în acea perioadă. În opinia baronului aceste măsuri
nu rezolvau problema de fond a depășirii administrației învachite, nerentabile, bazată pe exploatarea la
maximum a iobăgimii, care ducea la situații conflictuale dăunătoare fiecărei părți. Suntem în faza în care
tânărul nobil era dominat de ideile administrative feudale moștenite din familie, bazată pe o agricultură
extensivă și înăsprirea exploatării iobagilor.
Wesselényi Miklós jr. alege ca în perioada 1821–1822 să călătorească împreună cu noul său prieten,
grof Széchenyi István, pentru a studia modele economice și sociale din țări mai dezvoltate, precum Anglia și
Franța23. În acest timp problemele administrative ale domeniului erau încredințate ofițerului administrativ
	Szász Anikó 2012, p. 280
Ibidem, p. 292
22
Veress 1983, p. 55
23
Benedek 2012, p. 24
20
21
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al moșiei, Kelemen Benjámin, care îl înștiința de situația evoluției veniturilor moșiei, pe perioada călători‑
ilor sale24.

Fig. 2. Reconstituirea domeniului nobiliar Wesselényi din Jibou, incluzând localitățile
aparținătoare din cadrul comitatului Solnocul de Mijloc

Întorcându-se acasă tânărul baron se străduiește să adapteze cele văzute la nevoile dezvoltării
domeniului său, dar și la nevoile Transilvaniei. Eforturile sale privind modernizarea, retehnologizarea,
îmbunătățirea tehnicii de lucru, instruirea și educarea iobagilor au fost privite cu rezervă de mulți nobili
care nu înțelegeau necesitatea acestor măsuri reformiste. Tânărul nobil jibouan, prin aceste metode, încerca
să deschidă calea spre o societate nouă capitalistă zbătându-se între mentalul feudal și cel modern, el însuși
fiind mânat de impulsuri spre nou și rețineri conservatoare. Dacă noul era ancorat în sfera economicului,
conservativismul feudal nobiliar se manifesta, după cum vom vedea, în relația cu iobăgimea românească.
Primele schimbări însemnate devin vizibile în 1826, când este introdusă ca tehnică de lucru, pentru
prima dată, însămânțarea terenurilor prin rotația culturilor. Tot în acest an sunt introduse lucerna, trifoiul
și rapița, ca noi furaje pentru animale. În alimentația umană apare cartoful25 și alte legume, înmulțind resur‑
sele de hrană, prevenind foametea generată prin utilizarea monoculturilor.
24
25

Wesselényi 2008, p. 45
Veress op. cit., p. 56–58
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Plugurile vechi cu structură și lamă din lemn, utilizate până atunci, necesitau forța de tracțiune a
patru sau șase boi, realizând fertilizarea terenurilor agricole prin râmare, brazda penetrând solul doar câteva
centimetrii, mai mult la suprafață. Acestea sunt înlocuite cu modele de lamă de metal care performau prin
tăierea și întoarcerea brazdei, percepute și proiectate de baron ca noi modele de pluguri reversibile26*, fiind
comandate la fabrica vieneză de unelte Burg, în 25 noiembre 1821. Plugurile reversibile erau favorabile
reliefului predominant deluros al Transilvaniei, „calitățile care-l recomandau erau: greutatea mică, mane‑
vrabilitatea ușoară, construcția simplă, faptul că putea fi tras de o singură pereche de boi”27.
Introducând utilizarea semănătoarei de porumb, se înlocuiește sistemul de semănare în cuiburi și
linear, reușind astfel să se includă folosința prășitoarei cu tracțiune animală, sporind eficiența muncii agricole.
Achiziționarea unei batoze acționată prin intermediul forței animale, a constituit, de asemenea, o
inovare tehnologică, datorită faptului că prin utilizarea acesteia va crește calitativ și cantitativ extragerea
boabelor din spice, compensând scăderea forței de muncă a domeniului.
Inovările introduse în activitățile gospodărești de pe domeniul Jibou, au constituit primii pași
către eliberarea iobagilor, oferind un model alternativ de reușită pentru sistemul economic feudal înve‑
chit al Transilvaniei, indicând performanțe în producție, fără ca obligațiile iobagilor să crească, să schimbe
destinațiile inițiale a unor terenuri, fie acestea senioriale sau urbariale, cu scopul de a mări suprafețele alo‑
diale cultivate.
„…În ciuda masivității ponderii sale cantitative, țăranul este perceput istoriografic drept o ființă dis‑
cretă, datorită situării sale, dacă nu în afara, cel puțin la periferia cuvântului scris…”28. Primele modernizări
și retehnologizarea domeniului a generat în rândul pălmașilor o serie de nemulțumiri. Răsturnarea vechilor
valori erau privite cu reticiență, fiind superstițioși percepeau lumea în canoanele gândirii lor, în care faptele
și întâmplările erau definite prin determinismul fatidic. Împotmolirea batozei în noroi, la periferia Jiboului,
a fost perceput ca un semn prin care deduceau că este ceva malefic, prin urmare refuzau să se apropie de
mașinăria imensă pentru a o scoate din noroi, baronul reușind să-i pună la treabă doar cu forța.
Parcelarea terenurilor în vederea aplicării agriculturii în sistem de cultivare prin rotație, de asemenea
a trezit spaima țăranilor, care se temeau că își vor pierde anumite părți din loturile urbariale.
Terenurile agricole își pierdeau randamentul productiv în perioade scurte de timp, din această cauză
pe domeniile din Transilvania era răspândită, ca sistem de exploatare a loturilor, sistemul în două câmpuri,
„…în care hotarul întreg sau numai arabilul se împarte în două sectoare, numite câmpuri, unul fiind lăsat
în odihnă, ca «ogor»”29.
Wesselényi Miklós jr., și-a împărțit terenul agricol din Jibou, care a funcționat până la începutul seco‑
lului XIX în sistem cu două câmpuri, în nouăsprezece parcele, despărțite prin drumuri întreținute, pe mar‑
ginea cărora a plantat pomi fructiferi, din considerente economice dar și peisagistice.
Pe lângă necultivarea terenului pentru o perioadă de refacere, era nevoie și de o gunoiere regulată
pentru o mai bună fertilizare a solului. Astfel, pe domeniul Wesselényi din Jibou, datorită necesarului de
animale pentru tracțiune și de producție, se reconcepe și eficientizarea creșterii animalelor.
2.2. Creșterea cailor
Pe domeniul din Jibou existau herghelii renumite cu tradiție Wesselényi István VI a înnobilat her‑
ghelia moșiei cu rasa spaniolă, pentru prima dată în 1740, la rândul lui Wesselényi Miklós senior, introduce
cai de rasă arabă, o nouă etapă în procesul de îmbunătățire a raselor de cai locale.
Datorită ineficienței de a menține herghelia în starea moștenită și a infestării unor exemplare cu para‑
zitul strongylus micrurus meh, care afecta sistemul respirator al cailor, în prima zi din octombrie 1828,
* cu trupiță și lamă metalică
	Ștefănescu 2006, p. 153
28
Idem 2004, p. 21
29
Idem, p. 149
26
27
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Wesselényi Miklós jr. decide să pună la punct și această ramură a domeniului, prin selectarea și lichidarea
exemplarelor neconveniente, organizând o licitație.
Regenerarea noii herghelii era asigurată de caii rămași, formând liniile genetice de reproducție a
celor patru iepe de rasă pur sânge englezesc; linia celor opt iepe de rasă semi-pură englezecă; cele cinci iepe
și cele douăzeci și nouă de mânze ale iepelor din linia armăsarului arbesc Al mansor și linia armăsarului
englezesc Alexander din herghelia veche, prin încrucișarea cu armăsarii Cato și Ditto, aduse din Anglia; la
care se adaugă douăsprezece iepe transilvănene, aduse din zona Ciucului30. Prin acest gest baronul atrage
atenția asupra necesității de îmbunătățire a soiurilor din hergheliile ardelene, cu rase mai performante și
competitive pe piața Europei.
Creșterea cailor poate deveni cel mai profitabil sector, datorită multitudinilor de întrebuințare a aces‑
tora. În agricultură lumea este obișnuită să utilizeze boii, dar utilizarea cailor este mai benefică datorită mai
marei puteri de tracțiune și a vitezei de deplasare. Lucrările efectuate prin utilizarea cailor sunt mai perfor‑
mante decât cele efectuate cu boii. „Șase iepe mai puternice pot trage două pluguri, sau două căruțe bine
încărcate, ceea ce nu se poate realiza cu același număr de boi”31.
Wesselényi și contele Szécshenyi, urmând modelul englezesc de creștere a cailor, constată că acest
sector poate fi cea mai rentabilă investiție posibilă, oferind multiple beneficii în munca câmpului, în trans‑
port de marfă și persoane, dar și în formarea psihologiei naționale, depășind condiționarea producției agri‑
cole de exclusivitatea robotei.
Szécshenyi publică în 1828 cartea „A lovakrul” (Despre cai), prin care dezvoltă o programă națională
cu privire la creșterea cailor în mod profitabil32. La un an după publicația lui Szécshenyi, în 1829, baronul
jibouan își publică cartea „A régi hires ménesek egyike megszünésének okairól” (Una dintre cele mai vechi
și renumite herghelii, cea din Jibou, cauzele desființării acesteia), în cuprinsul căreia descrie istoricul for‑
mării celor mai renumite rase de cai, prin metoda selectării permanente a exemplarelor conforme tipologi‑
ilor dorite, fiind îmbunătățite calitativ cu ajutorul unor metode și strategii de creștere. Herghelia din Jibou
este tratată sub forma unui studiu de caz, ca și centru de reproducție, prin care autorul împărtășește tainele
rentabilității economice al acestui sector, obținute prin politici adecvate, conferind o strategie de dezvoltare
pe termen mediu și lung.
Wesselényi subliniează beneficiile încrucișării iepelor transilvănene cu armăsarii de rasă englezească,
prezentând descrieri calitative ale exemplarelor rezultate. Păstrând toate calitățile bune ale iepelor arde‑
lene, generațiile obținute prin incrucișare, sunt mai frumoase și mai mari, moștenind dimensiunile armă‑
sarilor, acestea făcând față oricărui tip de folosință, fiind recomandabile și pentru armată, chiar și în slujba
ofițerilor. Persoanele care au utilzat deja acești cai, fie călare, în ham, sau la vânătoare, nu pot mărturisii
altceva, în afară de faptul că celălalte rase rămân inferioare față de aceștia33.
Jhon Paget, cu ocazia vizitei din 1835, călărind pe o iapă din herghelia lui Wesselényi Miklós jr.,
deplasându-se de la Jibou la Hodod, rămâne uimit de „galopul fantastic” cu care a parcurs distanța în doar
două ore. Mai târziu, iapa a fost vândută la prețul de șaizeci de fonți34.
Wesselényi Miklós jr. a amenajat pe domeniul din Jibou șapte grajduri pentru creșterea cailor, con‑
cepând doze speciale de furaje, incluzând: fân, paie de ovăz, făină de porumb, ovăz, alac (triticum mono‑
coccum), cartofi și sare35.
În opinia baronului furajarea corectă a cailor previne anumite boli, precum bolile aparatului respi‑
rator. „Din momentul în care crescătorii de cai au început să aplice în furajare mai puțin fân și să scoată caii
la mișcare, numărul exemplarelor bolnave a scăzut,…azi înbolnăvirile fiind rare. În herghelia mea, doar
Wesselényi 1829, p. 76–78
Ibidem, p. 64
32
Marton Melinda 2011, fără paginaţie, URL. http://www.lovasok.hu
33
Wesselényi 1845, p. 14
34
Paget 1987, p. 193
35
	S.J.CJ.A.N., fondul nr. 250,dos. 30. f. 165
30
31
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un singur exemplar s-a înbolnăvit într-o perioadă de mai bine de douzeci de ani, doar pentru că evit să le
furajez prea des cu fân, le dau în general paie, iar caii sunt scoși zilnic pentru mișcare”36.
Paiele ca furaj erau utilizat și din raționamente economice. Găsind fânului un substitut, în timpul
iernii, baronul își permitea vinderea stocului de fân, la preț avantajos. Întrebuințarea paielor de ovăz și orz ca
furaj, se făcea prin mărunțirea cu „ciscornița37*”, din care se prepara un amestec, de făină de porumb și sare.
Cu privire la furajarea cailor, dintr-un document38 reiese că baronul avea obiceiul să utilizeze și braha
rezultată în urma preparării pălincii de „bucate”, dublând eficiența întrebuințării porumbului.
Fiind aduși armăsari din Anglia, herghelia din Jibou era căutată și pentru montă39. Cei mai preferați
armăsari erau Cato și Ditto, aduși de baron la întoarcerea din Anglia, în 1822.
Wesselényi își încuraja contemporanii să înființeze herghelii, văzând în această activitate premisa
dezvoltării economice.
Pe lângă folosirea obișnuită a cailor, Szécshenyi și prietenul său ardelean, după modelul englezesc,
participau la curse. Al borak, calul lui Wesselényi, în 1827, câștigă, locul întâi la o competiție din Ungaria.
Exemplarele de cai vândute din herghelia baronului, aduceau sume cuprinse între 25 și 180 de unități
monetare, exprimate în aur40.

Fig. 3. Evidența hergheliei, pe linia Ditto, realizată de baronul Wesselényi Miklós jr.,
în 24 iulie 1824 (Apud: A.N.-S.J.CJ, fondul nr. 250,dos. 30. f. 182)

Wesselényi Miklós jr., prin inovările și realizările sale în domeniul creșterii cailor, reușește să stimu‑
leze revigorarea acestui sector, fiind evocat până în zilele noastre în literatura de specialitate.
2.3. Creșterea cornutelor mari
Principalul animal de tracțiune al iobagului este boul și vaca. Aceste animale reprezentau motorul
societății agrare din Transilvania feudală, chiar modernă, fiind deosebite de soiurile din vestul Europei care
erau ținute pentru producția de carne și lapte.
Wesselényi 1847, p. 19
*. Instrument utilizat la mărunțirea masei vegetale utilizate în furajarea animalelor
38
	S.J.CJ.A.N., fondul nr. 250,dos. 30. f. 18
39
Ibidem, f. 157
40
Ibidem, f. 150
36
37
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Din evidențele realizate între 1679 și 1845, reiese că Wesselényi Miklós jr. a scăzut mult efectivul de
bovine, favorizând creșterea cailor.
Furajarea bovinelor se făcea diferențiat, pe criteriul de folosință. Astfel se disting: vaci pentru lapte, cărora
li se furaja zilnic o cupă de făină de porumb, doisprezece fonți de hulugi mărunțit înmuiați la abur, șase fonți de
paie și o porție de sare. Patru bivoli pentru tracțiune primeau zilnic cinci cupe de făină de porumb, cincizeci de
fonți de hulugi mărunțit, paie în cantitate de treizeci și doi de fonți și porția de sare. Treisprezece viței destinați
vânzării aveau porția compusă din 6,5 cupe de faină de porumb, hulugi în cantitate de treizeciși doi de fonți, fân
în cantitate de cincizeci și doi de fonți, paie în cantitate de cinci spre zece fonți și porția de sare41.
Uneori această ramură se dovedea a fi nerentabilă, în condiția în care costul de producție depășea
veniturile realizate. Într-un registru de cheltuieli, legat de creșterea și comercializarea vițeilor, sunt pre‑
zentate următoarele: la data de 13 decembrie 1844 sunt achiziționate douzeci și doi de tăurași, la prețul
de 296, 46 de forinți; întreținerea fiind realizată în sistem de stabulație combinat cu sistemul de pășunat.
Baronul calculează necesarul furajer compus din 152 de măji de fân, făină de porumb în cantitate de două‑
zeci și șapte de ocale, sare în cantitate de o jumătate de majă, pășunatul pe optzeci și șase de zile. Valoarea
investiției, la care se mai adaugă cheltuiala cu un ciurdar, se ridică la 538, 54 de forinți.
La 10 iulie 1845, în târgul din Jibou, sunt vândute 21 de capete, din cele douăzeci și două, unul
murind, prețul primit fiind de 464 de forinți42.
Cu toate că în prima jumătate a secolului XIX, în domeniile feudale din Transilvania sunt introduși
bivolii ca animale pentru menaj, etalonul social al țăranului rămâne să fie numărul de vite, în special a
boilor, care reprezentau bunul de capital indispensabil al economiei agrare.
2.4. Creșterea oilor
Cu toate că în descrierile istorice ale culturii și civilizației românești sunt prezentate „vocațiile pasto‑
rale ale românilor”, domeniul nobiliar din Jibou a devenit unul dintre cele mai reprezentative crescătorii din
nord-vestul Transilvaniei, începând din primele decenii ale secolului al XIX-lea.
Creșterea oilor suplimenta necesarul alimentar al domeniului, prin producția de carne și lapte. Rolul
deținut în agricultură de această îndeletnicire era de mare importanță, datorită posibilității de valorificare a
loturilor lăsate pentru regenerare, prin pășunarea celor folosite pentru agricultura clasică, sau a celor nepri‑
elnice culturilor folosite pentru pășunat.
În vederea fertilizării terenurilor agricole prin gunoiere, de asemenea era nevoie de un efectiv
numeros de animale, în special de ovine.
Din statistica investițiilor privind creșterea oilor, se poate deduce faptul că sistemul de creștere
includea atât pășunatul cât și stabulația. Doza furajelor era compusă din grâu, ovăz, fân și sare43.
Soiul merinos era răspândit pe domeniile din Transilvania, însă cea mai numeroasă turmă era deținută
de baronul Wesselényi Miklós jr. pe domeniul său din Jibou44.
Conform statisticii din 1838, realizată de inspectorul Nagy Lázar, responsabil în problemele legate
de creștere a oilor, pe moșiile baronului Wesselényi efectivul de oi era de 7446 de capete45.
Pentru obținere lânei de calitate, soiurile autohtone erau înbunătățite genetic prin încrucișarea cu
rase mai productive. O altă metodă practicată în vederea întreținerii calitative a lânei, consta în îmbăierea46*
frecventă a turmelor.
Așadar creșterea oilor, datorită potențialului de acoperire multiplă a nevoilor umane, rămâne în con‑
tinuare un pilon esențial în economia domeniului din Jibou.
Ibidem,dos. 32. f. 7
Ibidem, f. 6
43
Ibidem, dos. 31, f. 2
44
	Szentkirályi 1923, p. 13
45
	S.J.CJ.A.N., Fond 250, dos. 31, f. 9
46
*. Procedură prin care turma era dusă la râu pentru a fi spălate și curățate unul câte unul
41

42
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2.5. Alte specii din domeniul zootehnic
Întreținerea moșiei necesita animale destinate sacrificării, asigurând o parte din hrana moșierului și
al personalului.
Porcul domestic, ca animal de sacrificiu, se regăsea în toată Europa. Conform unei evidențe realizate
în 1843, efectivul porcin al domeniului, se ridica la douăsute șaizeci și unu de capete, fiind formate din rasa
manglița și bagoner. Aceste specii erau bogate în grăsimi, asigurând necesarul de carne, dar și o cantitate
importantă de untură și slănină, fiind două produse indispensabile alimentației din acea vreme.
Păsările aveau de asemenea un rol important în satisfacerea nevoilor domeniului în privința cărnii, a
ouălor și a producției de pene. În Jibou efectivul de păsări, conform datelor consemnate într-un registru din
1844, era formată din: patruzeci și patru de gâște, osută patruzeci și patru de curci, treizeci și nouă de rațe,
șaptezeci și opt de claponi, patruzeci și șase de pui, șaisprezece găini și trei cocoși47.
La marginea localității se întindea o fazanerie de treisute de holde (jugăre), îngrădită pentru a fi apă‑
rată de răpitori, fiind înființată încă de Wesselényi Miklós sen.
2.6. Viticultura și pomicultura
Una din preocupările esențiale ale baronului era cultivarea viței de vie și producția de vinuri. Prin
colaborarea lui cu Asociația economică maghiară din Buda, primește înștiințări periodice cu privire le cul‑
tivarea viței de vie, despre soiurile autohtone și cele importate destinate pentru vânzare. Într-un astfel de
document, din 1844, sunt prezentate douăsute treizeci de soiuri de struguri, grupate în următoarele cate‑
gorii: aromate, boabe fără semințe, curiozități, arome cu tentă de muscat, struguri de masă cu calități supe‑
rioare și alte soiuri de struguri48.
„În butoaiele beciurilor, anual erau depozitate de peste 2000 de găleți de vin. Dintre acestea, vinu‑
rile produse în Rona și Someș-Odorhei erau cele mai preferate”49. Acestea erau obținute și din obligațiile
iobăgești, dar și din recoltele proprii. Într-un document trimis în 1844, de Balog Pál din Kusaly, sunt descrise
soiurile pe care le-a trimis pentru a fi cultivate50.
Pălinca, cu vechi tradiții în Transilvania, se făcea din cereale și borhotul obținut din fructe. În acest
scop, Wesselényi plantează pomi fructiferi, în special pruni, amenajați pe alocuri în livezi, dar și la marginea
drumurilor care despărțeau parcelele agricole.
Fructele destinate alimentației, precum merele, perele, piersicul, prunele, cireșele și vișinul, erau
depozitate uscat, sub formă de poamă, sau fierte, sub formă de compot. Nu lipsea nici castanul comestibil,
cu vechi tradiții în alimentația ardeleană, nici nucile culese de pe plantațiile din apropierea castelului.
Având nevoie de îngrijire specială, lămâii erau ținuți în sere, construite în mod special pentru acestea,
dar și pentru alte plante atipice condițiilor de climă din Transilvania.
Creșterea viermilor de mătase, fiind de asemenea o preocupare profitabilă a baronului, a determinat
plantații de dud pe suprafețe extinse ale domeniului.
2.7. Produsele destinate exportului
Exportul produselor generează creștere economică într-o țară, iar la nivel local funcționează ca un
catalizator, accelerând procesele economice.
În Transilvania produsele destinate exportului erau de obicei cerealele.
Acestea, datorită condițiilor grele de transport și a ofertei generale, nu ar fi fost profitabile dacă
comercianții, care se ocupau cu exportul lor, la întoarcere, importând diverse bunuri manofacturate din
alte zone, nu obțineau profit.
Ibidem, f. 27
Ibidem,dos. 126. f. 15
49
Csetri 2001, p. 67
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	S.J.CJ.A.N., Fond, 250, dos. 126. f. 16
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Baza zootehnică a domeniului Wesselényi fiind creșterea cailor și a oilor, cea mai mare parte a ofertei
se lega de calitatea și cantitatea acestor produse oferite exportului.
Caii fiind încrucișați cu soiurile englezești și arabe, constituiau baza cererii pe piața maghiară în
primul rând, dar erau căutate și de alți străini.
Calul reprezenta produsul cu cele mai mici cheltuieli de transport, acesta nu necesita nici căruță, nici
vapor pentru a fi transportat la destinație, drumul îl parcurgea pe propriile sale picioare51.
Lâna ca materie primă a industriei textile, putea fi valorificată la export numai dacă făcea față exigențelor
calitative și cantitative. Lâna produsă prin metodele de încrucișare a soiurilor autohtone de oi, cu rasele cău‑
tate pe piața externă, a obținut calitatea dorită de firma Wodianer din Viena, fiind contractată la import.
Ofertele contractuale de cumpărare a lânei, asigurau baronului securitatea rentabilității domeniului
de producție. Dintr-o astfel de ofertă, din 16 iunie 1846, reiese disponibilitatea contractantului de a cum‑
păra anual o cantitate de 100–120 de măji de lână, plătind o sută douăzeci și cinci de forinți pe majă, oferind
același preț lânei tunse de pe picioare, codiționând ca întreaga cantitate să fie transportată la Pesta până cel
târziu în mijlocul lui septembrie al anului curent52.
Tot pentru domeniul textil se produceau anual coconi de mătase, în cantități de până la zece măji.
În Jibou, deținând păduri extinse, Wesselényi fabrica mari cantități de carbonat de calciu, pe care le
exporta ca materie primă necesră în fabricarea sticlei și a săpunului.
Intențiile baronului de a se extinde pe piața de vinuri ale Americii, se datora cantităților mari de
vinuri obținute din soiuri nobile. Soiurile de Muscat fiind caracteristice viilor domeniale, făceau ca vinurile
spumante ale domeniului să fie competitive pe piața externă.
În vederea exploatării raționale a terenurilor și rentabilizarea producției, pe domeniul din Jibou erau
amenajate pepiniere de vie și de pomi fructiferi, unele fiind plantate experimental, altele fiind altoite în
vederea înnobilării soiurilor existente. Aceste pepiniere asigurau un surplus valorificabil pe piața internă a
Transilvaniei, dar erau produse și cu intenția de a se exporta în Moldova și Țara Românească.
2.8. Relația nobilului cu iobagii
În mod tradițional familia lui Wesselényi Miklós jr. era de orientare anti habsburgică, fapt care a
determinat pierderea în timp a domeniilor strămoșești de pe teritoriul Regatului Ungar, a altor moșii din
Transilvania, dar și privarea de libertate a unor membri ai familiei, pe anumite perioade de timp.
Tânărul baron fiind un adept al liberalismului, prin politicile și atitudinile sale ideologice, va intra
repede în vizorul Casei de Habsburg.
La procesul de judecată a baronului, din data de 18 mai 1835, întrunit la Târgu Mureș, printre altele, a
fost acuzat de modul inuman prin care își trata iobagii, fiind descrise cazuri de întemnițare, de bătaie și de alte
pedepse aplicate celora care se erijau de la efectuarea robotei. În aceeași anchetă sunt nominalizate tinere din
Jibou, ca fiind victimele abuzurilor păcătoase ale baronului, devenind mame extramarital: Molnár Borbála năs‑
când un băiat și o fată, Szántó Zsuzsánna născând un băiat, Salamon Eszter născând un băiat, Réti Borbála năs‑
când un băiat, Daróczi Erzsébet o fată, și încă un băiat adus pe lume de fiica vânătorului Spinger Peti53. Trebuie
să vedem în această practică reminescențele feudale ale vechiului „jus primae noctis”, când stăpânul de pământ
avea dreptul la virginitatea supuselor iobage fie ele în prag de căsătorie legală cu un bărbat de condiția lor.
Wesselényi Miklós jr. nefiind însurat multă vreme, se aventura des în relații amoroase, iubea farme‑
cele femeiești și le cucerea cu o atitudine curtenitoare, le oferea diverse cadouri și bijuterii, iar de soarta
propriilor copii nelegitimi se îngrijea în mod serios. Aceste cazuri erau tratate cu discreție, prin urmare nu
se găsesc izvoare scrise în această privință, doar câteva prescurtări și semne distincte din unele manuscrise
ne dau de înțeles de relațiile tainice pe care le avea cu supusele lui.
Wesselényi 1829, p. 6
	S.J.CJ.A.N., Fond 250,dos. 31. f. 17
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Baronul pentru a se îngriji de iobagii săi, în anii cu producție agricolă scăzută, cumpăra cantități
mari de cereale, suficiente pentru a le distribui ca ajutor de hrană până la recolta viitoare. Gestul pare unul
umanitar, specific vremurilor moderne, deși este unul pragmatic vizând menținerea capacității de muncă a
supușilor facilitându-le să treacă relativ bine peste cunoscuta perioadă „dintre pâini54*” (februarie-aprilie),
pentru a da randamentul maxim la muncile agricole de primăvară.
John Paghet (n.1808 – m. 1892), cu ocazia primei vizite pe domeniul din Jibou, în toamna anului
1835, surprinde un episod legat de modul prestării robotei. „…O echipă veselă de prunci și femei munceau
în curtea gospodărească a castelului, dacă se poate numi muncă acea activitate alene prin care despănușau
porumbul. Un singur bărbat coordona și supraveghea activitatea, în măsura în care răzbea cu o echipă de
cincizeci de persoane, femei și copii care s-au prezentat în locul bărbaților și al taților…”55. În Anglia, scria
Paget, la asemenea prestații se muncea în zece zile cât se lucra la Jibou în tot anul.
Așadar în urma celor văzute pe domeniul Wesselényi, acuzațiile conform cărora baronul nu ar avea
un comportament adecvat cu iobagii, par a fi nefondate. Mai mult decât atât, unul din iobagi, s-a deplasat pe
jos până la Viena, pentru a depune împăratului o cerere semnată de o sută de pălmași, prin care solicitau ca
stăpânul și binefăcătorul lor să fie lăstat în pace, în vederea reîntoarcerii sale acasă56. Desigur aceste detalii,
reținute pasager de un oaspete străin, ca și solie la Viena a țăranului posibil un apropiat favorit al stăpânului,
sunt interesante, chiar lămuritoare – totuși ele pot fi interpretate doar ca manifestări interpelatoare, chiar
dacă nu singulare, ce țin de conjuncturile stăpânului feudal străfulgerat de idei iluministe și înclinații spre
filosofie la modă în epocă.
Relația nobilului cu iobagii deși era în mod legal fundamentat pe criteriile feudalismului, cunoaște
treptat o schimbare, ce se datora noilor principii aplicate pe domeniile baronului, prin care se va reduce
semnificativ dependența nobilului de prestațiile iobăgești. „Personalul salariat al domeniului în 1843 se
ridica la un număr de 103 persoane, majoritatea lucrând în domeniul administrativ, dar și în cel productiv.
La acest număr se adăugă și un număr considerabil de zilieri care erau de asemenea remunerate”57.
Într-o evidență din 1843, sunt trecute soiurile și capetele de porcine, destinate ca retribuție pentru
angajații domeniului, dar și pentru educatorul grădiniței58. Wesselényi dădea angajaților bani ca diurnă de
deplasare, îmbrăcăminte și încălțăminte. Astfel de costuri sunt notate de baron în evidențele de cheltuieli
din 1829, unde: unui grădinar, numit Gyuri, a dat la sfârșitul lunii martie o sumă de cinci forinți, pentru
a-și cumpăra cizme59; pentru o slugă, numit József, dădea bani de cheltuială și diurna pe durata deplasărilor,
sume cuprinse între cincisprezece și douăzeci și cinci de forinți.
Iobagii erau ajutați și cu împrumuturi bănești. Astfel, Mészáros Pista a primit în martie 1830, o sumă
de 12,30 forinți, pentru a le folosi în construirea unei case60. Când Csatlós Pista și-a pierdut patru boi, a fost
împrumutat de baron cu 100 forinți pentru a-și cumpăra alții61.
Wesselényi avea obiceiul să dea bani și la evenimentele din cadrul familiilor de iobagi. În luna martie
al anului 1829, bunăoară, Szabó Pista botezându-și copilul a primit în dar suma de șase forinți62.
Printre cheltuielie enumerate, se regăsesc diverse donații sau simple acte de caritate, cum ar fi:
donațiile făcute școlii de înot din Cluj, cuprinzând sume între douăzeci și cincizeci de forinți63; sau, pentru
a-i ajuta pe țărani cumpără fân și ovăz în valoare de 82,3 forinți64.
Vezi Ștefănescu, Între pâini, 2012
Paget, op. cit., p. 192
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Ibidem, p. 193
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În vederea ajutorării iobagilor, în timp de secetă sau alte situații de calamitate, în care pălmașii ar fi
putut rămâne fără hrană, baronul înaintează în 1818 un proiect de măsuri la Cancelaria Curții din Ardeal.
Deși nu a fost refuzat niciodată, proiectul a rămas în afara intereselor Casei imperiale65. Ca urmare, în 1831
Wesselényi va înființa prin forțe proprii „fundația de porumb”, prin care țăranii de pe domeniile sale puteau
împrumuta cantitatățile necesare, pentru a trece peste situațiile de criză alimentară. În anii lipsiți de pro‑
bleme, cantitățile acumulate vor fi vândute la prețul pieței, pentru a fi investite în folosul comunității. Toate
operațiunile legate de acest ajutor erau trecute în registre, pentru a fi prezentate anual în ședințele comita‑
tense, fundația fiind înregistrată ca persoană juridică. Prezentarea bilanțului contabil la sfârșit de an pentru
popor se făcea în biserici, de preoții fiecărei confesiuni66.
Primăvara, în aprilie, baronul se ocupa de altoirea pomilor fructiferi. Cu aceste ocazii se deplasa zilnic prin
localitate, îi accepta pe țărani pentru discuții profesioniste privind înnobilarea pomilor fructiferi prin altoire67.
Domeniul din Jibou, datorită noilor strategii economice ale baronului, devine un centru experi‑
mental important al politicii de modernizare a economiei agrare din Transilvania, unde interdependența
dintre nobil și iobagi se schimbă într-o măsură puțin cunoscută în sistemul feudal din Transilvania, demon‑
strând eficiența reformelor economice, implicit posibilitatea renunțării la sistemul iobăgesc.
Schimbările introduse de baronul Wesselényi Miklós jr. în organizarea muncii pe moșiile sale constau
în eficientizarea productivității prin competivitate, retehnologizare și utilizarea în mare măsură a unui capital
social format din angajați permanenți și sezonieri renumerați în produse, haine și bani, indiscutabil mai motivați
decât iobagii, care efectuau robota cu sila, pe baza prevederilor înjositoare ale „Tripartitul lui Verbőczy”.
Făcând o paralelă între Wesselényi și vecinul său de la Surduc, baronul Jósika Miklós (n.1794 – m.
1865), amândoi adepții ideologiei liberale, se pot constata diferențe în ceea ce privește activitatea intelec‑
tuală și pracsisul liberal.
Baronul din Surduc, prin intermediul celor douăzeci și șapte de volume publicate semnate de el, între
anii 1835 și 1864, a influențat societatea elitelor ungare și transilvănene, la cumpăna dintre premodern și
modern, fiind apreciat chiar și de gânditori străini. Totuși, ca promotor al sistemului liberal, va rămâne
numai la etapa scrisului, a ideilor teoretice, fără să aibă curajul transpunerii lor în practică. Domeniile sale
rămân nemodrernizate, va utiliza doar forța de muncă a iobagilor, se va confrunta cu nerentabilitatea în
afaceri. Datorită acestui fapt, va lua decizia de a nu se mai ocupa personal de moșie, dând-o în arendă unui
grec, care a exploatat la maximum munca iobagilor, îngreunându-le soarta. Până la urmă, ca urmare a repe‑
tatelor plângeri comunicate de iobagi baronului, acesta va lua decizia de a rezilia contractul de arendă, reîm‑
plinindu-se în administrarea propriilor moșii. Această oscilație a unor feudali maghiari din Transilvania,
între păstrarea intactă sau aproape intactă a tradiției feudale în viața lor de zi cu zi, respectiv încercări, chiar
reușite de modernizare prin renunțarea la o mentalitate feudală în curs de erodare, are la bază, în ultimă
instanță, felul în care se raportau față de mâna de lucru iobagă, în marea ei majoritate românească. Dacă
reformele economice erau îmbrățișate din pragmatism, îmbunătățirea soartei iobagilor o vedeau necesară
și posibilă în măsura în care puteau fi catalogați și maghiarizați prin biserică și școală.
Recuperarea se va dovedii a fi și mai păguboasă. Instanța judecătorească aprobă în 1838 desfacerea
contractului, dar îl obliga pe Jósika să plătească grecului o despăgubire foarte mare în valoare de douăzeci și
cinci de mii de forinți. Ca urmare, situația lui financiară s-a înrăutățit și mai mult, fiind nevoit să apeleze de
mai multe ori la împrumuturi, până când în 1845 va intra în faliment.
Cu toate că baronul Wesselényi Miklós jr. aparținea clasei feudale, considera că libertatea individului
este bunul natural cel mai de preț, cel mai sfânt adevăr al muritorilor, iar datoria lui personală era de a-l
apăra în fața abuzurilor generate de puterile pământești, care încătușează spiritual uman și libera voință68.
Veress op. cit., p. 59
Kardos op. cit., p. 362–369
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La judecata din 1835, pe lângă reproșurile de violență și abuz în relația baronului cu iobagii,
Wesselényi Miklós jr. este judecat și pentru faptul că în 1831 nu a permis ofițerilor Armatei Imperiale să
prindă iobagi de pe domeniile lui, pentru a-i duce cu forța în armată. Având în vedere faptul că iobagii nu
aveau obligații militare, operațiunea era ilegală. Totuși, astfel de gesturi nu erau tolerate de imperiali, deci
baronul trebuia să fie blocat și înlăturat din timp din acțiunile sale nonconformiste.
Principalul punct de acuzație pentru care baronul este condamnat la privare de libertate, a fost publi‑
carea necenzurată a procesului-verbal, realizat cu ocazia Dietei din Transilvania, din 1843, fiind interpretat
ca monstră de infidelitate față de Principele Transilvaniei, cu Împăratul habsburg de la Viena. Cu toate că
în mod legal nu exista cenzură, guvernul format din imperiali își rezerva acest drept în numele împăratului.
Wesselényi Miklós jr. ca politician, a prezentat Dietei din 1848, un proiect de lege, conform căruia
cere ca în spiritul „libertății, egalității și a fraternității”, iobagii să fie scutiți de obligații, să fie egali în drepturi
ca oameni liberi, din ziua Sfintei Treimi, sărbatorită în ziua de 18 iunie în 184869. Wesselényi este primul
nobil care și-a eliberat iobagii de pe domeniile sale, racordându-se din proprie inițiativă cererilor românilor
de pe Câmpia Blajului din primăvara aceluiași an.
Evoluția mentală și ideologică a baronului Wesselényi Miklós jr. de la feudalismul închistat spre libe‑
ralismul european al mijlocului secolului al XIX-lea, se face treptat, trecând prin mai multe faze și motivații
economice și filosofice. De la un liberalism local, aplicat la nivelul proprietăților sale, gândirea sa viza
întreaga Europă Centrală.
Deschisă „Cutia Pandorei”, liberalismul pașoptist va pune pe tapet în mod tranșant egalitatea în
drepturi a tuturor națiunilor din Imperiul Habsburg, inclusiv a românilor de pe proprietatea baronului
Wesselényi Miklós jr. și din întreaga Transilvanie.
Răpus de boli, baronul a murit în 1850, zdruncinat la fel ca și camaradul său reformist Szécshenyi,
fără posibilitatea de a asista în următoarea jumătate de veac la afirmarea națiunilor și al drepturilor liberale,
care se maturizau în același timp cu cei doi fii rămași orfani de tată, continuatori ai tradiției liberale.
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NATION. THE IDEA OF THE NATION IN IDEOLOGICAL AND LEGAL
TEXT IN THE ROMANIAN SPACE IN THE 19TH CENTURY
ABSTRACT: The present study aims to analyze the way
in which the nation and the people were defined in the
main juridical and ideological works of the Romanian
intelligentsia from Transylvania and from the Romanian
Principalities, in the XIXth century. In our research we used
the Supplex Libellus Valachorum (1791), the Tismana
(1821) and Islaz (1848) proclamations, the article O
tocmeală de rușine și o lege nedreaptă [ A Shameful Bargain
and An Unfair Law ] by Simion Bărnuțiu (1842) and the
Discourse he held in Blaj in 1848, the constitutional projects
of 1822 (belonging to Ionică Tăutu and his group), 1838
(edited by Ion Câmpineanu), 1859 (edited by the Focșani
Committee) and also the Constitution of 1866.
In Romanian, the nation and the people were designated
by many terms which led to many confusions and some
authors, like Simion Bărnuțiu, changed several times their
opinion about the meaning of these important concepts.
Our research has underlined the Romanian intelligentsia’s
option for the Herderian type of nation, which was based on
the common language, the traditions and the common past,
instead of the French model of nation, which relies on the
loyalty of the citizens to the same laws, although the French
influence was very powerfull in the Romanian Principalities.

REZUMAT: Prezentul studiu își propune să analizeze
felul în care au fost definite națiunea și poporul în principalele texte cu caracter juridic și ideologic ale românilor din
Transilvania și Principatele Române la sfârșitul secolului al
XVIII-lea și în secolul al XIX-lea. Pentru acest demers am
cercetat Suplex Libellus Valachorum (1791), proclamația
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la Islaz (1848), articolul O tocmeală de rușine și o lege
nedreaptă al lui Simion Bărnuțiu (1842) și Discursul său
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1822 (Constituția Cărvunarilor), 1838 (elaborat de Ion
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În limba română, poporul și națiunea au fost desemnate în
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la foarte multe confuzii, iar unii autori, precum Simion
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scos în evidență și opțiunea românilor pentru modelul herderian al națiunii, bazat pe limba, trecutul și tradițiile comune,
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de această cultură.
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La nivel european, secolul al XIX-lea este secolul afirmării naţiunii şi a naţionalismelor, marcând o
transformare ireversibilă la nivelul imaginarului politic, care de cele mai multe ori nu a fost completată de
o schimbare a realităţilor sociale sau economice. În spaţiul românesc, prin care vom înţelege Transilvania
aflată sub dominaţia Imperiului Habsburgic, devenit după 1867 Imperiul Austro-Ungar şi Principatele
Moldova şi Ţara Românească, a căror unire în anul 1859 a dat naştere primei Românii, afirmarea conştiinţei
naţionale este un proces care se desfăşoară în strânsă legătură cu ceea ce are loc la nivel european. Pentru
elitele româneşti, Supplex-ul din 1791 şi revoluţiile din 1821 şi 1848 joacă rolul pe care l-au jucat pentru
Occident Revoluţia Americană şi Revoluţia Franceză, având funcţia unor evenimente fondatoare, esenţiale
în edificarea mitologiei naţionale şi a imaginarului politic de tip modern1. Ne propunem ca în acest studiu
să prezentăm modul în care este definită naţiunea în textele care au fost elaborate cu ocazia acestor eveni‑
mente cu rol fondator, dar şi texte cu caracter juridic, constituţional, chiar dacă unele dintre cele studiate
nu au funcţionat ca atare rămânând doar în stadiul de proiect. Analiza noastră s-a oprit asupra Supplex-ului
din anul 1791, a câtorva texte izvorâte din tumultul Revoluţiei de la 1821, a câtorva dintre principalele
proiecte de constituţie generate de evenimentul precedent (am selectat dintre acestea Constituţia cărvunarilor şi proiectul lui Ion Câmpineanu), a două scrieri esenţiale aparţinând lui Simion Bărnuţiu (O tocmeală
de ruşine şi o lege nedreaptă elaborat în 1842 dar apărut mai târziu şi Discursul de la Blaj rostit în catedrala
Blajului în data de 2/14 mai 1848), a Proclamaţiei de la Islaz (9/21 iunie 1848) precum şi asupra textelor
constituţionale ale statului român modern (proiectul de constituţie al Comisiei Centrale de la Focşani şi
Constituţia din 1866).
Vom porni în analiza noastră de la demonstraţia istoricului timişorean Victor Neumann potrivit
căreia în spaţiul românesc a triumfat modelul de naţiune german care pune accentul pe origine, sânge,
glie ca fundamente ale apartenenţei naţionale. În acest spirit definirea colectivităţii se va face într-un mod
restrictiv, ceea ce demonstrează că valorile care în cultura română stau la baza ideii de naţiune nu sunt
identice cu cele pe care se întemeiază modelul de naţiune occidental (fie francez, aşa cum s-a detaliat
mai sus în explicarea modelului contractualist propus de Ernest Renan, fie anglo-saxon), unde poporul
(Peuple sau People) constituie totalitatea locuitorilor unui stat2. Vom vedea cum sunt folosiţi termenii care
în limba română desemnează o asemenea colectivitate, însă ne vom lovi la început de o serie de dificultăţi,
cauzate în principal de faptul că în limba română avem un mare număr de designanţi pentru colectivi‑
tate: norod, obştea norodului, prostime, gloată, glotiş, neam, limbă, naţie, obştea neamului, seminţie, trupul neamului, totimea trupului compatrioţilor, popol, popor, ţara iar folosirea acestor cuvinte are o frecvenţă inegală3.
Istoricul literar Paul Cornea a grupat aceşti termeni în trei categorii după sensul pe care îl aveau: sensul de
plebe, ca antiteză a boierimii (gloată, glotiş, obştea norodului, prostime, trupul neamului), sensul de populaţie
(poporaţie, ţară, obştea, totimea trupului compatrioţilor) şi sensul de neam (naţie, seminţie). El a identificat
câteva repere privind folosirea preferenţială a unor anumiţi termeni, astfel după 1821 termenul norod este
din ce în ce mai rar folosit, lasând locul sinonimului popor, care se va impune prin activitatea unor reviste
literare precum Dacia literară şi Propăşirea. Această schimbare se leagă de preferinţa paşoptiştilor pentru
ţările occidentale cu limbi romanice şi de contactul lor cu romantismul. Termenul norod a primit astfel un
sens semipeiorativ4. Revoluţia de la 1848 este un alt moment important nu doar în schimbarea terminolo‑
gică, ci şi în conotaţia afectivă pe care poporul o primeşte. În timpul Revoluţiei, forma de popor este concu‑
rată de forma popol sau chiar mai latinizată, popul, iar aceşti doi termeni pot fi uneori întâlniţi chiar în opera
aceluiaşi autor. În opinia lui Paul Cornea, termenul popol ar fi o formă latinizată a primului termen (atestat
în limba română încă din secolul al XVI-lea, fiind prezent în textele religioase), chiar cu uşoare diferenţe
de sens (autorul face referirea la schimbarea numelui unui ziar din Poporul suveran în Popolul suveran după
1
2
3
4

Mitu 1997, p. 11–12.
Neumann 2005, p. 133–134.
Cornea 1980, p. 218–219.
Ibidem, p. 221–222.
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ce direcţia sa a fost preluată de gruparea de revoluţionari strânsă în jurul lui Nicolae Bălcescu). Un lucru
este cert: după 1821, atât popor cât şi forma de popol care nu a rezistat în limba română, capătă un sens
eminamente pozitiv, devenind cea mai importantă parte a ţării, care legitima orice schimbare, fie ea şi
pe cale revoluţionară. Paşoptiştii au fost preocupaţi de condiţia acestuia, de înapoierea sa şi majoritatea
doreau, sub influenţa ideilor romantice, să-i îmbunătăţească condiţia. Participarea intensă a maselor la
mişcările revoluţionare ale anului 1848, atât în Ţara Românească cât şi în Transilvania, face ca întregul
discurs revoluţionar să fie, aşa cum se va vedea mai jos, orientat spre bunăstarea acestora. În funcţie de
contextul în care termenul popor/popol a fost folosit, Paul Cornea a reuşit să stabilească anumite ipostaze
clasice ale acestuia: poporul este partea mereu sacrificată a ţării (inspiraţie din publicistica occidentală, din
autori precum francezii Lammenais sau Esquilos. Mai multe articole din presa revoluţionară, munteană
şi nu numai, dezvoltă această idee, precum articolul lui C.A. Rosetti, Popolul este Hristul naţiilor, publicat
în ziarul Pruncul român), poporul ca depozitar al adevărului datorită unui instinct considerat infailibil,
poporul suveran (idee inspirată de Revoluţia franceză, care a înlocuit suveranitatea de natură monarhică
cu cea de natură colectivă, derivată fie din naţiune, fie din popor sau colectivitatea cetăţenilor), poporul
ca totalitatea românilor din Transilvania şi Principate5. Vom vedea mai jos câteva definiţii ale poporului
care se nasc în mediul transilvănean, puternic influenţat de filosofia germană asupra naţiunii, începând cu
deceniul cinci al secolului al XIX-lea.
O atenţie mai specială ar merita acordată cuvântului neam, intrat în limba română sub influenţa
limbii maghiare: nem semnifică în limba populară sex sau gen iar în limba cultă categorie sau specie. În opinia
istoricului Victor Neumann, termenul neam are la noi conotaţii discriminatorii, presupunând o definire a
românilor în funcţie de un anumit criteriu (ortodoxie, limba, artă etc). Este interesant de altfel că în lumea
ţărănească termenul implică existenţa unei origini comune şi chiar cosangvinitate între indivizi, iar prelu‑
area lui de către elite în definirea colectivităţii românilor subliniază din nou impactul modelului de naţiune
german în cultura română6.

Supplex Libellus Valachorum: Iluminismul în slujba naţiunii
Şcolile secundare dezvoltate în mediul greco-catolic de la Blaj şi instituţiile superioare de învăţă‑
mânt din Roma şi Viena au dus la formarea Şcolii Ardelene în secolul al XVIII-lea, un grup de cărturari
marcaţi de Iluminism şi dornici de a contribui la emanciparea românilor. Mijloacele acestei emancipări au
fost lupta pentru reprezentativitatea politică proporţională cu numărul românilor şi învăţământul. În vizi‑
unea lor, schimbarea trebuie să vină de sus, de la elitele cultivate, şi trebuie preluată treptat de către popor.
Iluminismul presupunea o emancipare treptată a individului pe măsură ce se cultiva mai mult7.
Cărturarii Şcolii Ardelene au fost cei care au înzestrat cultura română cu o idee de naţiune de tip
modern, centrată pe istorie şi pe limbă, în manieră herderiană. Încă de la mişcarea lui Inochentie Micu
Klein s-a renunţat la diferenţele confesionale dintre românii ardeleni (ortodocşi şi greco-catolici) precum şi
la diferenţele sociale. Deşi mulţi membri ai Şcolii Ardelene erau clerici, concepţia despre naţiune este laică,
istoria şi filologia jucând un rol cheie în elaborarea modelului naţional8. Această nouă concepţie s-a materi‑
alizat prin teoria continuităţii daco-romane, promovată pentru prima dată de Samuil Micu (1745–1806) în
lucrări precum Brevis historica notitia, Elementa lingua daco-romanae, Istoria şi lucrurile şi întâmplările românilor, dar mai apoi de Gheorghe Şincai (1754–1816) în Hronica românilor (1812) şi de Petru Maior (1756–
1821) în Istoria pentru începutul românilor în Dachia (1812). Pentru ei limba este un criteriu fundamental al
naţiunii şi din acest motiv au pus foarte mare accent pe gramatică, Micu şi Şincai alcătuind Elementa linguae
5
6
7
8

Ibidem, p. 232–238.
Neumann 2005, p. 139–145.
Prodan 1998, p. 499.
Bocşan 1997, p. 76.
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daco-romanae suve valachicae, apărută la Viena în 1780. Accentul cădea pe latinitatea românilor şi pe faptul
că limba română era o variantă a latinei clasice.
Apogeul petiţionarismului românesc în secolul al XVIII-lea este reprezentat de Supplex Libellus
Valachorum9, o amplă petiţie adresată lui Leopold al II-lea (1790–1792) în anul 1791. Elaborarea sa se leagă
de anularea reformelor lui Iosif al II-lea (1780–1790) la moartea sa, ceea ce a însemnat pentru Transilvania
restabilirea vechilor instituţii, reorganizarea Universităţii Săseşti, persecuţii asupra clerului şi funcţionarilor
români şi încercări de impunere a limbii maghiare. În cadrul Dietei de la Cluj din 1790–1791 nobilimea
maghiară, influenţată de ceea ce istoricii maghiari au numit naţionalismul feudal10, a început o serie de pro‑
iecte precum îngrădirea dreptului de strămutare al ţăranilor, restaurarea scaunelor domeniale de judecată,
transformarea pedepselor în bani în pedepse corporale, declarând de asemenea limba maghiară ca limbă
naţională şi principală în Transilvania, care trebuia introdusă în administraţie şi şcoli11.
Răspunsul elitei româneşti este concretizat într-o serie de petiţii semnate de fruntaşi precum
Gherasim Adamovici şi Ioan Bob (episcopi), Petru Maior şi Ioan Para (vicarul Rodnei), sau de alţi ofiţeri
români, adresate Dietei sau Guberniului, care nu le iau în considerare. Aceste petiţii cer integrarea româ‑
nilor în Dietă, recunoaşterea egalităţii cu celelalte naţiuni, congres naţional (cum a fost Congresul Ilir la
Timişoara în septembrie 1790).
Supplex Libellus Valachorum (Rugătoarea petiţie a românilor) este petiţia trimisă de români lui
Leopold al II-lea, elaborată la Oradea în iarna anului 1791, semnată de mai mulţi cărturari, clerici, negustori
şi ofiţeri români din regimentele de la Orlat şi Năsăud.
Influenţa Revoluţiei Franceze se face simţită încă de la început prin stabilirea ca deziderat ca drepturile atât ale omului, cât şi ale societăţii civile, să se extindă înainte de toate la toţi membrii care o alcătuiesc
prin unirea lor şi susţin cu viaţa şi cu avutul lor sarcinile conservării ei12. Petiţia cere restabilirea vechilor drep‑
turi de care s-au bucurat românii înaintea anului 1437, făcând apel la istorie şi la cuceririle ştiinţifice ale
Şcolii Ardelene, printr-o expunere istorică vastă care să le legitimeze această cerere. Concret sunt cerute
îndepărtarea denumirilor de toleraţi, admişi, nesocotiţi între stări atribuite românilor, restituirea locului între
naţiunile privilegiate ale Transilvaniei după situaţia de dinaintea anului 1437 (care era dovedită cu ajutorul
unui document de la Cluj-Mănăştur), tratament egal al clerului, nobilimii şi plebei române cu aceste stări
din celelalte naţiuni, funcţionari români în scaune, comitate şi districte proporţional cu numărul românilor
din aceste unităţi administrative, acordarea tuturor locuitorilor Principatului, fără deosebire de naţiune sau
religie, aceleaşi libertăţi şi beneficii13.
Marea petiţie a românilor din 1791 nu este un act revoluţionar, deşi influenţa Revoluţiei Franceze
este uşor de sesizat, în lipsa unor referi la egalitatea socială14. Putem observa că se păstrează la nivelul naţi‑
unii diferenţiate clerul, nobilimea şi ceea ce memoriul numeşte plebea naţiunii române, mai ales dacă vedem
a treia revendicare a românilor. Deşi pomenite, nici drepturile omului nu sunt folosite în context revolu‑
ţionar, aşa cum se întâmpla în Franţa în aceiaşi perioadă. În ciuda faptului că nu se întâlnesc aici referiri
la educaţie sau la limba naţională, petiţia îşi are modernitatea în concepţia modernă despre naţiune care
cuprinde toate categoriile sociale, prin pretenţia de a depăşi graniţele confesionale şi voinţa de a construi
un organism naţional15.
Naţiunea română porneşte în principal de la factorul etnic, ea neexistând din punct de vedere juridic
precum naţiunea nobililor în Evul Mediu, care a devenit în timp naţiunea maghiară a Transilvaniei16. Un
9
10
11
12
13
14
15
16
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alt element de modernitate este în justificarea cererii prin numărul românilor. De asemenea, surprinzător
faţă de textele care urmează, în Supplex vom întâlni menţionat un pactum conventus încheiat între români şi
maghiari la venirea celor din urmă în Transilvania, idee care este reluată de 9 ori17.
Memoriul românesc nu şi-a îndeplinit scopul din cauza conservatorismului exacerbat de tulburările
de la nivel european, urcarea pe tron a lui Francisc II (1792–1835) punând capăt erei iluministe reforma‑
toare. Cu toate acestea, Supplex Libellus Valachorum a rămas un reper în dezideratele româneşti până la
Revoluţia de la 1848, fiind şi textul care a consacrat cel mai bine pentru români ideea de naţiune care depă‑
şeşte barierele impuse de confesiune şi de statutul social.

Patria şi poporul în mişcarea lui Tudor Vladimirescu
La începutul deceniului al treilea al secolului al XIX-lea are loc în Ţara Românească mişcarea revolu‑
ţionară a lui Tudor Vladimirescu, care reprezintă o consecinţă directă a influenţei noilor idei revoluţionare
de sorginte franceză în spaţiul românesc. Finalul secolului al XVIII-lea duce la cristalizarea unei noi boie‑
rimi, adaptată noilor vremuri, receptivă la noile influenţe şi al cărei rol în societate va creşte constant. Aceşti
noi boieri vor fi autorii memoriilor către Rusia, Austria şi Franţa cărora le-au cerut să intervină pentru
modernizarea ţării18.
Ţara Românească se confrunta cu probleme mari de natură socială: condiţii de viaţă extrem de difi‑
cile pentru ţărani, abuzuri fiscale şi administrative ale boierilor care posedau dregătorii, imixtiunea Turciei
şi Rusiei în afacerile interne ale principatului. Un calcul făcut în 1820 a arătat că în anul de la finalul ulti‑
mului război ruso-turc (1812) au fost scoşi din ţară 120 de milioane de piaştri (în bani sau în natură).
Comerţul era restrâns prin numeroase vămi, impozite indirecte sau datorită mănăstirilor închinate care
duceau în afara hotarelor sume imense. Istoriografia Revoluţiei de la 1821 s-a concentrat pe două direcţii:
evidenţierea caracterului antiotoman al acesteia şi puternica legătură cu mişcarea revoluţionară a grecilor
(susţinută de istoricul Andrei Oţetea şi de adepţii săi) şi sublinierea caracterului antifanariot al acesteia,
legând-o strict de dinamica internă a societăţii româneşti, legăturile cu Eteria grecească fiind negate (punct
de vedere susţinut printre alţii de istoricii Mircea Radu şi G.D. Iscru)19. Dominant este primul punct de
vedere care subscrie mişcarea unui context european mai larg, prin sublinierea importanţei legăturilor cu
societatea Philiké hetairia (fondată la Odessa în 1814) ale cărei prime ramuri munteneşti se regăsesc la
Galaţi şi Bucureşti. Printre cei cooptaţi să susţină din Ţara Românească războiul de eliberare al grecilor
s-au numărat, pe lângă personalităţi cu funcţii înalte precum Iordache Olimpiotul, Sava Fochianos sau Ioan
Farmache, şi boiernaşul Tudor Vladimirescu.
Născut în jurul anului 1780 în satul Vladimir din Oltenia, Tudor Vladimirescu are ocazia de a-şi
depăşi condiţia ţărănească prin dobândirea unei minime educaţii în slujba unui boier din Craiova şi prin
participarea ca voluntar la războiul ruso-turc din 1806–1812. S-a ocupat apoi de negoţul de vite şi a devenit
vătaf de plai în Gorj, după cumpărarea acestei funcţii. A fost atras spre mişcarea eteristă de către Iordache
Olimpiotul şi Constantin Samurcaş, însă apartenenţa sa la Eteria rămâne incertă. În data de 27 ianuarie
1821 a fost desemnat şef al pandurilor şi responsabil cu ridicarea poporului la arme, de către boierii Grigore
Brâncoveanu, Grigore Ghica şi Barbu Văcărescu, care aveau funcţii importante în Comitetul de Oblăduire
(organism ce asigura conducerea Ţării Româneşti după moartea domnului Alexandru Şuţu). În data de 30
ianuarie 1821 Tudor pleacă spre Oltenia pentru a organiza ridicarea ţăranilor20.
În cadrul studiului nostru vom analiza două texte rezultate din Revoluţia de la 1821, cu caracter pro‑
gramatic, care surprind valenţele pe care Tudor Vladimirescu, exponent al noii boierimi şi conducător al
17
18
19
20

Ibidem, p. 504–507.
Platon 2005, p. 116–118.
Ibidem, p. 113–115.
Hitchins1998, p. 182–183.
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mişcării iniţiate de aceştia contra vechii stări de lucruri din Ţara Românească21, le-a acordat poporului şi care
au fundamentat o mişcare net diferită de ceea ce îţi doreau boierii care au iniţiat-o. Primul dintre acestea
este Proclamaţia de la Padeş22, un text tipărit de dinainte la Bucureşti, care în opinia istoricului Andrei Oţetea
a fost lansat de la Tismana, unde Tudor şi-ar fi stabilit cartierul general23.
Ridicarea ţărănimii la 1821 a fost pivotul mişcării revoluţionare, aceasta constituind baza economică
a ţării şi totodată baza armatei lui Vladimirescu. Ţăranii au fost animaţi de caracterul social al mişcării,
de iluzia unei îndreptări a situaţiei lor, însă este interesant să vedem cum erau percepuţi de conducători.
Prima caracteristică frapantă a Proclamaţiei din 23 ianuarie 1821 este adresarea ei către toţi locuitorii Ţării
Româneşti, indiferent de etnie, tuturor celor pe care sărăcia îi uneşte. În textul destul de scurt putem deo‑
sebi două părţi: justificarea răscoalei şi principiile după care aceasta se va conduce. Vladimirescu îşi con‑
struieşte o argumentaţie simplă, presărată cu comparaţii sugestive, deoarece era conştient că se adresa unei
mase în principal lipsită de cultură. Ceea ce caută să inoculeze auditorilor săi în prima parte a textului este
dreptul de rezistenţă la opresiune: Nici o pravilă nu opreşte pre om a întâmpina răul cu rău! Şarpele când îţi
iasă înainte, dai cu ciomagul de-l loveşti ca să-ţi aperi viiaţa, carea mai de multe ori nu să primejduieşte din muşcarea lui. Dar pre bălaurii care ne înghit, căpeteniile noastre, zic, atât cele besericeşti, cât şi cele politiceşti, până
când să-i suferim a ne suge sângele din noi? Până când să le fim robi?24. În faţa unei mulţumi extrem de vulne‑
rabile la argumentul religios, conducătorul de panduri îl invocă pe Dumnezeu, arătând că nimeni nu poate
trăi bine până nu se termină răul. Este pentru prima dată în istoria românilor când, sub influenţa Declaraţiei
drepturilor omului şi cetăţeanului, oamenii simpli sunt înzestraţi cu drepturi devenind persoane25. Legile
civile, divine sau conjuncturile politice nu pot să-l împiedice pe om să se bucure de dreptul său de a trăi
bine. Pentru a convinge tot mai mult, se va face apel la sultan, considerat vechilul lui Dumnezeu26 şi iubitor
al supuşilor săi. Singurii responsabili pentru greutăţile ţărănimii sunt boierii şi înaltul cler, contra acestora
este orientată furia mulţimii.
Adresarea lui Tudor Vladimirescu îşi propune solidarizarea ţăranilor şi crearea unei legături strânse
între ei şi boiernaşii care au constituit de fapt elita acestei armate (dintr-un total de 85 de conducători mili‑
tari ai mişcării, 52 fac parte din mica boierime munteană27). Nicio referire la elementul etnic nu este făcută,
din contră, apelativul fraţilor îşi propune o solidarizare a năpăstuiţilor, în scopul îmbunătăţirii vieţii. Prima
proclamaţie a Revoluţiei din 1821 deschide o nouă legitimitate, care trebuie să vină de la o Adunare popu‑
lară: să veniţi unde se află adunarea cea orânduită pentru binele şi folosul a toată ţara. Şi ceea ce vă va povăţui
mai-marii adunării, aceea să urmaţi şi unde vă vor chema ei acolo să mergeţi28. De remarcat cum, spre deose‑
bire de spaţiul francez bunăoară, componenţa acestei adunări populare nu este definită, fiind enunţat cu
claritate doar scopul ei, de garant al binelui în toată ţara. Ridicarea la arme nu se desfăşoară haotic, ci după
principii, nimeni nefiind liber să facă orice în cadrul acestei Adunări: Şi iar să ştiţi că nimenea dintre noi nu
este slobod, în vremea acestii adunări obştii folositoare, ca să se atingă măcar de un graunţi, de binele sau de casa
vreunui neguţători, oroşan sau ţăran, sau de al vreunui lăcuitoriu; decât numai binele şi averile cele rău agonisite
ale tiranilor boieri să se jerftească29. O parte a boierimii, cea raliată intereselor Eteriei, este intenționat cruţată.
Al doilea text analizat îl reprezintă o scrisoare a lui Tudor Vladimirescu către boierul Nicolae Văcărescu
în 11 februarie 182130, importantă piesă în conturarea programului social al mişcării revoluţionare. Este un
21
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Platon, 2005, p. 125.
Ionescu 1991, p. 70–71. În continuare: Proclamaţia...
Oţetea 1971, p. 67.
Proclamaţia..., p. 70.
Cornea 1972, p. 164. .
Ibidem.
Ibidem, p. 198.
Proclamaţia..., p. 71.
Ibidem.
Bodea 1982, p. 64–65. În continuare: Scrisoarea către Nicolae Văcărescu.
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text important deoarece conducătorul revoluţiei se raportează la ideea de patrie şi intră în polemică cu
Văcărescu: fără decât văz că toate pornirile cele vrăjmăşeşti ale mai marilor noştri care le-au pornit asupra patrii,
le grămădeşti asupra-mi ca când eu aş fi făcut sau aş face vreun rău patrii mele31. Vladimirescu se consideră în
continuare patriot, chiar dacă a provocat ridicarea în masă a ţăranilor şi mari violenţe, acuzându-l pe boier
pentru că pă norod, cu al căror sânge s-au hrănit şi s-au poleit tot neamul boeresc, îl socoteşti nimic, şi numai pă
jăfuitori îi numeri patrie32. Pentru el, patrie să chiamă popolul iar nu tagma jăfuitorilor33, aducând în prim plan
ideea provenită de la Revoluţia Franceză că poporul se confundă cu naţiunea. Vladimirescu are grijă să
specifice foarte clar că nu este împotriva privilegiilor în sine, ci doreşte doar stoparea abuzurilor. În înche‑
ierea scrisorii el are grijă să-i enunţe destinatarului că dreptatea pe care o cere în numele ţărănimii poate fi
folositoare şi clasei boiereşti.
Cele două texte citate sunt primele care fac apelul la construirea în Ţara Românească a unei solidari‑
tăţi bazate nu pe legături etnice, ci sociale, care se supune unei autorităţi în numele binelui comun.
Influenţele Revoluţiei Franceze: Constituţia Cărvunarilor
şi Proiectul de Constituţie al lui Ion Câmpineanu
Memoriul elaborat de către grupul boierilor mici cunoscut sub numele de cărvunari, în Moldova,
reprezintă una dintre cele mai importante consecinţe ale mutaţiei sociale produse de revoluţia lui Tudor
Vladimirescu, ascensiunea micii boierimi. Acest text34 a fost descoperit în anul 1897 de către A. D. Xenopol
în arhiva consulatului rus de la Iaşi, unde s-a înregistrat în epocă o copie35. Mişcările revoluţionare din Ţara
românească au declanşat în Moldova formarea unor mici grupuri politice, compuse din boieri de toate
rangurile, cele mai active fiind cele ale micilor boieri care doreau să-şi întărească poziţia. Unul dintre aceste
grupuri era cel condus de Ionică Tăutu, comis şi inginer, mic boier cu vederi liberale şi unul dintre princi‑
palii autori ai acestui memoriu36.
Constituţia Cărvunarilor constituie un proiect adresat în data de 13 septembrie 1822 domnului
Moldovei, Ioniţă Sandu Sturdza, despre care o serie de contemporani, precum agentul diplomatic al
Austriei la Iaşi afirmau că le era favorabil37. Este compus din 77 de articole şi se dorea un model pentru o
Constituţie a Moldovei, după cum afirmă o serie de contemporani, precum agentul rus Minciaki (într-o
scrisoare din 10 ianuarie 1823 către consilierul de stat rus Daschkoff el l-a numit regulament) sau marele
boier şi viitor domn Mihail Sturdza (care a numit documentul constituţie într-o scrisoare din 10 ianuarie
1823 către Minciaki).
Influenţa franceză este printre primele lucruri care atrag atenţia cercetătorului, prin introducerea
unor drepturi din Declaraţia drepturilor omului şi cetăţeanului. Vom regăsi aici ca prevedere Să nu poată fi
nimenea oprit a face cele ce nu vatămă pravila38 care a fost inspirat din articolul 5 al actului din 26 august
178939, sau în articolul 5: Să nu poată fi nimenea lipsit de o parte din averea sa fără slobodă voinţa sa, afară
numai de are vre-o întâmplare când o neapărată obştească obştească trebuinţă praviliceşte îndreptăţită o va cere
aceasta; dar şi atunci, după ce i se face o despăgubire potrivită cu lucrul ce se cere a i se lua, care este practic o
traducere a ultimului articol din actul francez. Istoricul Valeriu Şotropa a arătat că este vorba de o simplă
Ibidem, p. 64.
Ibidem.
33
Ibidem.
34
Reprodus în Ionescu 1991, p. 71–86. În continuare: Constituţia Cărvunarilor.
35
	Şotropa 1976, p. 80.
36
O foarte buna analiză a cadrului politico-ideologic și a conținutului Constituției Cărvunarilor poate fi consultată Stanomir
2004, pp. 69–87.
37
Ibidem, p. 67.
38
Constituţia Cărvunarilor, art. 4.
39
A se vedea aici La Déclaration des Droits de l’homme et du citoyen ca preambul al Constituţiei din 1791 în Godechot 1995,
p. 33–35.
31
32

— 77 —

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

ANDREI-SABIN FAUR

N

selecţie, făcută intenţionat pentru a atenua condiţiile micii boierimi dar fără a pune în pericol regimul aris‑
tocratic (autorul remarcând aici că lipseşte din programul boierilor prevederea despre rezistenţa la opre‑
siune, care se regăseşte în articolul secund al Declaraţiei franceze)40. Deşi se prevede egalitatea tuturor în
faţa legilor41 după modelul articolului 6 francez şi principiul egalităţii pentru funcţiile publice, lipsește des‑
fiinţarea privilegiilor boiereşti, ceea ce anulează orice posibilitate de reformă socială serioasă. Organismul
care în viziunea lor îl secundează pe domn şi tinde chiar să-l surclaseze, Sfatul Obştesc, este compus în
întregime din boieri (mitropolitul, doi episcopi, membrii divanurilor şi departamentelor judecătoreşti, şi
câte un boier din fiecare ţinut), ceea ce duce la o preferinţă clară în funcţiile administrative pentru aceştia.
Robia ţiganilor şi anumite privilegii pentru moşieri, precum dreptul de a fabrica rachiu, sunt menţinute42.
Proiectul de constituţie al micii boierimi nu reprezintă un program de răsturnare al regimului, ci de refor‑
mare a lui, în scopul unei mai mari reprezentativităţi.
Interesant la acest proiect este felul în care este definită calitatea de moldovean, astfel: Pământean al
Moldovei să se numească tot cel născut în Moldova din părinţi moldoveni slobozi şi aşezat cu locuinţa în Moldova,
care să se îndulcească şi cu driturile pământenilor celor legitime43. Naşterea şi stabilirea pe teritoriul Moldovei
erau principalele criterii pentru obţinerea de drepturi politice. În legătură cu străinii, şi aceştia puteau
dobândi împământenirea, condiţia fiind să se stabilescă în Moldova şi să se căsătorească cu o moldoveancă
ce deţine pământuri sau imobile. Următoarea condiţie era să petreacă zece ani cu bune purtări, pentru ca
după acest timp să se prezinte la judecătorie care îi decide împământenirea, adică obţinerea de drepturi
politice44. Acest drit pământean putea fi însă pierdut dacă deţinătorul obţinea altă naţionalitate, dacă urzea
comploturi sau dacă era acuzat de crimă45.
Ion Câmpineanu (1798–1863) a fost liderul unui grup de boieri cu vederi liberale din Obşteasca
Adunare a Ţării Româneşti la finalul deceniului al patrulea al secolului al XIX-lea şi era adeptul independenței
faţă de puterea protectoare, Imperiul Ţarist, şi faţă de suzevaranul otoman. El şi adepţii săi au negat legiti‑
mitatea numirii ca domn a lui Alexandru Ghica (1834–1842) precum şi Regulamentele Organice, cerând
alegerea unui domn care trebuie să ceară recunoaşterea independenţei de la Marile Puteri. Împreună cu
consulul francez Felix Colson, Câmpineanu, alesul din partea partidei naţionale, a început redactarea unei
constituţii cu un pronunţat caracter liberal46. Acţiunea lui a eşuat pe plan extern şi a fost închis într-o mănăs‑
tire până în anul 184147.
Proiectul său de constituţie48 introduce reprezentativitatea naţii, astfel că moştenitorul tronului tre‑
buie să jure credinţă în faţa reprezentanţilor ei49, şi doar aceştia erau împuterniciţi să tragă miniştri la răs‑
pundere sau să-i aducă la judecată50. Toţi românii trebuiau să fie reprezentaţi, fără osebire51 (deşi nu este
precizat criteriul care ar putea diferenţia românii, cel mai probabil este vorba de privilegiile boiereşti).
Aceste două proiecte constituie o bună ocazie pentru a vedea transformările sociale şi ideologice
de la nivelul micii boierimi sub impactul Revoluţiei Franceze şi al mişcării lui Tudor Vladimirescu. Noua
clasă de mici boieri s-a erijat în purtătoarea ideilor de reprezentativitate şi modernizare a vieţii politice, însă
nu s-a dorit, precum în Franţa bunăoară, o ruptură cu vechiul regim. Programele analizate aici nu cuprind
proiecte pentru desfiinţarea privilegiilor feudale aşa cum s-a întâmplat în 4 august 1789 în Franţa. Influenţa
	Şotropa 1976, p. 68–69.
Constituţia Cărvunarilor, art. 8.
42
	Şotropa, 1976, p. 72–74.
43
Constituţia Cărvunarilor, art. 14.
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Ibidem.
45
Ibidem, art. 16.
46
	Stanomir 2004, p. 141–145.
47
Hitchins 1998, p. 210–211.
48
Reprodus în Ionescu 1991, p. 127–128. În continuare: Constituţia Câmpineanu.
49
Constituţia Câmpineanu, punctul j.
50
Ibidem, punctul l.
51
Ibidem, punctul q.
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culturii franceze şi a modelului său politic continuă să crească, după cum s-a putut vedea în capitolul de mai
sus, prin creşterea numărului de tineri care studiau acolo şi se integrau din ce în ce mai bine. Acest lucru a
avut, după cum se va vedea mai jos, şi efecte în percepţia ideii de naţiune.
Ideea de naţiune în scrierile ideologice ale lui Simion Bărnuţiu
Simion Bărnuţiu s-a născut în data de 21 iulie/2 august 1808 în satul Bocşa Română din comitatul
Crasnei, în partea de nord a Transilvaniei, ca fiu al cantorului şi învăţătorului Ioan Bărnuţiu şi al Anei Oros,
fiică de preot. Familia sa era aşadar mai înstărită şi avea cu siguranţă o educaţie peste medie, ceea ce a permis
tânărului să urmeze o serie de studii: clasele primare la Şimleul-Silvaniei (terminate în 1820), liceul piarist
din Carei (1820–1825), teologia la Blaj (1826–1829) unde va deveni şi profesor de sintaxă, filosofie şi în
final notar consistorial (după eliminarea din învăţământ datorită procesului lemenian). A devenit student
la Academia Săsească de Drept din Sibiu (din 1845) şi se va remarca apoi ca unul dintre cei mai importanţi
fruntaşi ai românilor în timpul evenimentelor din 1848 (vicepreşedinte al Comitetului Naţional de la Sibiu
între mai şi septembrie 1848 şi preşedinte până în martie 1849). După Revoluţie a studiat dreptul la Viena
şi Pavia, devenind doctor în Drept al celei din urmă universităţi (6 iunie 1854). Din 1855 s-a stabilit la Iaşi
unde a fost profesor la Facultatea de Drept până la moartea sa, survenită în 16/28 mai 186352.
Încă din tinereţe, Bărnuţiu s-a dovedit un mare cititor de filosofie, ajungând un cunoscător important
al filosofiei germane, îndeosebi al operelor lui Kant, Hegel, Fichte, Beck şi Herbart, contribuind la difuzarea
în Transilvania a ideilor discipolului lui Kant, Wilhelm Traugott Krug (1770–1842), a cărui filosofie o va şi
preda la Blaj. Prin promovarea ideilor lui Krug, cărturarul român a contribuit la eliberarea teologiei de sub
puterea instituţională a Bisericii şi la afirmarea în mediile cărturăreşti blăjene a unui spirit critic marcat de
liberalism. A fost influenţat de asemenea şi de şcoala istorică a dreptului german, reprezentată de juristul
Savigny, care îl va ajuta să concilieze drepturile particulare ale popoarelor cu dreptul natural. Drepturile
omului şi, prin extensie, ale naţiunii, vor fi legitimate în numele dreptului filosofic şi al dreptului natural
(dreptul firei)53. Caracterizat de Ioan Puşcariu ca o fire meditativă, care nu avea creştere pentru viaţa practică
din lume, ci era un idealist cu totul izolat de lume. Lumea lui era filosofia lui Kant, motivele lui erau consecvenţa
logică, în care se încurcase ca profesor de filosofie, iar în privinţa procedurii în afacerile politice el, ca ascultător
de drepturi, nu putea ieşi din filiantele Codului Justinian ca şi când Ardealul s-ar guverna numai prin consuli
romani54, Simion Bărnuţiu s-a implicat în principalele acţiuni politice ale românilor din vremea sa, fiind
autorul unor scrieri cu larg ecou în epocă, foarte comentate de către elitele româneşti, în care cauza naţi‑
onală a fost susţinută cu argumente istorice şi juridice, care ţineau cu precădere de sfera dreptului natural.
Ne vom opri asupra a doar două dintre acestea: articolul său în problema limbii din anul 1842, intitulat O
tocmeală de ruşine şi o lege nedreaptă55 şi Discursul de la Blaj din 2/14 mai 184856, semnificative pentru ilus‑
trarea ideii de naţiune promovată de elitele româneşti în secolul al XIX-lea.
Între anii 1841 şi 1843, în cadrul Dietei nobiliare de la Cluj s-a încercat construirea unei naţiuni
unice în Transilvania, mai exact impunerea limbii maghiare în instituţiile laice şi bisericeşti, în legislaţie şi
învăţământ. Încă din anul 1838 Guberniul emitea corespondenţa doar în limba maghiară (în locul limbii
latine), aşteptând o legiferare de la Dietă. Presa maghiară făcea o propagandă ferventă pentru introducerea
limbii maghiare ca unică limbă oficială a Transilvaniei, în corespondenţă, legi, învăţământ şi instituţiile
bisericeşti. Un proiect în acest sens a fost elaborat în 15/27 ianuarie 1842 de către deputatul de Zarand,
Dionisie Kozma, care lăsa doar saşilor dreptul de a-şi folosi limba în afacerile interne. După o serie de dez‑
bateri, s-a conturat un proiect final care declara limba maghiară limbă oficială dar excepta naţiunea săsească
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de la folosirea ei în treburile interne, biserici şi şcoli. Prevederile acestui proiect afectau mai ales biseri‑
cile româneşti (ortodoxă şi greco-catolică): în decurs de zece ani acestea erau obligate să introducă limba
maghiară în toate protocoalele şi corespondeţele, în actele interne şi ca limbă de predare în şcolile confesi‑
onale. Puternica rezistenţă a românilor în faţa acestui proiect a pornit de la şcolile din Blaj, unde Bărnuţiu
a redactat, în data de13/25 februarie 1842, textul O tocmeală de ruşine şi o lege nedreaptă57, primul act de
contestare al acestui proiect din dezbaterea furtunoasă care va urma în rândul românilor şi saşilor. Deşi a
fost cunoscut şi a influenţat următoarele acte ale dezbaterii, textul lui Bărnuţiu a fost publicat pentru prima
oară abia în anul 1853, în Foaia pentru minte, inimă şi literatură, pentru ca să rămână neuitată luptătoarea
amoare a Românului cătră limba sa până şi în timpii sclăviei şi în cei de curând apusei tiranii58, semn că probabil
nu ar fi putut apărea în zilele în care a fost elaborat. El reprezintă o pledoarie, pe linie herderiană, pentru
importanţa limbii naţionale ca unul din bunurile spirituale de bază în viaţa fiecărui popor, ca pilon principal
pe care se întemeiază cultura59.
Debutul textului prezintă o formulare clară a acuzaţiei faţă de clasa privilegiată a Transilvaniei, nobi‑
limea maghiară, care pretinde ca dacă voiesc românii a dobândi uşurare şi drepturi cetăţene din graţia ungurilor,
să se ungurească şi ei (conditio sine qua non) adecă să se lapede de limba românească pe încetişor, să priimiască
pe cea ungurească, apoi cu vreme vor fi românii cetăţeni, fii ai patriei, uşuraţi, cultivaţi, fericiţi!60. Astfel este
definită încă din primele rânduri ceea ce Bărnuţiu înţelege că ar fi consecinţa abandonării limbii naţionale,
ungurirea, care le-ar aduce şi lor fericirea şi drepturile cetăţeneşti. Critica lui se împleteşte cu ironia faţă
de iniţiatorii unei asemenea măsuri şi faţă de imaginea lor despre Transilvania: s-au arătat o stea minunată
(stella mirabilis) pe ceriul cel politic al Ungariei şi al Ardealului, care spune că Ardealul nu va fi tare şi ferice până
când nu se vor lepăda toţi de neamul lor, de limba, de naţionalitatea şi, prin urmare, şi de conştiinţa vredniciei sale
cei omeneşti61. În viziunea fruntaşului român, lepădarea de limbă, care ar fi fost impusă românilor, ar fi avut
drept consecinţă renunţarea atât la neam cât şi la naţionalitate, toate cele trei fiind parte a identităţii indi‑
vidului, a vredniciei sale cei omeneşti. Atât apartenenţa la neam, cât şi naţionalitatea (apartenenţa la naţiune)
sunt fixate în funcţie de limba pe care o vorbeşte individul, aşadar sunt concepte discriminatorii (cine nu
vorbeşte o anumită limbă nu aparţine unui anumit neam sau unei anumite naţiuni). E interesant de fixat
legătura neam-limbă, în condiţiile în care ştim că primul concept presupune existenţa unor legături de
sânge între indivizi, iar a doua este teoretic arbitrară. Bărnuţiu face această legătură ca urmare a moştenirii
sale culturale herderiene, asa cum remarca sociologul George Em. Marica. O bună parte a textului insistă pe
efectul pe care pierderea limbii îl are asupra unui popor, astfel, imediat mai jos, autorul ne oferă o imagine
foarte plastică pentru ceea ce înseamnă această pierdere: când ne vor mânca limba, să se bucure că nu sunt cu
nimica mai de jos ca strămoşii lor carii mânca inimile oamenilor în loc de leac62 făcând aluzie la trecutul păgân
al maghiarilor de dinainte de a se stabili în Panonia, dar introducând o comparaţie foarte sugestivă a limbii
cu inima în cadrul unui corp omenesc.
După începutul mişcător, Bărnuţiu ne oferă trei motive pentru care măsura promovată de nobilimea
maghiară nu ar trebui pusă în aplicare; din punctul său de vedere aceasta contravine: drepturilor naturale
(care apar în text dor ca legea dreptului), moralităţii şi înţelepciunii statului.
Punctul de vedere al lui Simion Bărnuţiu cu privire la drepturile naturale merită explicat pe larg,
deoarece acesta a influenţat întreaga sa operă, inclusiv cea mai cunoscută, Discursul de la Blaj. Ceea ce el
defineşte aici ca legea dreptului este că fieşcare om sau popor, ca fiinţă cuvântătoare, are drept de a trăi în lumea
asta şi de a se ţinea ca o persoană (jus subsistentiae personalis), de a-şi mişca puterile trupeşti, mânile şi picioarele
ca să-şi câştige ceva avere din afară, şi puterile sufleteşti: înţelesul, cuvântul ş.a., ca să-şi câştige avere din lontru:
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cunoştinţe de tot feliul în ştiinţe, în arte, în limbi streine şi a maică-sa (jus libertatis personalis); şi drepturile
acestea nu se cad mai tare unuia ca altuia, unui popor mai mult decât altuia, ci toţi oamenii şi toate popoarele,
în această privinţă, sunt întocma; şi unul ca altul căci din început toţi sunt asemenea şi nici unul n-are privilegiu
a ucide pe altul sau a-l împedeca în slobodă lucrarea fericirii sale potrivită cu legea (jus aequalitas personalis);
şi dacă un asemine drept toate popoarăle în privinţa aceasta, deregătoriile lor încă trebuie să fie asemene; aşa
fieşcare e îndetorat prin legea dreptului a da pace altuia, – nu numai până când îl va lăsa firea, dar ca să-şi lucre
slobod în sfera drepturilor sale, spre a-şi câştiga ceva avere, fără de care sau n-ar putea trăi de loc, sau ar duce o
vieaţă mai mult dobitocească decât omenească63. Rezumând, din această definiţie putem scoate următoarele
caracteristici ale legii dreptului, în viziunea lui Bărnuţiu: fiecare individ sau popor are dreptul la viaţă precum
şi dreptul de a-şi folosi resursele fizice sau intelectuale pentru a dobândi bunuri şi cunoştinţe. Aceste drep‑
turi sunt universale şi nu aparţin într-o măsură mai mare unui individ decât altuia sau unui popor mai mult
decât altuia. Trăsăturile extrase din definiţia bărnuţiană coincid definiţiei academice a drepturilor naturale,
mai exact a şcolii formată în jurul lui John Locke, care considera că deşi unele drepturi ale individului au
fost cedate unei autorităţi superioare (Statului) în schimbul păcii sociale, acesta este încă apărat contra unei
ocârmuiri agresive. John Locke teoretizase că nimănui nu-i este îngăduit să dăuneze vieţii, libertăţii, sănătăţii
sau bunurilor altuia64. Dreptul la viaţă, la libertate şi la proprietate trebuie respectate şi la alţii, apărarea lor
reciprocă fiind cedată unei autorităţi, fapt care nu le anulează însă caracterul inalienabil. Aceste principii vor
avea un larg ecou în epocă, fiind fundamentul juridic pe care s-a construit atât conceptul de Stat modern,
cât şi doctrinele raţionaliste65. Filozoful Dumitru D. Roşca, într-un text despre Bărnuţiu scris în anul 1944,
face legătura dintre concepţia filosofică a acestuia şi lumea europeană, motivând că filosofia drepturilor
naturale nu este rezultatul unei şcoli de gândire sau a unei ideologii, ci soluţia unor probleme reale cu care
s-a confruntat societatea, implementată de burghezia progresistă şi revoluţionară. Românii au luat contact
cu aceste soluţii la problemele societăţii de sorginte medievală odată cu lărgirea orizontului lor cultural spre
Occident. Într-o istorie a aplicării drepturilor naturale, Bărnuţiu este înscris într-o serie care îi cuprinde
pe Jean Bodin, Johannes Althusius, John Locke, Jean Jacques Rousseau şi Immanuel Kant66 (ultimul fiind
foarte cunoscut de către fruntaşul român, precum a fost cunoscut şi succesorul său la catedră, Wilhelm
Trangott Krug).
Moştenirea lui Krug este foarte importantă în legătură cu protestul din anul 1842, deoarece de la
acest filozof fruntaşul român a preluat cele trei mari principii de drept natural invocate mai sus: jus subsistentiae personalis (dreptul la existenţa personală), jus libertatis personalis (dreptul la libertatea personală),
jus aequalitatis (dreptul la egalitatea cu ceilalţi), pe care le-a extins, după cum s-a văzut, întregului popor67.
Argumentaţia lui Bărnuţiu din februarie 1842 nu este aşadar produsul unei fervori naţionaliste, ci
rezultatul asimilării unor noţiuni cu largă circulaţie în rândul elitelor intelectuale ale Europei. Această filo‑
sofie va fi orientată pentru a dovedi că limba face parte din bunurile unui popor garantate de drepturile
naturale. Căci, după cum s-a arătat mai sus, drepturile naturale individuale sunt extinse de filosoful român
la nivelul întregului popor, pe care vom vedea cum îl defineşte. Limba rămâne pentru Bărnuţiu o avere din
lontru, strâns legată cu personalitatea fieşcărui om şi cu naţionalitatea fieşcărui popor şi un vehicul esenţial
care întrupează cuvântul omenesc şi se arată în lume, ca să povăţuiască pre oameni către înalta lor chemare68.
Este, după cum ne arată ultimele citate, numitorul comun între personalitate-om şi naţionalitate-popor,
de unde deducem că, în opinia filosofului, naţionalitatea este pentru un popor ceea ce personalitatea este
pentru un om, iar limba este factor definitoriu pentru ambele. Textul abundă în referinţe la importanţa în
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general a limbii pentru păstrarea identităţii, fiind, în legătură cu ce s-a scris mai sus averea cea mai scumpă
a omului nestricat şi a poporului necorupt69, fiind esenţială aşadar în sănătatea individului şi prin extensie, a
colectivităţii, iar originea ei, tocmai datorită imensei utilităţi pe care o primeşte, poate fi chiar de sorginte
divină (încă mai sunt tocma şi oameni învăţaţi care cred că nici n-au fost oamenii în stare a o afla de puterea sa, ci
că Dumnezeu i-au învăţat nemijlocit, cum învaţă mama pe băiatul său şi dascălul pe învăţăceii săi70). Dincolo de
rolul acordat limbii în formarea individului, funcţia de vehicul pentru idei nu este ignorată. Între drepturile
naturale ale individului, enunţate de Bărnuţiu, se numără şi acela de a putea acumula cunoştinţe, de a-şi
forma o cultură, care se întemeiază pe o limbă, depozitară a caracterului şi a naţionalităţii unei colectivităţi.
Un popor care şi-a pierdut limba nu mai are cinste înaintea popoarelor, ci e tuturor ca un obiect de batjocură, pe
care, ca pre un psitac, un popor îl face să vorbească aşa, mâne vine alt popor şi-l face să vorbească altminterelea.71
Influenţat de romantism, care îl apropie de popor, autorul aduce în acest text primul argument al tezei
unităţii culturale a românilor din întreg spaţiul românesc, pe care îl va relua şi dezvolta mai târziu. Limba
română este cea care îi leagă pe toţi aceştia cu o legătură dulce frăţească şi îi uneşte între o familie, care întotdeauna cu fală nobile s-a numit pe sine română72.
Definirea poporului are loc abia spre mjlocul scrierii, când se ajunge la setul al doilea de argumente
împotriva dorinţelor Dietei maghiare, argumentele de ordin moral. Este foarte interesant să vedem funda‑
mentele şi rădăcinile acestei concepţii. Simion Bărnuţiu îl defineşte ca o mulţime de oameni de aceeaşi viţă,
uniţi prin limbă, prin aceleaşi datini şi plecări, prin aceeaşi cultură a trupului şi sufletului, aşa cât prin aceste sunt
legaţi într-un neam ca prin nişte legături fireşti73. În acord cu principiile herderiene pe care ştim că le cunoştea,
elementele apartenenţei la popor sunt restrictive: originea comună, tradiţiile, obiceiurile curente, cultura
trupului şi sufletului (care poate însemna o definire prin sânge şi religie, sau altă formă de cultură spiri‑
tuală). Mai înainte în cadrul argumentaţiei autorul arăta că la români apartenenţa la popor nu ţine seama
de statutul social (poporul românesc nu stă doar în plasa nenobililor, că popii, nobilii şi nenobilii înolaltă fac pe
poporul român74), prin care de fapt îşi cheamă conaţionalii la solidaritate naţională. O constantă a gândirii
politice bărnuţiene este considerentul că toate naţiunile conlocuitoare sunt la fel de bine pregătite pentru
a participa la guvernarea Transilvaniei, indiferent de confesiune (istoria arată că reformatul şi jidovul tocma
aşa e de bun patriot, ca şi catolicul şi neunitul şi unitariul75 – argument prin care autorul încearcă să arate că
atitudinea maghiară contravine Înţelepciunii statului). Fiind orientată împotriva emancipării fiecărui individ
şi în favoarea unei singure naţiuni, dorinţa maghiară este considerată nedreaptă şi imorală, deşi îmbrăcată
în larva binelui public76. Interesantă este o afirmaţie a lui Bărnuţiu spre finalul protestului său: de s-ar arăta
unguromaniea îmbrăcată tocma în cea mai noaă modă de Paris, o vor urâ toţi cei buni şi vor fugi de ea ca de o fiară
sălbatică primejdioasă existenţei şi fericirii celei publice a monarhiei austriace77. Credem că aici este vorba de o
condamnare a naţiunii contractualiste franceze, care, în viziunea autorului ar constitui o sursă de inspiraţie
pentru nobilimea maghiară în impunerea calităţii de cetăţeni şi de fii ai patriei, aşa cum reiese de la începutul
protestului său, doar celor care se supun legilor în limba maghiară. Viziunea sa este interesantă din per‑
spectiva prezentului, care atribuie conotaţii negative mai degrabă modelului de naţiune german78. Această
atitudine poate fi încadrată în criticile pe care cultura germană, căreia îi era tributar Bărnuţiu, le aducea cul‑
turii franceze, mai ales prin Herder. Fruntaşul român a preluat enorm de la acesta în legătură cu rolul limbii
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naţionale pentru ca un popor sa iasă din barbarie, precum şi ideea de limbă ca motor al devenirii istorice79.
Textul său din 1842, chiar dacă a fost publicat abia 11 ani mai târziu, este important pentru definiţia pe care
o dă poporului şi pentru importanţa pe care o acordă limbii ca factor în definirea naţionalităţii. Adevărata
dimensiune ideologică a lui Bărnuţiu se va concretiza abia în timpul Revoluţiei de la 1848, în care acesta
a jucat un rol crucial, atât de organizator cât şi de autor al unuia din principalele manifeste programatice,
cunoscut ca Discursul de la Blaj.
Revoluţia de la 1848 a adus pentru elitele româneşti ideea unei schimbări profunde în viaţa socială,
acestea căutând alinierea mişcărilor româneşti la cele europene. Mişcările revoluţionare din Viena a adus
bucurie pentru români, la fel şi programul revoluţionar maghiar, mai ales datorită puternicului caracter
social, legat de desfiinţarea iobăgiei. Fruntaşii românilor s-au arătat îngrijoraţi în legătură cu ultimul punct
al acestuia, privind uniunea Transilvaniei cu Ungaria. Implicarea lui Simion Bărnuţiu în mişcarea româ‑
nească începe din martie, cu elaborarea Provocaţiunii (24–25 martie), în care reclama că naţiunea română
trebuie să se emancipeze pentru a nu mai fi supusă ungurilor, secuilor şi saşilor. Pe fondul elanului revolu‑
ţionar, în urma unei proclamaţii a lui Aron Pumnul, are loc la Blaj Adunarea din Duminica Tomii (18/30
aprilie 1848), cu participarea a 6000 de ţărani şi fruntaşi români. Consecinţa acestei adunări este un apel
către români pentru o reuniune tot la Blaj, în data de 3/15–5/17 mai, care trebuia pregătită în sensul uni‑
formizării programelor româneşti destul de eterogene. În 26 aprilie/8 mai are loc la Sibiu o conferinţă
pregătitoare la care participă reprezentanţii ortodocşilor şi ai greco-catolicilor alături de alţi conducători.
La această conferinţă se adoptă programul bărnuţian bazat pe proclamarea independenţei naţiunii române,
prestarea unui jurământ naţional de fidelitate faţă de împărat şi apărarea naţionalităţii, adoptarea unei poziţii
contra uniunii Transilvaniei cu Ungaria80.
În data de 2/14 mai, fruntaşii românilor erau adunaţi în catedrala greco-catolică a Blajului. Unul
dintre importanţi a fost Simion Bărnuţiu, animat de pasiune revoluţionară, descris de istoricul maghiar
Jakob Elek, participant la eveniment, ca fiind negricios, cu ochii negri, o figură aproape sălbatică, un Danton
însetat de răzbunare, cu reale trăsături romane81. Invitat de către canonicul Vasile Raţiu, fostul profesor blă‑
jean a rostit timp de trei ore un discurs ale căror ecouri se vor face simţite în programul politic românesc
până la desfiinţarea monarhiei habsburgice. Deşi a rămas cea mai importantă scriere a lui Bărnuţiu, Discursul
de la Blaj nu are un titlu stabilit, ci a fost publicat sub diferite denumiri: Raporturile românilor cu ungurii
şi principiile libertăţii naţionale desfăşurate de Simeone Bărnuţiu la 14/2 mai 1848 în şedinţa preliminară a
Adunării naţionale, în biserica catedrală din Blaj (publicat de Alexandru Papiu Ilarian în 1852), Discursul lui
Bărnuţiu din 14/2 mai de relaţiunile românilor cu ungurii şi de libertatea naţională (variantă prescurtată de
Papiu Ilarian şi tipărită tot în acelaşi an), Discursul ţinut la catedrala din Blaj la 2/14 mai 1848 (titlul ediţiei
de la Bucureşti din anul 1909), Românii şi ungurii (titlu propus de Gheorghe Bogdan-Duică la ediţia din
1924). Manuscrisul original a fost pierdut după ce fusese încredinţat de căre autor lui Alexandru Papiu
Ilarian; din fericire, pierderea a avut loc după tipărirea din 1852, astfel că textul ne este cunoscut82.
Debutul cuvântării prezintă o serie de elemente care încearcă să lege mişcarea românească de cea
europeană, oratorul având ferma convingere că poporul român trebuie să profite de schimbările care
se prefigurau prin revoluţie. Pentru aceasta, Bărnuţiu descrie starea românilor din ultimile luni, care în
opinia sa sunt dornici de schimbări şi receptivi la noile idei: inima românilor a bătut totdeauna pentru
libertate şi iacă,-i vedem şi acum, cu multă bucurie cum s-au deşteptat şi cu ce uniune minunată s-au legat, că
nu vor mai suferi ca să-i calce în picioare alte naţiuni83. În partea de început este anunţată şi poziţia sa faţă de
punctul al 12-lea din programul revoluţiei maghiare, faţă de care, după o trecere în revistă a altor puncte
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din program şi la consideraţii privind societatea transilvăneană, se exprimă tranşant: această uniune nu e
nimic mai puţin decât contopirea pe care o doresc ungurii demult84. Discursul de la Blaj se va orienta în com‑
baterea uniunii dorite de maghiari prin recursul la o serie de argumente, în primul rând istorice, dar şi de
ordin social. Bărnuţiu atribuie românilor conştiinţa atât a romanităţii lor, cât şi a faptului că maghiarii
sunt vinovaţi de toate problemele lor. Demersul său istoric îşi propune să demonstreze că, deşi ungurii nu
era atât de salbatici când veniră pe pământul românilor, ei au devenit mai barbari astăzi decât înainte de o mie
de ani85. Bun cunoscător al principalelor evenimente din viaţa politică a românilor, oratorul prezintă un
tablou al înţelegerii între români şi maghiari până în anul 1291 (când are loc ultima atestare a participării
nobililor români ca grup privilegiat la Dieta convocată de regele Andrei al II-lea), după aceasta situaţia
schimbându-se, odată cu ascensiunea nobililor care au oprimat poporul. Răscoala de la Bobâlna este
pusă pe seama abuzurilor pe care aceştia le-au făcut şi care au constituit o încălcare a drepturilor naturale;
prin urmare poporul a fost îndreptăţit să se răscoale. Constituirea uniunii celor trei naţiuni (nobili, saşi
şi secui), întărită apoi prin Tripartitul lui Istvan Werböczi, prin Aprobatele şi Compilatele care au marcat
sistemul juridic transilvănean, nu este considerată o crimă contra românilor, ci contra poporului. Aceste
seturi de coduri, pe care Bărnuţiu le numeşte general Constituţiunea ungurească, sunt caracterizate drept
egoiste, cu o orientare antiliberală. Ca efecte, această lege fundamentală nimiceşte industria şi comerţul,
stinge artele şi ştiinţele, şcoalele care steteră până acum în tot ţinutul coroanei ungureşti n-au fost decât cuiburi
de neştiinţă şi de despotism aristocratic, în care s-au crescut împilători de popor86. Toate acestea pot fi rezu‑
mate într-o constatare simplă: poporul era dezbrăcat de libertate, care e condiţiunea cea dintâi a toată cultura
omenească87. Bărnuţiu a reuşit să surprindă principala consecinţă a acestor măsuri: decăderea nobilimii
româneşti, care încetează să mai fie depozitara valorilor naţionale, pierzându-şi totodată dreptul de a mai
participa la conducerea statului.
Foarte interesantă este legătura pe care fruntaşul român o face între pierderea naţionalităţii şi apa‑
riţia, la 1700, a Bisericii greco-catolice. Poziţia oratorului este interesantă deoarece el însuşi era un produs
al şcolii teologice blăjene, unde fusese şi profesor de filosofie, aşadar un beneficiar al efectelor pozitive pe
care uniunea bisericească le-a avut pentru români. Bărnuţiu recurge la un artificiu oratoric: deşi începe prin
a recunoaşte câteva avantaje ale uniunii (precum privilegii acordate preoţilor, şcolile Blajului, descoperirea
latinităţii românilor si începutul luptei pentru drepturi) acestea constituie doar temelia criticilor pe care le
va face actului de la 1700. Marele rău pe care l-a făcut apariţia Bisericii greco-catolice a constat în dezbinarea
românilor, astfel că în faţa ungurilor au devenit vulnerabili. Cunoscător al tradiţiei petiţionare de dinaintea
sa88, oratorul scoate în evidenţă şi nerespectarea promisiunilor Curţii de la Viena faţă de români: lipsa unui
statut de egalitate al preoţilor cu clericii celorlalte confesiuni, căderea ortodocşilor sub autoritatea Bisericii
sârbeşti, lipsa de autoritate reală a episcopilor. Tot acest rechizitoriu este preambulul pentru un apel la soli‑
daritatea naţională şi la depăşirea graniţelor confesionale, pe care Bărnuţiu în formulează sub forma unui
jurământ: Să jurăm că nu ne vom lăsa ca să ne mai înşele, să jurăm că nu vor mai putea turbura pacea şi buna
înţelegerea noastră nici iezuiţii, nici călugării sârbeşti, nici misionarii Strigoniului, nici agenţii naţiunilor străine
chiar şi când s-ar îmbrăca în haine de preoţi şi episcopi româneşti. Să jurăm că nici diavolii iadului nu vor putea
rumpere legăturile amoarei frăteşti cu care e legată adunarea aceasta, şi printr-însa, toată naţiunea română89.
Viziunea sa de sorginte herderiană iese la iveală în îndemnul imediat următor prin care ascultătorii sunt
readuşi în prezent: ca fraţi de un sânge să ieşim la luptă în contra celui duşman al naţionalităţii noastre ce vine
către noi cu flamură de uniune nouă de la Ţara Ungurească90.
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Românii, în calitate de urmaşi ai romanilor, sunt cei mai în măsură să beneficieze de drepturi suve‑
rane asupra Ardealului, proprietate adevărată a naţiunii române. Uniunea dorită de maghiari l-ar fi lăsat ca
un om fără picioare, ciung şi desfigurat, de nu poate să se mişte, mai ales cătră Moldova şi România91, iar pentru
români aceasta ar fi însemnat doar servitute. Bărnuţiu a rostit în acest context celebra formulă libertatea cea
adevărată a vercărei naţiuni nu poate fi decât naţională92, care a alimentat ideologic lupta românilor pentru
egalitate în drepturi până la sfârşitul monarhiei dualiste. Libertatea este un garant al onoarei fără de care
existenţa unei naţiuni este de neimaginat, ea nu poate veni decât cu egalitatea în drepturi, care să ofere
reprezentare corespunzătoare, justiţie echitabilă şi şansa de a forma o cultură de nivel înalt prin universităţi.
În viziunea despre naţiune a lui Bărnuţiu, rolul limbii rămâne neschimbat faţă de manifestul din
1842: aceasta joacă un rol crucial ca vehicul de transmitere al culturii şi ca parte a identităţii naţionale.
El face o pledoarie pentru cultura în limba naţională, deplângând naţiunea care nu vede decât cu ochii altei
naţiuni deoarece niciodată nu va pătrunde rază de cultură la creierii acestei naţiuni, ci va rămâne purere întunecată ca orbul şi servă naţiunilor răpitoare93. Necultivarea limbii naţionale duce la sărăcirea ei, astfel nici preoţii
şi nici reprezentanţii poporului nu o vor putea folosi în mod eficient. În lipsa unei limbi naţionale folosită
în şcoli, patriotismul românesc va dispărea. Pentru ca acest lucru să nu se întâmple, oratorul formulează
un principiu care va rămâne valabil pentru români până la Marea Unire, lupta pentru unitatea culturală a
românilor, indiferent de frontiere: Aşadar românii mai întâi să se unească între sine spre acest scop, de la Nistru
pân’ la Hem şi de la Hem pân’ la Tisa, apoi să se unească cu celelalte familii romane, pentru identitatea limbii
şi cumnăţia cea firească a cugetelor şi simţămintelor94. Unitatea preconizată aici este strict culturală şi, după
cum apare imediat mai jos, trebuie să treacă peste frontierele politice dintre statele în care se aflau atunci
românii. Unicul liant între toţi românii este limba, ea trebuie apărată şi cultivată deoarece acesta este primul
pas spre o dezvoltare durabilă. În opinia filosofului român, unitatea limbii într-un stat poliglot nu poate fi
justificată de considerente practice (precum eficientizarea administraţiei, unitatea legislaţiei sau prestigiul
cultural al unei limbi) ci numai de comoditatea despotismului şi cugetul lui cel nelegiuit de a răpire libertatea
naţiunilor, ca să domnească preste ele.95
Un lucru întâlnit atât la protestul din 1842 cât şi la discursul de faţă şi care poate fi imputat lui Bărnuţiu
ca orator este definirea relativ tardivă a principalelor concepte cu care lucrează. Abia în a doua jumătate a
Discursului vom întâlni o definiţie a naţiunii care înseamnă, în viziunea sa persoana unui popor întreg, care
e legat între sine cu aceeaşi limbă şi datini, căci cine zice că natura i-ar fi dezbrăcat pe oameni de demnitatea de
persoană, când i-a unit într-un corp naţional cu legăturile frăţiei acestei minunate?96. Egalitatea naţiunilor este
o consecinţă a egalităţii persoanelor, iar naţiunea care încearcă să subjuge altele şi-a pierdut dreptul de a fi
suferită între naţiunile de pre pământ97. Garantul acestor libertăţi este Statul, care trebuie să asigure fiecărei
naţiuni un cadru de dezvoltare propice firii sale. Impunerea unui drept care nu face parte din firea popor
îl legitimează pe acesta să-l respingă, aşa cum arătase juristul german Savigny, citat de Bărnuţiu. Vom găsi
aici o formulare destul de ambiguă, care ne poate pune pe gânduri: iară în stat liber nu poate fi lege aceea ce
voieşte numai un om sau o naţiune, ci trebuie să fie lege aceea ce voieşte şi ce doreşte tot poporul, toate naţiunile98.
Fie autorul nu a construit pluralul cuvântului popor, fie termenul a ajuns la noi în formă eronată, sau, în cel
mai interesant caz, poporul devine acum totalitatea cetăţenilor dintr-un stat, care pot avea multiple naţio‑
nalităţi. Din definiţia dată mai sus, naţiunea este o persoană din cadrul întregului popor, caracterizată prin
limbă şi tradiţii comune. În acest caz, s-ar părea că Bărnuţiu a optat pentru o schimbare a unor concepte
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cheie, în 1842 definind poporul prin limbă şi tradiţii comune, şi nu naţiunea (de astfel termenul nici nu
apare în O tocmeală de ruşine şi o lege nedreaptă, unde întâlnim doar naţionalitate). Definiţia naţionalităţii e
construită printr-o serie de comparaţii care să-i justifice importanţa, din ea deducem totalitatea atributelor
care fac special un anumit popor (limbă, cultură, tradiţii): Ce este apa pentru peşti, aerul pentru zburătoare
şi pentru toate vieţuitoarele, ce este lumea pentru vedere soarele pentru creşterea plantelor, vorba pentru cugetare,
aceea e naţionalitatea pentru vercare popor, într-însa ne-am născut, ea este mama noastră, de suntem bărbaţi
ea ne-a crescut, de suntem liberi într-însa ne mişcăm, de suntem vii într-însa viem, de suntem supăraţi ne aline
durerea cu cântecele naţionale, prin ea vorbim şi astăzi ca părinţii noştri carii au trăit înainte de mii de ani, prin
ea ne vor cunoaşte strănepoţiişi posteritatea preste mii de ani99. Sunt cuprinse aşadar toate caracteristicile (ori‑
gine, limbă, cântece) identitare care fac ca oricare popor să fie unic. Interesant este că nu sunt cuprinse în
definiţia naţiunii ci a naţionalităţii, care înseamnă practic apartenenţa la naţiune, ultima fiind definită doar
ca o persoană (ipostază) a poporului. Uniunea Transilvaniei cu Ungaria este văzută ca o mare ameninţare la
adresa identităţii româneşti, deoarece ameninţă tocmai conştiinţa originii romane pe care Şcoala Ardeleană
a făcut eforturi mari să o evidenţieze, şi limba care e văzută ca factor esenţial în prezervarea naţionalităţii.
În vederea unei replici potrivite la acţiunile ostile, naţiunea română trebuie să-şi proclame independenţa şi
să jure că toate eforturile sale vor fi îndreptate spre prezervarea naţionalităţii în faţa tuturor ameninţărilor,
deoarece doar aceasta este calea spre cultură şi fericire. Bărnuţiu îşi încheie discursul amintind contempo‑
ranilor că în faţa multor primejdii românii nu şi-au pierdut identitatea şi nici de această dată nu trebuie să
fie altfel; lupta pentru limbă şi romanitate trebuie să fie continuă, neoprită decât de o încununare cu lauri a
românilor, de către însuşi Traian.
Discursul de la Blaj marchează în vocabularul politic al românilor ardeleni o trecere de la conceptul
cultural de naţionalitate la cel mult mai complex de naţiune care va ajunge să cuprindă şi un teritoriu naţi‑
onal, drepturi naţionale şi putere naţională. Extinderea drepturilor persoanei la întregul colectiv din care
face parte (popor în 1842, naţiune în 1848) constituie o sinteză interesantă între naţionalism şi liberalism,
care va face carieră în spaţiul românesc cel puţin până la Marea Unire. Dorinţa unei unităţi culturale se va
vedea la românii ardeleni din multe puncte de vedere; prin legăturile pe care asociaţiile culturale le-au avut
cu Vechiul Regat de-a lungul celei de-a doua jumătăţi a secolului al XIX-lea precum şi prin interesul pe care
presa transilvăneană l-a acordat evenimentelor politice şi culturale ale românilor de peste munţi100. Unitatea
culturală a românilor a reprezentat fundamentul pe care s-a construit, după Primul Război Mondial, si uni‑
tatea politică.

Poporul, patria şi naţia în Proclamaţia de la Islaz
Tinerii munteni aflaţi la Paris în iarna anului 1848 au avut astfel ocazia să ia contact direct cu mişcarea
insurecţională care a debutat în luna februarie în capitala Franţei, ducând la abdicarea lui Ludovic Filip şi la
proclamarea celei de a Doua Republici. Ei erau deja grupaţi în diferite societăţi, dintre care cele mai impor‑
tante erau Societatea pentru învăţătura poporului român (fondată în 1839) şi Societatea studenţilor români
de la Paris (fondată în anul 1845). Mulţi dintre ei, precum Nicolae Bălcescu, C.A Rosetti sau Dumitru
Brătianu, iau chiar parte la luptele de stradă ale populaţiei cu forţele de ordine. În acest timp, cea mai mare
dorinţă a lor este să revină acasă pentru a aduce cu ei tumultul revoluţionar. Deosebit de activ este Bălcescu,
care împreună cu Alexandru Golescu l-a contactat pe Adam Czartoryski care va interveni pe lângă şeful
guvernului francez, poetul Lamartine, pentru trimiterea a 20000 de puşti în Muntenia101.
Tinerii ajung în ţară în martie şi aprilie, şi au început răspândirea de pamflete împotriva domnitorului
Bibescu şi a regimului regulamentar. Un comitet revoluţionar dirijat de Ion Ghica şi C. A. Rosetti a debutat
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în luna martie. În luna următoare Bălcescu şi Golescu vin în ţară. Sunt făcute diferite planuri pentru debutul
insurecţiei, Bălcescu o dorea în prima zi de Paşti (23 aprilie), însă va fi planificată pentru 9/21 iunie102.
În acea dată a avut loc citirea proiectului de Constituţie al Comitetului revoluţionar din Muntenia de
către Ion Heliade Rădulescu. Acesta cuprindea 22 de articole car în prealabil erau explicate fiecare ascul‑
tătorilor ţărani sau orăşeni. Printre prevederile sale putem enumera emanciparea şi împroprietărirea clă‑
caşilor cu despăgubire, eliberarea ţiganilor din robie cu despăgubire, desfiinţarea pedepselor cu moartea
şi bătaia, drepturi politice pentru necreştini, deschiderea unor universităţi la Bucureşti şi Craiova, regim
republican cu domn ales pe cinci ani, Adunare legislativă, gardă naţională103.
Debutul proclamaţiei104 prezintă o serie de imagini axate pe ideea de mântuire şi de regenerare,
poporul fiind chemat într-un mod paşnic să-şi schimbe soarta, să se mântuiască105. În acest text vom găsi
într-o mare măsură exploatată tema poporului, termenul popor apărând de foarte multe ori, iar termenul
naţie de foarte puţine. Poporul este încărcat cu o puternică dimensiune creştină, asociat cu Mântuitorul
Iisus Hristos din perspectiva martiriului, pentru care se cere o înviere106. Această apropiere are ca scop legi‑
timarea acţiunii revoluţionare şi formarea unei baze care să poată justifica puterea.
Este important să vedem cum este definit poporul şi care sunt criteriile care contează în formarea
acestei legături între indivizi. Încă de la începutul Proclamaţiei, în partea explicativă de dinaintea punc‑
tării principalelor revenidicări, se arată că tot românul e un atom al întregei suveranităţi a popolului: sătean,
meseriar, neguţător, preot, soldat, student, boer, domn, e fiu al patriei şi, după sfânta noastră credinţă, e fiu al lui
Dumnezeu. Toţi avem acelaşi nume de român. Aceasta ne înfrăţeşte şi face să înceteze toate interesele, să se stingă
toate urile107. Practic, acest discurs pare a se adresa doar românilor, indiferent de starea lor socială sau de
meseria pe care o au, fiindcă toţi aparţin patriei.
Patria se doreşte a fi tare unită în dragoste, compusă de fraţi iar nu de vrăjmaşi108 iar în acest temei este
decretată egalitatea în drepturi civile pentru toţi. De la patrie poate doar proveni puterea, chiar şi dom‑
nească, deoarece Domnia nu e drept de moştenire a nici unei familii, domnia este a patriei. Ea o dă celui ce va
socoti de cuviinţă dintre fii săi109. Dreptul suveran aparţine însă poporului110 care capătă astfel dreptul de a
acorda domnia ori de câte ori consideră necesar aceleiaşi persoane. El este ales dintre cetăţeni şi rămâne
chiar şi în timpul domniei un cetăţean şi un fiu al patriei. Poporul este cel care a decretat că tot românul e
liber, tot românul e nobil, tot românul e un domn111. Din analiza de până acum se poate trage concluzia că, la
fel ca şi în Constituţia franceză din anul 1793, că suveranitatea în stat este deţinută de popor iar patria con‑
stituie în imaginarul revoluţionar o familie compusă din egali.
Este foarte interesant cum în contextul unui apel către boieri apare pentru prima dată în Proclamaţia
de la Islaz cuvântul naţie: Cu toţii întindeţi mâna a închega toate clasele societăţii într-un singur corp, pe care să-l
putem numi, fără ruşine, naţie. A doua oară termenul apare în contextul apelului către străini la o solidarizare
în jurul programului revoluţionar: Cetăţenii în general, preoţi, boieri, ostaşi, negustori, meserieşi de orice treaptă,
de orice naţie, de orice religie, ce vă aflaţi în capitală şi prin oraşe, greci, sârbi, bulgari, germani, armeni, israeliţi,
armaţi-vă spre a ţine buna orânduială şi a ajuta la fapta cea mare. Patria este şi a noastră şi a voastră. Vouă vă
place a şedea într-însă şi ea vă primeşte. Sistema cea veche nu v-a chemat şi pe voi la masa de obşte. De azi înainte
o masă avem cu toţii, un ospăţ de frăţie ni se întinde, aceleaşi drepturi vom avea cu toţii112. A treia utilizare are loc
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în contextul apărării de puterile reacţionare, în contextul unui îndemn de a forma cruciada înfrăţirii naţiilor
în afară113.
Primul sens al cuvântului naţie care poate fi desprins de aici, din prima situaţie în care este folosit,
este de popor. Practic, dacă ne uităm la felul în care este definit poporul mai sus, ca fiind totalitatea fiilor
patriei, indiferent de poziţia sa socială (definiţia respectivă aducea o enumeraţie de categorii sociale: boier,
negustor, ţăran etc), putem vedea că seamănă cu definiţia naţiei din prima situaţie: un corp format din toate
clasele societăţii, însă formarea sa are loc prin mobilizarea boierilor. În a doua situaţie avem un mesaj de
chemare care prezintă de această dată o patrie primitoare şi deschisă tuturor. Putem observa că acest lucru
nu este condiţionat de nimic, astfel contractualismul lipseşte. Cetăţenii de orice naţie sunt chemaţi să apere
noile cuceriri ale revoluţionarilor pe motiv că patria este a tuturor şi ea le oferă tuturor drepturi egale.
Înşiruirea de etnii (greci, bulgari, sârbi, armeni şi evrei) după cuvântul naţie poate presupune înzestrarea
acesteia cu o conotaţie etnică, aşa cum poate avea sensul de naţionalitate (o legătură juridică dintre aceştia
şi un alt stat). Totuşi, nu se precizează nimic despre posibilitatea ca cineva să mai deţină o naţionalitate îna‑
inte de a fi integrat în rândul cetăţenilor Ţării Româneşti. Din acest motiv am înclina aici spre o conotaţie
mai degrabă etnică a naţiei însă în definitiv textul nu oferă suficiente informaţii pentru a opta ferm pentru
unul din cele două sensuri. În a treia situaţie se face referire la înfrăţirea naţiilor de afară în faţa contrarevo‑
luţiei, definită ca puterea nepravilnică (nelegitimă), şi la care trebuiau să adere şi românii.
Influenţa franceză asupra liderilor paşoptişti din Ţara Românească explică caracterul foarte liberal al
Proclamaţiei de la Islaz şi orientarea ei pentru unirea tuturor cetăţenilor, indiferent de etnie sau naţionalitate.
Poporul, patria şi naţia sunt noţiuni care tind să înglobeze totalitatea indivizilor şi să le ofere calitatea de cetă‑
ţeni, adică egalitate şi drepturi politice indiferent de etnie sau religie. Acest lucru corespunde unui model uni‑
versalist însă nu există nicio referire de natură contractualistă, adică la ce ar trebui să facă practic cineva pentru
a aparţine acestei colectivităţi. De asemenea, programul revoluţionar nu prevede noţiunea de străin, sau care
ar fi statutul unui individ care rezidă pe teritoriul Munteniei însă fără a fi parte a patriei, poporului sau naţiei.
Mai rămâne ca întrebare de ce doar boierii sunt chemaţi să contribuie la construirea acestei naţii definită ca
un corp ce înglobează toate clasele societăţii. Probabil deoarece autorii proclamaţiei erau conştienţi că doar
aceştia aveau puterea şi cunoştinţele reale de a construi instituţii reprezentative pentru popor. Cu toate acestea,
Proclamaţia de la Islaz, un text fundamental prin transformările sociale pe care le prevede, rămâne ambiguu cu
privire la diferenţele dintre popor şi naţiune. Această cerinţă a implicării boierilor nu este suficient de detaliată
pentru a concluziona că o naţiune în viziunea lor este un popor reprezentat de structuri instituţionale în stat.
Reflectarea naţiunii în textele constituţionale
româneşti din a doua jumătate a secolului al XIX-lea
Unirea Principatelor Moldova şi Ţara Românească s-a desăvârşit prin dubla alegere a lui Alexandru
Ioan Cuza în data de 24 ianuarie 1859. Domnia sa a fost una constituţională, puterile sale fiind limitate de
Convenţia de la Paris (1858) care în anul 1864 a dobândit un act adiţional, Statutul Desvoltător Convenţiunii
din 7/19 august 1858, menit să întărească puterile domnului pentru a face reformele dorite114. Una din con‑
diţiile Convenţiei, care prevedea de asemenea să existe doi domni, două guverne, două Adunări legislative,
era şi existenţa unei Comisii Centrale la Focşani, cu rol de a discuta legile de interes comun115.
Comisia de la Focşani a început elaborarea unui proiect de Constituţie care a fost definitivat abia în
9/21 octombrie 1859 şi publicat doi ani mai târziu de către Mihail Kogălniceanu pentru a servi de fanar
luminător şi feritor116.
113
114
115
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Ibidem, p. 162.
Focşeneanu 1998, p. 22–23.
Hitchins 1998, p. 358.
Ionescu 1991, p. 302. În continuare: Constituţia Focşani. A se vedea și analiza lui Stanomir 2004, p. 317–375.
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Textul acestui proiect care a servit ulterior Constituţiei din 1866 conţine cele mai multe referiri la
naţiune. Însăşi textul ei se consideră că a fost proclamată de către Naţiune, ceea ce aminteşte de primii ani ai
Revoluţiei Franceze. În Titlul I se precizează că cea mai sacră datorie a fiecărui Român este de a susţine şi de a
apăra unirea naţiei într-un singur Stat Român117. Naturalizarea poate fi dată doar străinilor de religie creştină,
iar de drepturile politice se bucură deopotrivă toţi românii din Principatele Unite, de toate riturile creştine,
lipsind ceea ce ar putea constitui mai multe lămuriri 118. Pierderea naţionalităţii constituie o consecinţă a
intrării în serviciul unui stat străin fără autorizaţia guvernului119.
Foarte important pentru a vedea rolul naţiunii în viziunea autorilor Constituţiei de la Focşani (D.D.
Apostol, Ioan Em. Florescu, Costachi M. Brăiloiu, Mihail Kogălniceanu etc) este articolul 30 care prevede:
Toate puterile Statului din Principatele Unite purced de la naţiunea română şi funcţionează numai după principiile şi regulile aşezate prin constituţiunea de faţă. Acest articol este în spiritul Declaraţiei drepturilor omului şi
cetăţeanului care prevedea că orice suveranitate provine de la naţiune. Ca şi consecinţă a acestui articol este
şi cel legat de Adunarea Generală, organismul înzestrat cu puteri legislative: Adunarea Generală este reprezentanta legală a naţiunii române din Principatele Unite120. Puterea armată este de asemenea considerată naţională121. Deşi lipseşte o definire a acesteia, pentru prima dată într-un text cu caracter constituţional, chiar
dacă niciodată nu a fost pus în aplicare, naţiunea este considerată sursa de legitimitate a puterilor în stat.
Următoarele referiri la ideea de naţiune se vor găsi în Constituţia din 1866122, legea fundamen‑
tală a României până în anul 1923. Ideea acestei constituţii a apărut imediat după abdicarea forţată a lui
Alexandru Ioan Cuza (11 februarie 1866), din necesitatea introducerii unei monarhii constituţionale cu
principe străin. După alegerile din martie-aprilie grupările conservatoare au câştigat majoritatea locurilor
în ceea ce va deveni Adunarea Constituantă. Lucrul pentru noua Constituţie a început în data de 28 aprilie
1866. La 10 mai, o dată cu depunerea jurământului de către principele Carol I s-a format şi un guvern
de coaliţie prezidat de Lascăr Catargiu123. În data de 1 mai fusese supus atenţiei Constituantei proiectul
Consiliului de Stat care avea la bază proiectul elaborat în 1859 de către Comisia Centrală de la Focşani.
Elaborarea Constituţiei s-a făcut într-un mediu de puternice tensiuni între conservatorii majoritari şi gru‑
pările liberale, punctele cele mai mari de disensiuni fiind: natura Parlamentului (unicameral aşa cum îl
doreau liberalii sau bicameral cul îl doreau conservatorii), dreptul de veto al principelui (liberalii doreau un
drept de veto suspensiv, conservatorii unul absolut), colegiile de alegători (liberalii susţineau o formulă de
trei colegii, conservatorii doreau patru). Totuşi, liberalii au fost siliţi să accepte punctele de vedere ale con‑
servatorilor în faţa ameninţării cu retragerea acestora şi lăsarea ţării fără lege fundamentală. În data de 29
iunie s-a discutat global proiectul (cuprinzând 8 titluri şi 133 de articole), iar Constituţia a fost promulgată
în data de 1 iulie 1866124.
Această constituţie este prima care fixează definitiv suveranitatea naţională prin ideea că toate puterile
Statului emană de la naţiune, care nu le poate exercita decât prin delegaţiune şi după principiile şi regulile aşezate
în constituţiunea de faţă125 dar şi prin aceea că membrii celor două corpuri legislative reprezintă naţiunea şi
nu doar judeţul sau localitatea care i-a desemnat126. Deşi nu vom întâlni o definiţie a naţiunii, la începutul
Constituţiei apare interdicţia de a coloniza teritoriul românesc cu populaţiuni de gintă străină127, cuvântul
gintă servind aşadar definirii etniei. Pentru a dobândi împământenirea (naturalizarea) şi odată cu aceasta
117
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Constituţia Focşani, art. 5.
Ibidem, art. 8.
Ibidem, art. 28.
Ibidem, art. 54.
Ibidem, art. 127.
Reprodusă în Ionescu 1991, p. 383–401. În continuare: Constituţia din 1866.
Adăniloaie, Câncea 1983, p. 151–152.
Ibidem, p. 161.
Constituţia din 1866, art. 31.
Ibidem, art. 38.
Ibidem, art. 3.
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şi drepturile politice, străinul trebuie să petreacă o perioadă de zece ani în România şi să dovedească prin
fapte că este util. De această perioadă de zece ani pot fi scutiţi străinii care au adus industrii sau invenţii utile,
care s-au născut aici din părinţi străini care nu se bucurau de protecţie străină şi participanţii la Războiul de
Independenţă128.
Constituţia din anul 1866 reprezintă triumful în spaţiul românesc al principiului de bază al Revoluţiei
Franceze în materie de politică, deşi naţiunea era văzută mult mai restrictiv, drepturi politice în 1866 fiind
prevăzute doar pentru creştini. Acest lucru se va schimba în 1879, chiar dacă naturalizarea necreştinilor a
rămas un proces dificil.
Concluzii
Modelul central şi est european al naţiunii se caracterizează prin modul în care este definită legă‑
tura dintre indivizi, o legătură construită pe limba, tradiţiile şi aspiraţiile comune, fiind vorba de o naţiune
închisă celor care nu se încadrează în acest tipar. Spaţiul românesc este supus acestei influenţe, ceea ce face
ca modelul de naţiune promovat de elitele româneşti să ajungă cumva opus celui francez şi occidental, care
îşi propune construirea unei naţiuni din toţi locuitorii unui teritoriu, pe baza angajamentului comun. O
excepţie poate constitui viziunea paşoptiştilor de integrare în sânul patriei şi a străinilor, adică a celor cu
etnie şi naţionalitate diferită (în 1848 bunăoară nu se putea vorbi de o naţionalitate bulgară în lipsa unui
stat bulgar, însă se putea vorbi de una grecească), pe care o putem atribui influenţei covârşitoare exercitate
de cultura şi mentalităţile franceze asupra lor.
În spaţiul românesc vom întâlni, aşa cum semnala şi Paul Cornea, o mare ambiguitate în folosirea
termenilor referitori la colectivitate. Un exemplu semnificativ este Simion Bărnuţiu care, aşa cum am arătat
mai sus, în 1842 definea poporul ca fiind o mulţime de oameni de aceeaşi viţă, uniţi prin limbă, prin aceleaşi
datini şi plecări, prin aceeaşi cultură a trupului şi sufletului, aşa cât prin aceste sunt legaţi într-un neam ca prin
nişte legături fireşti, alegând aşadar ca legături între indivizi originea comună, limba, tradiţiile şi obiceiurile.
Această perspectivă se va schimba radical şase ani mai târziu, în Discursul de la Blaj în care autorul a definit
naţiunea ca fiind persoana unui popor întreg, care e legat între sine cu aceeaşi limbă şi datini însă apărând câteva
rânduri mai jos o distincţie interesantă între popor şi naţiune, în contextul ideii că trebuie să fie lege aceea
ce voieşte şi ce doreşte tot poporul, toate naţiunile. Bărnuţiu creează aici imaginea unui popor care înglobează
multiple naţiuni, luând ca definiţie a poporului totalitatea indivizilor dintr-un stat. Oricum aceste concepte
nu sunt folosite în aceleaşi contexte, ceea ce trădează o lipsă de atenţie din partea autorului pentru acest
aspect.
O situaţie foarte asemănătoare vom întâlni în Proclamaţia de la Islaz unde cele trei noţiuni folosite
acolo pentru a desemna colectivitatea, fii patriei, naţia, popolul sunt dificil de deosebit, pornind doar de la
text. Influenţa franceză a naţionalismului deschis se poate observa clar din dorinţa de a construi o patrie
deschisă şi străinilor şi celor de alte etnii, alături de o naţie deschisă tuturor categoriilor sociale, unde nu
apare nici o referire la etnic. Modelul francez de popor care cuprinde totalitatea indivizilor dintr-un stat,
supuşi ai unei autorităţi, promovat de Jules Michelet, un magistru pentru mulţi dintre paşoptişti, nu a fost
aşadar asimilat în întregime de români.
În ciuda acestor influenţe profund herderiene, elitele româneşti au imprimat programului lor o
direcţie liberală prin adoptarea principiului suveranităţii naţionale.. Acest principiu, apărut în Franţa anului
1789 sub forma articolului al treilea din Declaraţia drepturilor omului şi cetăţeanului şi consacrat pentru
prima dată de legea fundamentală a anului 1791, se va regăsi şi în spaţiul românesc începând cu proiectul de
constituţie al Comisiei Centrale de la Focşani (1859) care a transmis multe articole Constituţiei din 1866.
Suveranitatea naţională a rămas până astăzi un element cheie al Constituţiei României, moştenire directă a
Constituţiei din 1866 şi indirect a Revoluţiei Franceze.
128

Ibidem, art. 7.
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GAZETA DE TRANSILVANIA: PUNCT DE REFERINŢĂ
AL PRESEI ROMÂNEŞTI DIN ARDEAL
RĂDUCU RUŞEŢ*

TRANSILVANIA GAZETTE. REFERENCE POINT OF
ROMANIAN JOURNALISM IN ARDEAL
ABSTRACT: The purpose of this historical investigation
and this domain of social-cultural expertise is to aquire
new scientific knowledges regarding modern history of
Transilvania. Under the name “Transilvania Gazette –
Reference point of Romanian journalism in Ardeal”, it
approaches a subject by journalism history and cultural
society. This main subject represent a little part of out scientific work, which covers also the Editorial Board and
Romanian journalistic intellectuality in Transilvania and
Hungary during 1838 and 1918.
This research follows the creation of Transilvania Gazette,
the financiers, the cultural and social significance of the
first political journal in Transilvania, the categories of subscribers, the journalists who succeed in management of this
publication, the changes in board structure etc.
Before the born of Transilvania Gazette there were several initiatives in this historical area. Significant were the
attempts of Ioan Piuariu Molnar, which tried to start something similar at the end of XVIII th century, or the year
1829 when Zaharia Carcalechi established in Budapest
Romanian Library, but we can state that the editorial arise
of the journal from Brasov represent a starting point for
Romanian journalism in Transilvania. For this study we
used general sources, specific bibliography, books, online
sources and, mostly, the press during that period.
In this study we will follow the evolution of Transilvania
Gazette from the moment 1838 to the First Mondial War,
also analyzing in our research the political attitude of the
gazette during the years before the war, observing the political and cultural importance of this publication.
*

KEYWORDS: editors, newspaper, publication, intellectuals, political passivity.
REZUMAT: Prezenta investigație istorică și acest domeniu
al expertizei socio-culturale care are drept scop dobândirea
de noi cunoștințe științifice în domeniul istoriei moderne a
Transilvaniei, intitulată Gazeta de Transilvania: punct
de referință al presei românești din Ardeal, își propune să
abordeze un subiect de istorie a presei și de sociologie culturală, acest segment al cercetării reprezentând o mică parte
a preocupărilor noastre doctorale care abordează comitetele
de redacție și intelectualitatea jurnalistică românească din
Transilvania și Ungaria în perioada 1838–1918. Prezenta
cercetare are în atenție următoarele aspecte: înființarea
Gazetei de Transilvania, finanțatorii, importanța culturală
și socială a primului ziar politic din Transilvania, categoriile de abonați, redactorii care s-au succedat la conducerea
publicației brașovene, rolul Gazetei de Transilvania pentru
evoluția ziaristicii transilvănene, schimbarea structurii
redacționale etc. Înainte de apariția Gazetei de Transilvania
au mai fost inițiative pentru înființarea de ziare în această
regiune istorică, de amintit sunt încercările lui Ioan Piuariu
Molnar, care la sfârșitul secolului al XVIII-lea a întreprins
asemenea demersuri revuistice, tot în acest context poate
fi semnalat momentul 1829 când Zaharia Carcalechi a
înființat la Budapesta, Biblioteca românească, dar putem
afirma că apariția editorială a ziarului brașovean a reprezentat un punct de referință pentru nașterea presei românești
din Transilvania. Pentru realizarea acestui studiu am uzitat
atât surse generale, bibliografie de specialitate, cărți, surse
online, cât și presa vremii. În actualul studiu vom aborda
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evoluția Gazetei de Transilvania de la momentul 1838
până în timpul Primului Război Mondial, dar amintim
în cercetarea noastră și atitudinea sa politică din anii care
au precedat marele eveniment de la începutul secolului XX,

observând de-a lungul perioadei studiate importanța politico-culturală a acestei publicații.
CUVINTE-CHEIE: redactori, ziar, publicație, intelectuali, pasivism politic.

În acest punct al demersului nostru de istorie a presei ne îndreptăm atenția spre primele inițiative
revuistice de la începutul secolului al XIX-lea, astfel în această perioadă apare la Brașov, din inițiativa unor
gazetari și comercianți, Gazeta de Transilvania. Publicația brașoveană va apărea de două ori pe săptămână
cu alfabet românesc și cu caractere chirilice: Foaia o dată pe săptămână, una jumătate cu litere străbune,
române, cealaltă cu slovele străine, chirilice, adecă o coală pe săptămână1. Gazeta de Transilvania va avea prețuri
diferențiate pentru Monarhia Austriacă și pentru Principatele Române: pentru Brașov prețul unui exem‑
plar era de 4 fl. pe semestru, însă cu expediere la domiciliu, avea prețul de 4 fl. și 30 de creițari (crucieri),
pentru interiorul Monarhiei Austriece 5 fl., iar pentru Principatele Române și țările străine, prețul unui
exemplar al ziarului se ridica la suma de 7 fl. m. c. pe semestru2. Nu întâmplător este ales Brașovul ca punct
de apariție al acestei gazete, deoarece în acest oraș au loc cele mai multe interferențe socio-culturale, acesta
fiind o zonă a interacțiunii umane și a schimbului de idei. Deci putem observa că ideea fondării unei astfel
de publicații periodice naționale ia naștere în orașul Brașov, această publicație fiind de interes pentru
mediul comercianților brașoveni care intră într-un permanent contact și schimb de idei cu Timotei Cipariu
și George Barițiu, reprezentanți ai intelectualității din Blaj, continuatori ai tradiției iluministe inițiate de
reprezentanții Școlii Ardelene din secolul al XVIII-lea. Gazetarii ardeleni se întâlnesc în zilele de 16–18
iulie 1836 la Arpătac cu negustorii Rudolf Orghidan, Jipa și Iuga cel Bătrân, pentru a discuta despre pro‑
iectul înființării unei astfel de gazete literare și politice în orașul Brașov. La 2 ianuarie 1837 apare Foaia
Duminicii, redactorul acestei publicații fiind Ioan Barac și tipograf Johann Gött3. Presa secolului al XIX-lea,
(în cazul acestei publicații este foarte sugestiv faptul că domeniul gazetăriei este o zonă de afirmare a inte‑
lectualilor și a comercianților, a oamenilor cu bani), este un apanaj al marilor bancheri și latifundiari care
doreau influență și reprezentativitate prin aceste gazete, este ceea ce noi numim fenomenul de îmburghezire
al presei4.
Rudolf Orghidan și Dimitrie Marin au fost cei care au finanțat primul număr al Gazetei de Transilvania,
următoarele 52 de numere au fost plătite în mod exclusiv numai de Rudolf Orghidan, până la data de 25
decembrie 1837. Profilul acestei foi era asimilat cu un magazin enciclopedic și de divertisment, în Foaia
Duminicii fiind publicate traduceri literare, povestiri moralizatoare și cu un profund caracter umoristic, pre‑
luând în cea mai mare parte din presa germană. Această publicație nu a corespuns așteptărilor cititorilor,
iar numărul abonamentelor a scăzut de la 800 la 150 de abonamente. Din acest motiv comerciantul Rudolf
Orghidan decide să scoată o gazetă politică, Foaie de săptămână, alegându-l ca redactor pe George Barițiu,
iar din această publicație au apărut doar primele două numere, în 3 și 10 iulie 1837, această foaie fiind o
copie fidelă a ziarului german din Brașov, Siebenbürger Wochenblatt. Neavând autorizație, ziarul tipografului
J. Gött a fost desființat, Rudolf Orghidan i-a hotărârea de a renunța la inițiativele sale de finanțare a unei
astfel de foi. În acest moment de greutăți materiale și susținere editorială, își face apariția un alt negustor,
pe numele său Gh. Nica, care a fost dispus să suporte costurile acestei publicații. În anul 1837, redactorul
George Barițiu și tipograful J. Gött au făcut pregătirile necesare pentru editarea Gazetei de Transilvania.
George Barițiu, în calitatea sa de redactor își lua angajamentul de a redacta Gazeta de Transilvania, Foaia
1
2
3

4

Gazeta de Transilvania, Nr. 1din 3 ianuarie 1853, Brașov, p. 1; Gazeta de Transilvania, Nr. 3 din 10 ianuarie 1853, Brașov, p. 1.
Gazeta de Transilvania, Nr. 1din 3 ianuarie 1853, Brașov, p. 1.
Ruxandra Moașa Nazare, material consultat pe site-ul http://www.bjbv.ro/scan/schitaGT/Untitled–17.html, p. 3–4, în data
23. 06. 2014, ora 14: 29.
Explicația aparține autorului.
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pentru minte, inimă și literatură și să corespondeze, toatea acestea pentru un salariu de 600 de guldeni vie‑
nezi, iar J. Gött, ca editor se ocupa de îngrijirea și expedierea ziarului, iar profitul se împărțea în mod egal
celor doi5.
Gazeta de Transilvania a fost primul ziar politic şi cultural din Transilvania care a apărut la Braşov
săptămânal între (12 Martie 1838 – 30 Dec 1842; 2 Iulie 1858 – 30 Dec. 1860; 13 Oct. 1918 – 1 Ian 1945),
bisăptămânal între (4 Ian. 1843 – 17 Mart 1849; 1 Dec. 1849 – 1 Iulie 1858; 7 Ian. 1861 – 30 Dec. 1879),
de trei ori pe săptămână (1 Ian. 1880 – 1 Aprilie 1884), zilnic (4 Aprilie 1884 – 26 septembrie 1917;
1938–1945; 1989).
Dintre redactorii Gazetei de Transilvania putem aminti următoarele nume: Gheorghe Bariţiu (1838–
1849), Iacob Mureşianu (1850–1877), Aureliu Mureşianu (1878–1910), Gregoriu Maior (1890–1900),
Traian H. Pop (1901–1907) Victor Branişte (1907–1937), Ioan Brotea (1938–1939), Gavril Pop (1940–
1941), Ioan Colan şi Lucian Valea (1941–1945)6. De la data de 3 Ianuarie 1849 acest ziar apare cu titlul
Gazeta Transilvană, iar de la 1 decembrie 1849 Gazeta Transilvaniei. Editează suplimentele: Foişoara pentru
răspândirea cunoştinţelor folositoare şi a iubirii de carte şi Foaie pentru minte, inimă şi literatură (1838–1865).
G.T. se situează pe poziţii iluministe şi militează în folosul intereselor naţionale şi sociale ale românilor din
Transilvania. Primul număr al Gazetei de Transilvania apare la 12/24 martie 1838, iar în acest număr de
început, redactorul George Barițiu publică programul redacției, prin care încuraja creațiile literare, publi‑
carea de cărți în limba română, punând accent pe importanța școlii. După cum se poate observa și din titlul
publicației, Foaie pentru minte, inimă şi literatură cuprindea informații culturale, literare, artistice, filolo‑
gice, științifice și didactice7. În articolul program al primului număr, George Bariţiu apreciază ca şi Ioan
Heliade Rădulescu în Curierul Românesc şi Gheorghe Asachi în Albina Românească, importanţa unui ziar
în viaţa socială şi culturală a poporului. Lăţirea ştiinţelor şi a cunoştinţelor, împărtăşirea ideilor la toate casele
de oameni. Strigă astăzi toate naţiile, toate stăpânirile cele înţelepte şi părinteşti, mijloacele la acestea sunt cărţile,
literatura, scrierile periodice, lăţite şi propovăduite la toţi8. O foaie politică în limba naţională a românilor
aduce mari foloase căci renaşterea unei naţii pe o cale mai uşoară şi mai scurtă nu este altfel cu putinţă decât prin
însuşi lucrarea şi îmbogăţirea literaturii sale9. Existau două mijloace pentru cultivarea limbii şi îmbogăţirea şi
dezvoltarea creaţiei literare: traducerile din alte literaturi şi culegerea folclorului. Iniţial Gazeta Transilvaniei
se va ocupa în principal de probleme vizând îmbogăţirea limbii şi a literaturii. Iată ce spune primul număr
al articolului de redacţie: Cu toţii ştiu şi pricep cum că renaşterea unei naţii pe o cale mai uşoară şi mai scurtă
nu este altfel cu putinţă decât prin însuşi lucrarea şi îmbogăţirea limbii şi a literaturii sale. La acestea să se dea
zbor neîmpiedicat, şi noi sîntem scăpaţi de întunecime10. Domeniile de interes şi tematica G. T. s-au diversi‑
ficat, deoarece întemeietorul ei, George Bariţiu, aprecia că rolul presei româneşti era: lăţirea ştiinţelor şi a
cunoştinţelor, împărtăşirea ideilor la toate plasele (categoriile) de oameni11. Marcând importanţa presei în limba
română, Gazeta de Transilvania arăta în numărul unu al publicaţiei: Nici de aceea nu cred să fie mulţi între
români carii să zică: tocma novele politiceşti poci să citesc cu mult mai bine în limbi străine – oh nu; căci fieştecare ştie cum că acele nu sînt scrise în interesul şi a măsurat trebuinţelor românului... Un străin nu scrie în limba
românească, cu atâta mai puţin în duhul românesc; un strein de ar fii înţeleptul înţelepţilor...nu cunoaşte scăderile
noastre, nu le simte pe acele, prin urmare nici nu ştie prescrie mijloacele ajutătoare12. În perioada efervescenţei
literare și a romantismului politic de la 1848, specific perioadei, ziarul pledează pentru următoarele dezide‑
5

6
7
8
9
10
11
12

Ruxandra Moașa Nazare, material consultat pe site-ul http://www.bjbv.ro/scan/schitaGT/Untitled–17.html, p. 4, în data
23. 06. 2014, ora 15: 14.
Ion Hangiu 1996, p. 208.
Ruxandra Moașa Nazare, în op. cit., p. 5, în data 23. 06. 2014, ora 15:56.
Ioan Hangiu 1996, p. 208.
Ioan Hangiu în op. cit., p. 208.
Constantin Antip 1979, p. 64.
Ibidem, p. 64–65.
Ibidem, p. 65.
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rate: recunoaşterea de către autoritățile guvernamentale a egalităţii în drepturi a românilor din Transilvania
cu celelalte naţionalităţi pentru înlăturarea privilegiilor feudale şi pentru unirea românilor într-un singur
stat național. Datorită atitudinii lui Bariţiu expusă într-o serie de articole despre revoluţia de la 1848 şi
despre rolul jucat de Avram Iancu în derularea evenimentelor, G.T. este suspendată în martie 1849. În luna
februarie a anului 1850, redactorul refuză să dea o declaraţie prin care să-şi retragă afirmaţiile despre artico‑
lele referitoare la revoluţia de la 1848. Conducerea redacţiei este luată de Iacob Mureşianu care temperează
tonurile incisive ale articolelor. Rubricile G.T. se intitulează în 1852: Monarhia austriacă, Despre telegrafice,
Ţara Românească, Moldova, Cronică străină şi Foiletonul.
Dintre colaboratorii mai importanţi ai G.T. putem aminti pe: Andrei Mureşanu, Timotei Cipariu,
Ion Maiorescu, Damaschin Bojincă, Al. Papiu Ilarian, August Treboniu Laurian, Ioan. Heliade Rădulescu,
Costache Negruzzi, Ioan Slavici, Ioan Pop-Reteganul, G. Bogdan Duică. După 1900 ziarul are un caracter
eminamente informativ, pe care şi-l va păstra şi în perioada interbelică. Între anii 1940 şi 1945 G.T. conţine
versuri semnate de: Ion Al. Bran Lemny, Teodor Mureşanu, Lucian Valea, Ecaterina Pitiş, Verona Brateş, G.
St. Cazacu, articole de Ion Breazu, Vasile Netea, N. Georgescu-Tistu, Şt. Manciulea, N. Albu, Ioan Lupaş,
recenzii de Octav Şuluţiu. Alţi colaboratori au fost: V. Spiridonică, V. Steriopol, Emanoil Bucuţă, A.P.
Bănuţ13.
După ce am realizat o scurtă prezentare a celei mai importante publicații din Transilvania, relevant
este de observat ce categorii sociale erau interesate de această publicație. Trebuie precizat că am putut
reconstitui categoriile de abonați ai Gazetei de Transilvania fiind îndrumați de lucrarea de sociologie a presei
a lui George Em. Marica, Studii de istoria și sociologia culturii române ardelene în secolul al XIX-lea.
Repartiția abonaților Foii și Gazetei pe subregiuni se prezintă în felul următor: în lista din 1838
situația se prezintă astfel: cei mai mulți abonați din Transilvania sunt din orașul Brașov și împrejurimi,
în număr de 37, urmează apoi regiunea Abrudului, Zlatnei până la Cetatea Bălgradului (Alba – Iulia) 30,
Blajul 17, Hunedoara – Hațeg 12, Sibiul 11. În regiunea Banatului și a Crișanei avem centrele cu cei mai
mulți abonați, astfel de abonați sunt la Beiuș 16, Lipova 13, Lugoj 12, Arad 10, Oradea 9. George Em.
Marica ne prezintă listele de abonați din anii 1838 1842, 1847, 1852, 1854, 1862, 1865.
Iată câteva nume din Transilvania care erau abonați la G. T. în 1838: episcopul Lemeni, Timotei
Cipariu, Simion Bărnuțiu, I. Rusu, Ștefan Moldovan, (în acea perioadă paroh în Câmpia Turzii), Ioan
Popazu (parohul Brașovului), vicarul Năsăudului Ion Marian, Iosif Ighian (preot și mecenat ardelean din
acele timpuri), episcopul V. Moga, Alexandru Sterca Șuluțiu, dr. V. Pop și dr. P. Vasici.
Dintre abonații din vestul țării putem aminti următoarele nume: A. Gavra (profesor la Arad), Ion
Tomici (protopop la Caransebeș și colaborator al Foii), episcopul S. Vulcan, V. Erdeli (viitor episcop al
Oradei), Ion Teodorovici (revizorul cărților de la Buda), P. Cermena (viitor căpitan al Banatului)14. Pentru
cercetarea de față am consultat și listele cu abonați din Moldova și Țara Românească, dar subiectul propus
de noi își îndreaptă atenția spre Transilvania. Dintre abonații G.T. amintim următoarele structuri profesi‑
onale: funcționari cezaro-regești, cezaro-crăiești, corpul didactic (învățători, profesori), medici, avocați,
preoți, industriași, muncitori și arendași într-un procent mai mic. Deci putem observa un număr sporit
al abonaților G.T. în mediul urban printre intelectualii cu o pregătire superioară și un număr mai redus de
cititori în mediul rural, având în atenție și rata mare a analfabetismului15.
Alți abonați ai G.T. din Transilvania și Banat, în afără de cei semnalați până acum, sunt cei din anul
1842. Avem următoarea pleiadă de intelectuali, abonați ai Foii: Andrei Mureșanu, Iacob Mureșianu, Iosif
Benigni (reprezentant al intelectualității săsești), dr. A. Șandor, M. Drăghici, T. Aron. În anul 1847, cu un
an înainte de izbucnirea revoluției pașoptiste, merită amintiți în Ardeal și Banat următorii intelectuali: I.
Barac, N. Tincu-Velea, Moise Sora Noac, A. Pumnul, Moise Fulea, A. Budai, A. Șaguna, A. T. Laurian, iar
13
14
15

Ioan Hangiu în op. cit., p. 208–209.
George Em. Marica 1977, p. 20–21–22.
Ibidem, p. 54–62.
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din Principatele dunărene amintim pe Grigore Alexandrescu, C. Bălăcescu, V. Pogor (tatăl junimistului),
I. Ionescu de la Brad, T. Codrescu, T. Stamati, V. Adamachi, dr. Cuciureanu, dr. Vîrnav, Alecu Ghica, Gr.
Cuza. Între abonații sași, în afară de Benigni, sunt de menționat doi profesori de la Facultatea de Drept din
Sibiu: Fr. Hann și Zimmerman (apoi și Șt. L. Roth)16.
Anul 1852 aduce noi abonați, astfel sunt de semnalat Alesandru Papiu Ilarian (în acea perioadă
la studii în Italia), Andrei Mocioni, Axente Sever, Florian Micaș, Ilie Măcelariu, (ultimii 3 revoluționari
pașoptiști), S. Mihali profesor la Blaj, apoi la Craiova și C. Hurmuzachi în Moldova. După doi ani, adică
în anul 1854 merită menționat I. Codru-Drăgușanu. Între cititorii străini ai G.T. putem menționa pe epi‑
scopul catolic Haynald din Alba Iulia. În Principatele Unite menționăm următoarele nume: C. D. Aricescu
în Muntenia și Ștefan Emilian în Moldova.
Între abonații din Transilvania, din anul 1862, putem aminti pe protopopul Mețianu, devenind
ulterior mitropolit al Sibiului și colonelul D. Ursu (după ce s-a pensionat a ajuns în prezidiul Astrei). Din
Principate sunt de semnalat doi medici din București: dr. Davila și dr. Baraș. Conform celor menționate
de George Em. Marica din ultima listă care s-a publicat în anul 1865 sunt de semnalat Titu Maiorescu și I.
Micu Moldovan din Blaj17.
În acest punct al demersului de față ne ocupăm de activitatea de ziarist a lui George Barițiu. În
primii ani de la apariția Gazetei de Transilvania, redactorii ei au pus accent pe latura informațională cu
preponderență descriind evenimentele politice din Transilvania, Ungaria, Țările Române. În perioada
cuprinsă între 1842–1844, ziarul apare de două ori pe săptămână, numărul rubricilor și articolelor se
extinde, iar prin articolul de fond din 1844, intitulat Articol începător sau Articol premergător, Gazeta de
Transilvania își definea atitudinea față de problemele politice din Transleithania. În ceea ce privește moder‑
nizarea ziarului, putem aminti faptul că în anul 1845 George Barițiu introduce în structura editorială a zia‑
rului o rubrică intitulată Revista de jurnale, această rubrică descriind cele mai însemnate probleme abordate
în presa de orientare germană, maghiară și română din Transilvania18.
De scrierea și corectarea celor două foi brașovene s-a ocupat redactorul ardelean, George Barițiu,
acesta fiind cel care a ocupat poziția principală în redacția ziarului, în perioada 1 ianuarie – 8 aprilie 1838,
(acesta fiind momentul când Andrei Mureșanu își face apariția la Brașov). Din noiembrie 1843 începe
colaborarea dintre George Barițiu și Iacob Mureșianu, cel dintâi cheamă în redacția ziarului scriitori români
care să-l ajute în activitatea jurnalistică. Pe lângă ajutorul manifestat de colaboratorii săi, George Barițiu a
manifestat o prodigioasă și reputată activitate ziaristică reflectând în articolele sale, cu o puternică încăr‑
cătură comprehensivă, interesul pentru preocupările sale culturale, lingvistice, politice, istorice, econo‑
mice, sociale, demonstrând prin abordarea sa interdisciplinară caracterul enciclopedic al perioadei în care
a activat. Activitatea gazetărească a lui George Barițiu a întrepătruns toate domeniile jurnalisticii: articol
militant cu studiu științific, reportaj cu adnotare succintă, discuția amplă cu polemica incisivă19.
Barițiu, pentru a face cunoscută gazeta sa și pentru o mai bună răspândire a știrilor locale, încă din
anul 1838, redactorul ardelean a înregimentat o serie de colaboratori și corespondenți permanenți în cele
mai importante centre urbane din Transilvania și Banat. Dintre aceste localități putem aminti: Aiud, Arad,
Baia Mare, Blaj, Borsec, Cluj, Deva, Făgăraș, Hunedoara, Lugoj, Miercurea, Odorhei, Reghin, Roșia, Sf.
Gheorghe, Sibiu, Timișoara, Turda, Zalău. Ziarul a avut corespondenți și la sud și est de Carpați, în urmă‑
toarele orașe: București, Craiova, Iași și Roman, iar în următorii ani numărul corespondenților a crescut.
Din dorința de a oferi cititorilor informații cât mai exacte și bine documentate, George Barițiu prelua
informații din ziarele săsești și maghiare din Transilvania20, din presa românească de la București și Iași21
16
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Vezi: George Em. Marica în op. cit., p. 20–21–22.
Vezi: George Em. Marica în op. cit., p. 20–21–22.
Ruxandra Moașa Nazare, în op. cit., p. 5, în data 23. 06. 2014, ora 16:23.
Ruxandra Moașa Nazare, în op. cit., p. 6, în data 23. 06. 2014, ora 16:53.
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și din presa engleză, franceză, germană și maghiară22, deci observăm că redactorul George Barițiu se docu‑
menta din foarte multe surse pentru redactarea Gazetei de Transilvania, un număr de 30 de ziare, de acestea
făcând rost prin intermediul editorului german J. Gött, acesta din urmă era abonat la un număr de 50 de
publicații politice și literare, pentru întreaga redacție. În data de 13 februarie 1839, Barițiu a extins ziarul,
adăugându-i o nouă rubrică intitulată Poșta redacției, aceasta facilitându-i comunicarea cu publicul cititor23.
Răspândirea, expedierea, încasarea abonamentelor și înscrierea abonaților era realizată pe de o parte
cu ajutorul agențiilor de poștă, iar pe de altă parte prin intermediul consulatelor austriece, librăriilor din
București și Iași și nu în ultimul rând cu ajutorul prietenilor și colaboratorilor redactorului Barițiu, cărora,
în schimbul acestui serviciu îi remunera cu un comision de 5%. Sociologul George Em. Marica considera
Gazeta de Transilvania ca fiind cea mai importantă realizare și succes jurnalistic pe care l-a înregistrat presa
românească în prima jumătate a secolului al XIX-lea24.
Un rol important pentru înființarea și răspândirea gazetei l-a avut familia Mureșianu. Iacob
Mureșianu împreună cu George Barițiu au călătorit în anul 1838, în capitala imperiului austriac, la Viena,
pentru a primi acceptul autorităților pentru difuzarea foilor brașovene în regiune. În drumul lor spre Viena
cei doi au fost însoțiți de doi fii de negustori din orașul Brașov, iar costurile călătoriei au fost suportate
de negustorul Gh. Nica, în cele din urmă Barițiu și Mureșianu au primit aprobarea de răspândire revuis‑
tică. Andrei Mureșanu era cel care îi ținea locul în redacție lui George Barițiu în momentele când acesta a
lipsit din componența redacției, în anii 1838, 1845 și 1847. Andrei Mureșanu a avut sarcini redacționale
și a colaborat și la publicațiile din Brașov, publică în special în Foaie pentru minte, inimă și literatură urmă‑
toarele producții literare: poezii, traduceri, articole pedagogice, de critică literară, de popularizare, anecdote25.
Gazeta de Transilvania și Foaia au prezentat informații despre revoluția pașoptistă atât pe plan național,
cât și internațional, descriind evenimentele revoluționare din Paris, Viena, Pesta, Praga, Berlin. În martie
1849, redactorii G. Barițiu și A. Mureșanu s-au refugiat în Muntenia, aici Barițiu fiind arestat și trimis din
ordinul generalului Bem la închisoare, la Cernăuți26. În urma revoluției de la 1848, pe fondul unor articole
scrise de George Barițiu, despre Avram Iancu, gazeta a fost suspendată în februarie 1850, iar în urma cererii
făcute de Iacob Mureșianu către guvernatorul Wohlgemuth, din 20 martie 1850, ziarul brașovean nu a
mai fost suspendat continuându-și activitatea, dar în condiții mult mai severe, redactorii aveau obligația
ca tot ce publicau în ziar să prezinte în prealabil autorităților care se ocupau de cenzură, având în vedere și
legea presei din anul 185227. Condițiile la care era supusă redacția gazetei brașovene, conform noii legi a
presei din anul 1852, erau prevăzute fie prin plata unei sume de bani, fie prin imprimarea pajurei ca repre‑
zentând stema Monarhiei Habsburgice. Astfel, în perioada următoare, Gazeta de Transilvania a devenit
ziar guvernamental, publicând în paginile lui dispozițiile imperiale și guvernamentale, până la data de 15
aprilie 1861. Iacob Mureșianu, după 1860 se preocupă de modernizarea ziarului, se pune accent pe dez‑
voltarea învățământului, modernizarea economică, socială și politică, în anii 1852, 1865, 1868, ziarul a
fost publicat într-un format mai mare, conferind astfel mai mult spațiu de publicare informațiilor și știrilor
locale, o bună atenție este dată schimbării aspectului grafic, prin înlocuirea alfabetului chirilic cu cel latin,
titlul este scris cu caractere ieșite în evidență, iar din această perioadă în ziar este publicat numele redacto‑
rului și al tipografului. Pentru a facilita răspândirea foilor, George Barițiu încearcă împreună cu Ioan Gh.
Ioan și Iuga să înființeze o tipografie proprie, dar această inițiativă nu este dusă la bun sfârșit, deoarece sunt
puși în imposibilitatea de a obține o autorizație, acest demers a fost încercat și în anii 1861–1862, dar tot
fără niciun rezultat. În anul 1853 apare la Sibiu Telegraful Român, oficiosul Bisericii Ortodoxe Române,
22
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Journal de Débats; Moniteur Universel; Standard; Morning Chronicle; Allgemeine Zeitung; Oesterreichischer Beobachter, Adler;
Agramer Zeitung; Wiener Zeitung; Hazai és Külföldi Tudósitások; Hirnök; Jelenkor.
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înființat la inițiativa mitropolitului ortodox Andrei Șaguna, acest fapt ducând la scăderea numărului de citi‑
tori pentru gazeta brașoveană, adăugându-i-se diferențele lingvistice. Dezavantajată de concurența făcută
de apariția Telegrafului Român, redacția Gazetei de Transilvania a fost nevoită să reducă aparițiile edito‑
riale ale ziarului, la una pe săptămână. De la începutul anilor ’60 ai secolului al XIX-lea, mai exact din anul
1861, ziarul este publicat de două ori pe săptămână28. Gazeta de Transilvania a prezentat în articolele sale
reacțiile internaționale în ceea ce privește dubla alegere a lui A. I. Cuza în cele două Țări Române. În pagi‑
nile Gazetei se regăsesc informații despe intrarea României în războiul pentru cucerirea independenței, de
partea Rusiei țariste și repercusiunile la nivel internațional, precum și problema memorandistă29. În anii
1877, 1888, 1890, Gazetei i s-au intentat procese de presă pe fondul publicării unor articole, fapt care s-a
soldat cu amenzi și luni de închisoare.
În perioada 1877–1909, direcțiunea Gazetei este preluată de dr. Aurel Mureșianu (1847–1909), fiul
lui Iacob Mureșianu. Încă de timpuriu, Aurel Mureșianu a fost pasionat de gazetărie, în anii 1863–1864 a
fost corespondent al publicației brașovene la Dieta de la Sibiu, a avut relații cu ziarele vieneze, Die Reform și
Der Osten. Începând din anul 1878, dr. Aurel Mureșianu preia definitiv gazeta, după o perioadă de colabo‑
rare redacțională de 8 luni cu George Barițiu. Sub conducerea sa Gazeta s-a modernizat, calitatea articolelor
publicate a devenit una foarte bună, s-a pus accent pe informație, astfel încât aceasta să fie ușor înțeleasă de
public. Datorită profesionalismului conferit publicației, Aurel Mureșianu a atras în redacție colaboratori și
redactori cu o înaltă ținută intelectuală, adevărați ziariști. Începând cu 1 ianuarie 1881, Gazeta apare de 3
ori pe săptămână și ajunge la performanța, începând din aprilie 1884 să devină cotidian. Este momentul
când apare la Sibiu ziarul Tribuna la 14/26 aprilie 1884, ca fiind primul cotidian politic din Transilvania.
Acest lucru ajutându-l pe dr. A. Mureșianu în anul 1887 să ceară dreptul propriei tipografii cu sediul la
Brașov. În acest scop el recrutează tipografi de mai multe naționalități (români, maghiari, germani) și înce‑
pând cu anul 1888, sediul tipografiei se găsește pe Strada Șirul Inului Nr. 22, la parter, ulterior ocupând și
etajul clădirii, iar ca dotare tehnică achiziționează și o mașină de tipărit de la Viena. Tot din acest an, cât
și din 1895, formatul ziarului se schimbă, adoptă scrierea fonetică prin folosirea diacriticelor și mărirea
formatului. Datorită faptului că Aurel Mureșianu a reușit să deschidă o tipografie cu personal din Șcheii
Brașovului, creează în acea perioadă și o școală tipografică românească. Având dotarea tehnică necesară și
personal calificat, editează diverse lucrări (broșuri, statute, bilete de logodnă și de nuntă, tabele, etichete,
programe etc). Din anul 1889 apare Gazeta de duminică având drept țintă mediul rural cu un abonament de
numai 2 florini pe an. Prin știrile diverse publicate (economice, politice, sociale, financiare), aceasta contri‑
buie la răspândirea cunoștintelor din toate domeniile în mediul rural30.
Cu ocazia aniversării a 50, ulterior a 70 de ani de la apariție, se publică numere jubiliare prin care se
prezintă colaboratorii, evenimentele, realizându-se și un scurt bilanț. Datorită greutăților materiale, scăderii
numărului abonaților, caracterului său greoi, Gazeta de Transilvania primește denumirea de baba Gazetă,
această publicație ocupând un loc principal în rândul jurnalismului românesc transilvănean. Datorită vitezei
fluxului informațional, cât și a altor cerințe, Gazeta pierde din notorietate, aceasta fiind câștigată de Tribuna
de la Sibiu. În urma morții lui Aurel Mureșianu, survenită în anul 1909, conducerea Gazetei este preluată
de Elena Mureșianu, soția acestuia, care era ajutată în redacție de: Silvestru Moldovan, Victor Braniște,
Alexandru Bogdan, Andrei Bogdan și Sextil Pușcariu, până în decembrie 1911), când aceasta renunță la
conducere în favoarea societății de comandită ce a preluat ziarul, având președinte pe Nicolae Vecerdea,
director Voicu Nițescu și ca redactori pe Ioan Brote și Victor Braniște, iar colaboratori erau Silvestru
Moldovan, Onisifor Ghibu, Aron Cotruș, Emil Isac, Ioan Lupaș, Virgil Onițiu, Gazeta de Transilvania dez‑
voltând în continuare spiritul românesc în Transilvania, dar treptat pierde teren în fața unor publicații mult
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mai vii privind spiritul național, (Tribuna, Românul, Drapelul), la care activau intelectuali și jurnaliști ai noii
generații, printre care: Octavian Goga, Vasile Goldiș, Valeriu Braniște31.
Gazeta de Transilvania în timpul Primului Război Mondial
În anul 1914 conducerea este preluată de Ioan Brote și Victor Braniște, deoarece Nițescu a trecut în
România, aceast lucru generând și o criză scurtă în redacția Gazetei. În 1916, în perioada de timp cât armata
română s-a aflat la Brașov, Gazeta a fost condusă de reputatul om de cultură Victor Braniște și redactată de
Constantin Lacea. După retragerea armatei române, în toamna lui 1916, urmează o adevărată decădere a
Gazetei32.
Între 1914–1916 Gazeta își desfășoară activitatea sub o cenzură puternică a imperiului, precum și a
confruntării cu condițiile de război și lipsei de personal. În anul 1916, momentul când România a intrat în
război de partea Antantei (Franța, Anglia, Rusia) și când trupele române intră în Brașov, Gazeta editează
un număr cu chenar tricolor care avea o singură pagină cu titlul: Orașul Brașov sub stăpânire românească. Cât
armata română a staționat în Brașov, în paginile ziarului se regăsesc articole semnate de Ion Agârbiceanu,
Octavian Goga și Nicolae Iorga, în schimb interzicându-se de către comandamentul armatei difuzarea de
informații despre front. Odată cu retragerea armatei române au plecat din Brașov multe familii de intelec‑
tuali, (Baiulescu, Tiberiu Brediceanu, Damian, Dan, Dima, Moga, Moldovan, Popea, Stinghe), precum și
negustori, preoți, meștesugari. Datorită articolelor publicate prin care criticau vechea administrație austroungară, întreaga redacție a Gazetei și administrația s-au retras în România. Autoritățile austro-ungare au
confiscat averea Gazetei, numind redactori maghiari: György Jenö și dr. Schmidt Tibold, în această peri‑
oadă tipografia era condusă de doi tineri ucenici: I. Neamțu și N. Furnică, devenind astfel un organ de presă
al imperiului. De asemenea s-a înregistrat o tentativă de cumpărare din partea redacției ziarului Deșteptarea
contra sumei de 25 000 de coroane cu promisiunea guvernului Tisza de a returna această sumă cumpă‑
rătorului. Articolele scrise de A. Vlaicu și N. Sulică au făcut propagandă guvernamentală maghiară până
la sfârșitul războiului. În anul 1918 intelectualitatea românească brașoveană încearcă să preia conducerea
ziarului, dar proprietarul Arsenie Vlaicu se opune. Comitetul executiv al Adunării Sfatului Național Român
din Țara Bârsei decide apariția unui alt ziar, Glasul Ardealului. După 1 decembrie 1918, O. D. Gherman, în
data de 22 decembrie, împreună cu doctorul Lațicu și Petre Munteanu descoperă în locuința lui A. Vlaicu
documente prin care atestă relațiile cu guvernul maghiar. Dosarul este înaintat Consiliului Dirigent, iar A.
Vlaicu cedează ziarul contra sumei de 9600 de coroane. Astfel, pe 1 ianuarie 1919 Gazeta de Transilvania
apare ca organ de presă al PNR-ului și Consiliului Dirigent. În anul 1918 Gazeta de Transilvania apare în
Siberia pentru a recruta voluntari dintre prizonierii români ai armatei austro-ungare, așa cum s-a întâmplat
în 1917 la Darnița. Voicu Nițescu și Victor Braniște au plecat în Siberia ca reprezentanți ai guvernului și
a ajuta la formarea unui nou corp de voluntari, fiind în același timp conștienți de faptul că mulți români
ardeleni au luptat în armata austro-ungară împotriva voinței lor. Astfel, apare în Rusia Gazeta Transilvaniei
și a Bucovinei, în 13–26 octombrie 1918, condusă de Voicu Nițescu, fiind tipărită în tipografia cehă din
Ekaterinburg, furnizând informații prizonierilor români de la Celiabinsk, Irkuțk și Vladivostok. În foile
acestei publicații apare declarația voluntarilor care militau pentru unirea Transilvaniei cu România. Spre
finele anului 1918, apar 6 numere. Odată mutându-se la Irkuțk, redacția ziarului, în primul trimestru al
anului 1919, acesta mai scoate alte 6 numere, dar din lipsa unei tipografii, ziarul apare cu scris de mână și
parțial șapirografiat33.
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După Primul Război Mondial și Marea Unire, începând cu ianuarie 1919, Gazeta revine pe scena
informațională în locul publicației Glasul Ardealului, informând despre deciziile Sfatului Național Român,
având comitetul de redacție format la început din: dr. Ioan Baciu, Aurel Ciortea, Ilie Cristea, Fabiu Sânjoan,
Silviu Țeposu, Ovidiu Dante Gherman. Printre alți colaboratori putem aminti pe: I. C. Panțu, I. Prișcu,
Dumitru Grecean, Pavel Percea. Alături de aceste nume, în perioada 1919–1921, în paginile Gazetei apar
nume consacrate ale intelectualității românești: Axente Banciu, Zaharia Bârsan, M. G. Samarineanu,
Ion Clopoțel, Virginiu Ștefan Iosif, Ioan Bran Lemeni, Gh. Chelariu, Maria Baiulescu, Nicolae Bagdasar,
Nicolae Iorga, Rădulescu-Pogoneanu, medicii Alexandru Sulică, Aurel Dobrescu, A. Tălășescu.
După 1922 Gazeta devine ziar politic, reprezentând interesele PNR-ului, trecând în proprietatea
partidului, devenind astfel un ziar de partid, nu un ziar al comunității, calitatea articolelor publicate scade,
pierzând din notorietate, se transformă într-o foaie de provincie, neputând concura cu puternicele coti‑
diene de la București. Fiindu-i din ce în ce mai greu să-și susțină apariția, între 12 august – 25 noiembrie
1923 oprește editarea, după reluarea activității apare de 3 ori pe săptămână, ziarul reflectând interesele unor
grupări politice, servind în continuare ca presă de partid34.
Începând cu 1933 și până în anul 1945, Gazeta de Transilvania rămâne presă de partid, servind intere‑
sele partidelor politice, iar bunurile acesteia au fost achiziționate treptat de către Astra Brașov, toate acestea
culminând cu dispariția acesteia în ianuarie 194535.
Concluzii
Istoria gazetăriei românești de la începutul secolului al XIX-lea prin publicația Gazeta de Transilvania
apărută la Brașov este relevantă deoarece apariția acestui ziar la Brașov, punct important al vieții comerciale
și al interferenței socio-culturale a reprezentat un moment de referință pentru nașterea ziaristicii românești
din Transilvania, anul 1838 reprezentând momentul când a apărut publicația brașoveană, de finanțarea
acestui ziar ocupându-se comercianții brașoveni. În prezentul studiu de istorie a presei și sociologie cul‑
turală am avut în atenție cele mai importante momente ale publicației de orientare pasivistă care a fost
Gazeta de Transilvania: momentul înființării, momentul când a devenit foaie guvernamentală, evoluția zia‑
rului inițiat de George Barițiu în timpul Primului Război Mondial etc. De semnalat este faptul că George
Barițiu a adus în redacția ziarului editori, redactori, tipografi, colaboratori cu o înaltă formare intelectuală,
toți având studii în centrele universitare prestigioase ale monarhiei dualiste austro-ungare. Dintre redac‑
torii acestei publicații, adevărați jurnaliști în sensul actual al terminologiei de specialitate, putem aminti pe:
George Barițiu, Iacob Mureșianu, Aurel Mureșianu, Gregoriu Maior, Traian H. Pop, Victor Branişte, Ioan
Brotea, Gavril Pop, Ioan Colan şi Lucian Valea. Important este de amintit faptul că pentru verosimilitatea
știrilor din Gazetă, George Barițiu și ceilalți redactori se informau din foarte multe ziare, având ca obiect de
informare presa germană, franceză, engleză, maghiară etc.
Gazeta de Transilvania prin activitatea sa editorială a atras atenția autorităților, acest fapt ducând la
intentarea unor procese de presă redactorilor responsabili, astfel George Barițiu a fost împrocesuat în mai
multe rânduri pentru anumite articole scrise despre Avram Iancu, alături de Traian H. Pop și alții. Publicația
lui Barițiu începe să piardă din notorietate din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, când la Sibiu, un
alt pol al culturii și reprezentativității românești, apar alte ziare care îi fac concurență, Telegraful Român,
oficiosul B.O.R.-ului (1853) și Tribuna (1884), publicații mult mai active și mai energice din punct de
vedere al circulației ideilor. Deja se prefigurează o nouă categorie de intelectuali-redactori, această pleiadă
de intelectuali cu însemnate implicații gazetărești sunt cei care în literatura de specialitate sunt cunoscuți
drept generația memorandistă și cei care vor înfăptui Marea Unire de la 1 decembrie 1918. Datorită acestor
apariții editoriale la Sibiu, Gazeta de Transilvania pierde foarte mulți cititori și abonați, la care se adaugă
34
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caracterul greoi al ziarului, acest lucru ducând la scăderea aparițiilor editoriale ale ziarului, pentru o peri‑
oadă apare o dată pe săptămână, primind în epocă numele de Baba Gazetă. În timpul Primului Război
Mondial Gazeta de Transilvania descrie evenimentele de pe front, dar după ocuparea orașului Brașov de
către armata austro-ungară, toată strucura redacțională a ziarului se schimbă, în locul redactorilor români
sunt puși redactori maghiari, sarcini redacționale au ziariștii maghiari, toată averea publicației este confis‑
cată, iar pentru o perioadă ziarul care milita pentru drepturile românilor din Transilvania, a făcut propa‑
gandă maghiară.
Studierea unui astfel de subiect ca cel al istoriei Gazetei este de importanță majoră deoarece prin ati‑
tudinea politică trasată și interesul pentru promovarea culturii și la alte categorii sociale a adus contribuții
importante culturii românești, este acea parte culturală a presei. Elementele legate de finanțarea ziarului,
formatul acestuia, momentul când devine gazetă imperială, importanța apariției unei astfel de publicații
sunt descrise în cuprinsul studiului și nu fac obiectul unor reluări repetitive.
Pentru a trasa câteva considerente finale, putem afirma că prin demersul de față am adus un plus de
cunoaștere istorică, care lasă loc și altor abordări și interpretări, dorind ca în același timp această cercetare
să fie un instrument util pentru alți istorici și colegi cu preocupări asemănătoare.
Bi blio gra fie
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ÎNTRE LIBERTATE ŞI CONSTRÂNGERE. STATUTUL
ASOCIAŢIONISMULUI DIN TRANSILVANIA (1850–1900)
NICOLAE TEŞCULĂ*

ZWISCHEN FREIHEIT ZWANG. VEREINSWESEN
STATUS IN SIEBENBÜRGEN (1850–1900)
ZUSAMMENFASSUNG: Das Erscheinen und die
Entwicklung des Assoziationismus sind eng mit den allgemeinen Entwicklungen innerhalb des Habsburgischen
Reiches verbunden. Dieses hing auch in einem sehr großen
maße von dem modernisierungsgrad welchen die sächsische
Gesellschaft Mitte des XIX. Jahrhunderts erreicht hatte und
auch von der Kraft mit welcher die sächsische Intelligenzija
dieses Organisierungsmodell auf Gemeinschaftsebene
durchsetzen konnte.
Die Existenz des Assoziationismus ist mit dem allgemeinen
Modernisierungsprozess eng verbunden, mit dem was die
Aufklärungen und die liberalen Ideologen das Recht auf
Vereinigung nannten. Es handelte sich hierbei um die freiwillige Vereinigung einiger Personen welche ein gemeinsames
ziel verfolgen, und deren Zweck der allgemeine Fortschritt
der Gesellschaft ist.
Die Anfänge der Formen der Vereine in modernem
Sinne, finden wir schon seit den Anfängen des Modernen
Zeitalters, in dem Ursprungsland des Parlamentarismus,
– England als so genannte Voluntary Associations. Die
ersten Vereinsformen auf dem Europäischen Kontinent
werden das Werk einiger aufgeklärten Fürsten sein, welche
die Grundlagen der Königlichen Akademien, – Formen in
welchen die wissenschaftlichen und intellektuellen Eliten vertreten waren und wirkten – setzten.
Österreichische Historiker, und auch andere, sind der
Meinung, dass die Gesetzgebung des Wiener Hofes bezüglich des Vereinsrechtes auf das Konzessionsprinzip beruht.
Dem Staat fiel es sehr schwer das erscheinen von Klubs,
Lesergemeinschaften oder gar Freimaurerlogen gutzuheißen.
Ihre Gegenwart stellte die Behörden vor vollendete Tatsachen
und so war das Kaiserliche Reskript von 1764, laut welchem der Staat über die Rechtlichkeit eines jeden Vereines
im Einzelfall entscheiden konnte, notwendig. Auf dieses
*

Konzessionsrecht bezog sich die Österreichische Gesetzgebung
bis 1867. Der Anbruch des Neoabsolutistischen Zeitraumes
führte zu einer Verschärfung der den Assoziationismus
betreffenden Gesetzgebung. Das Kaiserliche Patent vom 31.
Dezember 1851 auch Silvesterpatent genannt übernahm
die Verfassungsgrundsätze vom 4. März 1849, verbot aber
Formen von Vereinigungen politischer Prägung. Später, am
26. November 1852 wurde ein neues Gesetz der Vereine verabschiedet, welches diesmal sehr restriktiv war. Es erlaubte
die Vereinigungsfreiheit nicht mehr – und einer der 28
Paragraphen des Gesetzes, bezog sich auf die politischen
Vereine, welche nun vollständig verboten wurden.
Nach 1867 gab es Sondergesetze. In der zweiten Hälfte des
19. Jahrhunderts in Ungarn, bestehenden Genossenschaften,
zum Beispiel, wurde durch die Handelsgesetze der allgemeinen oder besonderen geregelt.
SICHWORTE: Siebenbürgen, Vereinswesen,
Jahrunderts, Gesetzebung, Gesellschaft.

19.

REZUMAT: Apariţia şi dezvoltarea asociaţionismului
este în strânsă legătură cu fenomenul general din Imperiul
Habsburgic. A depins, de asemenea, într-o foarte mare
măsură, de gradul de modernizare pe care societatea îl avea
la mijlocul secolului al XIX-lea şi de forţa cu care inteligenţa a reuşit să impună acest model social de organizare la
nivelul comunităţii.
Existenţa asociaţionismului este în strânsă legătură cu fenomenul general al modenizării, cu ceea ce ideologii ideilor
iluministe şi liberale numeau dreptul de asociere. Era vorba
de o asociere voluntară a unor persoane, care se reunesc şi se
solidarizează în jurul unui obiectiv comun, a cărui scop este
progresul general al societăţii.
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Începuturile formelor de asociere în înţeles modern le regăsim
încă din zorii epocii moderne, în ţara de origine al parlamentarismului Anglia sub forma aşa numitelor Voluntary
Associations. Pe continentul european, unele dintre primele
forme de asociere vor si creaţia unor principi luminaţi, care
vor pune bazele Academiilor regale, foruri de prezenţă şi
acţiune al elitelor ştiinţifice şi intelectuale. Istoricii austriecii şi
nu numai sunt de părere că la baza legislaţiei emise de Curtea
de la Viena cu privire la dreptul de asociere a stat principiul
concesiei. Statului i-a fost foarte greu să accepte apariţia
cluburilor, a societăţilor de lectură sau a lojilor masonice.
Prezenţa lor a pus autorităţiile în faţa unui fapt împlinit şi
practic astfel va apare nevoia Rescriptului imperial din 1764,
unde singur statul avea dreptul să decidă asupa admisibilităţii asocierii pentru fiecare caz în parte. Acest drept al concesiei a stat la baza legislaţiei austriece până în 1867.

Inaugurarea perioadei neoabsolutiste a dus la înăsprirea
legislaţiei în domeniul asociaţionismului. Patentul imperial
din 31 decembrie 1851, numit şi Silvesterpatent a păstrat
principiile constituţiei din 4 martie 1849, însă a interzis
formele de asociere cu caracter politic. Mai târziu, la 26
noiembrie 1852 este emisă o nouă lege a asociaţiilor, care de
această dată este foarte restrictivă. Acum nu se mai permite
libertatea de asociere şi din cele 28 de paragrafe ale legii,
un paragraf vorbea de cele politice, care erau cu desăvârşire
interzise.
După 1867 au existat legi speciale. În cea de a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi în Ungaria funcţionarea cooperativelor, de pildă, a fost reglementată prin legi comerciale cu
caracter general sau prin legi specifice cooperatiste.
CUVINTE-CHEIE: Transilvania, asociaţionism, secolul
al XIX-lea, legislaţie, societate.

Prezenţa asociaţionismului este în strânsă legătură cu modernizarea societăţii transilvănene în par‑
ticular şi a celei europene în general. Conceptul de modernitate aduce cu sine ideea unei societăţi, în care
indivizii participă activ la tot ceea se petrece în societate, în calitate de opinie publică.
Sub impactul iluminismului au loc mai multe tipuri de reuniuni ale unor grupări ca: lojele masonice,
societăţiile patriotice, cele de lectură şi cele populare, cluburile iacobine etc.
Este ştiut faptul că, la nivel european, primele forme de asociere au apărut în Anglia sub forma unor
Voluntary Associations, încă de la începuturile epocii moderne, ca expresie a parlamentarismului şi a flexi‑
bilităţii societăţii. Apoi, în epoca elisabetană, apar Charitable trusts, un model primar de asigurare al capita‑
lului şi ca bază a dezvoltării ulterioare a cluburilor sau a cercurilor de lectură.1
Ulterior, sub impactul revoluţiei industriale vor lua fiinţă aşa numitele Friendly Societas, ca grupuri de
bază ale modernizării societăţii, în special în domeniul agricol sau industrial. De aici vor evolua cluburile
englezeşti, unele cu caracter privat sau exclusivist, ca precursoare ale partidelor politice.2
În Franţa, după 1789, apar asocieri de persoane în interiorul Academiilor, aflate sub protecţia statului.
De aici, modelul va fi preluat şi vor apare în celelalte state europene Academiile Regale, ca forme de grupare
al erudiţiilor. Sub impactul iluminismului grupurile erudite vor înfiinţa societăţi de lectură cu scopul de
propagare a valorilor şi ideilor în cadrul societăţii.3
Unele dintre ele, în special cele de lectură aveau ca şi obiectiv propagarea idealurilor iluministe în
rândul societăţii. Prima societate de lectură din Austria a fost înfiinţată în 1738 la Innsbruck şi se chema
Lektürkabinette, după care vor apărea în majoritatea oraşelor din cuprinsul monarhiei.4
Debutul mişcării asociaţioniste în imperiu este caracterizat, după cum am văzut, de o mişcare de
opoziţie faţă de sistemul absolutist, care va duce la o colaborare îngustă între burghezie şi funcţionărimea
aristocrată şi la o tendinţă de afirmare organizaţională. 5
Revenind la ideea de societate civilă, ea este produsul rezultatelor ştiinţelor istorice, creată pe terenul
unei tradiţii occidentale şi este dependentă, după cum afirma renumitul istoric austriac Harald Heppner, de
existenţa a unor elemente ca armonia, bunăstarea, varietatea şi comanda.6
1
2
3
4
5
6

Hye 1988, p. 92.
Ibidem.
Ibidem.
Reinalter 1986, p. 6.
Ibidem, p. 14.
Heppner 2011, p. 173.
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Armonia este văzută ca un compromis al intereselor, bunăstării, varietăţii şi comandei. Dorinţa după
armonie atinge aspiraţia pentru înţelegerea nevoilor diverse, fiind legată de însănătoşirea sau apărarea comu‑
nităţii. Bunăstarea nu se va putea realiza singură pe baza rezultatelor economice, ci pe regăsirea psihologică
a afecţiunii umane, care poate să se mulţumească cu sfera materială şi nu trebuie să râvnească întodeauna la
o creştere nemăsurată.7
Varietatea, care determină de multe ori decăderea, din cauza inegalității, este o condiţie esenţială
pentru libertatea unei forţe creatoare. De asemenea comanda, cel de-al patrulea element, are ca şi scop
schimbul dintre cele trei elemente, pe care nu le lasă singure, ci le controlează. Aici este cheia ordinii, care
deşi, de multe ori acţionează ca o forţă de coerciţie, reprezintă autoritatea. Dacă toate aceste patru elemente
funcţionează, principiul democratic al societăţii civile este viabil.8
Pentru perioada neoabsolutistă cunoaştem o încercare de a stabili o guvernare după haosul revolu‑
ţionar, în care să se dezvolte statul şi în acelaşi timp să nu se strice armonia dintre popoare, după episodul
nefericit din perioada revoluţionară. Deci s-a încercat armonizarea între exigenţele politice şi siguranţa
monopolului general al întregului stat. Aici a făcut apel la comandă pentru a putea controla varietatea. 9
În acest sens, s-au putut elimina toate resturile epocii feudale, s-au pus bazele autonomiei comunale şi
s-au deschis perspectivele pentru dezvoltarea culturală şi economică a anilor 60, care a dus la o bunăstare, prin
alfabetizare şi profesionalizare în provinciile estice şi sud-estice. Acest proces a determinat ridicarea compe‑
tenţelor societăţii, care a creat premisele să devină civilă şi să pună bazele unor organizaţii independente.10
La baza organizării asociaţioniste a stat ideea de libertate, fiecare individ are opţiunea liberă de a intra
într-o asociaţie, nu mai există dreptul obţinut prin naştere. Acest lucru a dus la dezvoltarea în societatea
europeană a ideii de citizenship.11
După cum am văzut, apariţia asociaţionismului este legată de dezvoltarea societăţii civile, a burghe‑
ziei, ca element modernizator. Naşterea unei opinii publice burgheze apare la finele secolului al XVIII-lea în
Austria, în timpul împăraţiilor Iosif al II-lea şi Leopold al II-lea, ca rezultat al propagării ideilor iluministe şi
a criticismului faţă de regimul absolutist.12
Acest lucru va duce, sub împăraţii Francisc şi Ferdinand, la apariţia primelor asociaţii profesionale,
cum sunt cele agricole sau meşteşugăreşti. Toate create ca o forma mascată de opozitie intelectuală faţă
de regimul absolutist. Asociaţiile aveau, de obicei, principii de bază democratice ca: drepturile omului,
garantarea libertăţii de expresie, eliminarea discriminării religioase etc. Toate aceste principii le regăsim
exprimate în programele revoluţionare.13
Dacă în perioada neoabsolutistă burghezia nu s-a putut manifesta plenar, anii 60 ai secolului al
XIX-lea exprimă o creştere a rolului ei în societate, care are şi o anumită responsabilitate în viaţa publică.
Totuşi, în acţiuniile ei este îngrădită de aparatul birocratic al statului. Dominând forţele de producţie,
pentru a se apăra burghezia va apela la sistemul de asociere ca formă de solidaritate şi de control în socie‑
tate. Participarea şi implicarea în mai multe asociaţii devine acum un lucru extrem de onorabil, un Cursus
Honorum al burgheziei.14
Acum, termenul de burghezie se combină cu cel de societate civilă. Apare o congruenţă între soci‑
etatea burgheză şi asociaţionism. Libertatea de asociere a fost vânturată de structurile burgheze în faţa
sistemului bazat pe stare şi pe principii nobiliare.15
Ibidem, p. 174.
Ibidem.
9
Ibidem, p. 178.
10
Ibidem.
11
	Stichweh 2000, pp. 19–20.
12
Urbanitsch 1988, p. 80.
13
Ibidem, p. 81.
14
Ibidem, p. 82.
15
Hye 1988, p. 87.
7
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Tot anii 60 se va realiza afirmarea şi dezvoltarea burgheziei în micile oraşe, unde factorul de solida‑
ritate a fost determinat de asociaţionism, ca factor de propagandă a ideilor modernizatoare, politice. Aici,
burghezia nu era compusă doar din cei care dominau structura economică a localităţii, ci şi din funcţionă‑
rime, care participă la luarea de decizii şi la politica comunală.
Avem de a face cu un grup de persoane cu mijloace financiare şi cu o mentalitate specifică de tip
burghez, în jurul căreia se crează operaţiunile politice pentru binele public ca element important al indepen‑
denţei burgheziei.16
Tipul ei diferă foarte mult de la oraş la oraş, prin modul de organizare şi caracterul economic al urbei,
industrial sau agricol. De aici va apare o dispută între noua elită şi cea tradiţională. La toate acestea se adă‑
ugau diferenţele naţionale, care vor face ca în micile oraşe din Monarhia Dunăreană elita să funcţioneze
în asociaţii despărţite naţional, deşi de foarte multe ori doi reprezentanţi burghezi a două naţiuni aveau
aceleași concepţii liberale.17
Pe de altă parte, diferenţierile în cadrul politic învolburau şi durabilitatea vieţii asociaţioniste din
oraşe. Mai întâi, asociaţionismul liberal multicolor era mediul central al societăţii burgheze. Tot anii 60 ai
secolului al XIX-lea, duc la creşterea locuitorilor oraşelor mici şi mijlocii, lucru care determină o anumită
mobilitate socială şi o schimbare a mentalităţii. Acest lucru duce la un adevărat melanj, în care se realizează
o sinteză între băştinaşi şi cei nou veniţi, care au tot interesul să controleze sistemul de onoraţii burgheze,
pentru a-şi mări prestigiul. Era nevoie de aşa ceva, deoarece exista, în contextul procesului de urbanizare, o
anumită concurenţă cu metropola sau cu oraşele din jur. Acest fapt putea să ducă la pierderea unui statut,
tocmai din cauza concurenţei.18
Probabil, căutarea funcţiilor în conducerea asociaţiilor puteau să folosească ca verdicte de instanţă
politice. Aceasta vor înlesni prin intermediul relaţiilor personale, să se ajungă la titluri de membru de onoare
al unor asociaţii, ca cele de gimnastică sau muzicale, de unde să se recruteze capitalul politic prin transferul
ideologiilor politice, în cadrul formelor de reprezentare al societăţii civile, deci a asociaţiilor. În acest sens
este cunoscut faptul că asociaţiile de gimnastică sau cele corale în oraşele mici şi mijlocii slujeau la articu‑
larea intereselor liberale, cum de altfel, cazinourile serveau unor interese religioase. De asemenea, în unele
oraşe, unde exista o puternică minoritate, cum este cazul oraşelor săseşti din Transilvania, asociaţiile au
slujit, începând cu mijlocul secolului al XIX-lea, interesului naţional.19
Putem concluziona, arătând că asociaţiile au fost o formă independentă de organizare a cetăţenilor,
în public, fără a avea la bază ierarhia socială. Ele au avut obiective diverse, însă toate au promovat un discurs
liberal, democratic şi au încercat să cuprindă un spaţiu foarte mare de acţiune în toate ramurile societăţii
având de reprezentat interese economice şi profesionale. Pe lângă concepţiile liberale au inclus în discursul
lor şi tradiţiile locale cu structurile confesionale şi social economice, care au contribuit la întregirea progra‑
mului lor.20
Dincolo de aspectele legate de evoluţia societăţii moderne, asociaţionismul nu putea să apară şi să
se dezvolte fără a ţine cont de evoluţiile legislative în domeniu. Mai ales în a doua jumătate a secolului al
XVIII-lea, statul austriac a fost pus în faţa nevoii de concesie, pentru a putea face faţă unor asocieri necon‑
trolate. 21
Nu i-a fost greu să accepte apariţia unor asociaţii de tipul cluburilor, societăţiilor de lectură sau a
lojilor masonice, deoarece încă din perioada medievală existau forme de asociere, cum ar fi diferitele ordine
ale Bisericii Catolice sau şi asocieri profesionale, cum a fost cazul breslelor sau ghildelor.
16
17
18
19
20
21

Heiss, Stekl, Urbanitsch 2000, pp. 469–470.
Ibidem, pp. 471–477.
Ibidem, pp. 483–484.
Ibidem, p. 478.
Vogel1999, pp. 42 şi 47.
Hye 1988, op. cit. p. 87.
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Nevoia de a legaliza un fapt împlinit apare prin Rescriptul imperial din anul 1764, unde se artă că,
singur, statul are dreptul să decidă asupra admisibilităţii asocierii, pentru fiecare caz în parte. Această con‑
cesie este acordată ca o expresie a neîncrederii faţă de asocierile necontrolate. Practic, acest principiu a
rămas ca bază a legislaţiei în domeniul dreptului de asociere până în 1867. 22
De altfel, reglementăriile ulterioare, decretul cancelariei aulice din 26 septembrie 1816 cu privire la
organizarea asociaţiilor de femei, decretul din 15. octombrie 1821 cu privire la întemeierea societăţiilor
pentru acţiuni sau cel din 14 februarie 1838 cu privire la ridicarea de societăţi comericale sau industriale, ca
să amintim o parte din legile emise de Curtea de la Viena în domeniul dreptului de asociere au avut la bază
acelaşi principiu al concesiei.23
Prima jumătate a secolului al XIX-lea a mai dus la leglizarea altor forme de asociere, ca de exemplu
în anul 1821 – Societăţiile de acţiune şi în 1832, 1838 – Asociaţiile meşteşugăreşti şi cele industriale, iar în 1844
– Casele de economii.24
Acestea au fost continuate cu alte codificări ale dreptului de asociere în anii 1840–1843. De teama
unor acţiuni conspirative asociaţiile cu caracter politic au fost interzise. Nu aceaşi a fost viziunea în peri‑
oada revoluţei de la 1848/1849. Atunci s-a pornit de la ideea că pe lângă dreptul de a petiţiona, cetăţenii
au şi dreptul de asociere. Libertatea de asociere nu a fost aplicată în totalitate în cazul Ungariei, deoarece
ministrul de Interne avea rol de aprobare.25
Prin Constituţia din 4 martie se acorda dreptul cetăţenilor din imperiu de a forma asociaţii şi de a se
întruni, cu excepţia acelor asociaţii care uneltesc împotriva statului şi care automat îşi pierd dreptul acordat
de lege. Ultimul cuvânt în acest domeniu îl avea Consiliul Ministerial şi împăratul. 26
Deşi la prima vedere pare restrictivă, constituţia permitea de facto ca asociaţiile cu caracter politic
să existe. A fost prima dată când în Imperiul Habsburgic, cel puţin de formă, o asociere cu caracter politic
putea să existe şi să se dezvolte în părţiile vestice ale monarhiei.27
În opinia juriştilor epocii neoabsolutiste, asocierea era văzută ca o reuniune a unor persoane pentru un
scop comun şi unde, fără îndoială, se caută cele mai bune mijloace pentru progres pe tărâm material şi spritual.28
Patentul imperial din 31 decembrie 1851, numit şi Silvesterpatent a păstrat principiile constituţiei din
4 martie 1849, însă a interzis crearea şi funcţionarea oricări forme de asociere cu caracter politic. Mai târziu,
la 26 noiembrie 1852 este emisă o nouă lege a asociaţiilor, care de această dată este foarte restrictivă. Acum
nu se mai permite libertatea de asociere şi din cele 28 de paragrafe ale legii, 27 vorbeau de asociaţii ideale,
orientate spre câştig şi doar un paragraf vorbea de cele politice.29
Acest paragraf stipula: „Formarea de asociaţii, a căror scop, pus inainte, este să renunţe în domeniul legislaţiei la administratia publică, sunt interzise.”30 Vedem aici, ca şi în cazul întregii sale legislaţii, faptul că regimul
neoabsolutist nu permitea nici un fel de manifestare politică.
Revenind la legea din 26 noiembrie 1852 aceasta prevedea că asociaţiile se pot întemeia:
„ a. pentru dezvoltarea ştiinţelor şi a artelor;
b. pentru (…) înviorarea agriculturii, mineritului şi siviculturii, meşteşugurilor, comerţului sau alte scopuri
ale producţiei în toate relaţiile;
c. pentru întreţinerea unei legături de transport regulată între două sau mai multe localităţi pe apă sau pe
pământ, în special pentru întreprinderile de vapoare cu abur;
Manova 1999, p. 61.
	Staubenrauch 1857. p. 2.
24
Hye 1988, p. 88.
25
Manova 1999, p. 61.
26
Urbanitsch 2003,pp. 336–338.
27
Manova 1999. p. 61.
28
	Staubenrauch 1857, p. 1.
29
Urbanitsch 2003p. 339.
30
Reichs-Gesetz 1852p. 1110.
22
23
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d. pentru construirea sau susţinerea căiilor ferate, podurilor străzilor şi canalelor navigabile;
e. pentru întreprinderile de minerit;
f. pentru colonizare;
g. pentru institute de credit;
h. pentru institute de asigurări;
i. pentru institute generale de aprovizionare sau pensii;
j. pentru case de economii;
k. pentru institute de garanţii (…);
l. pentru extinderea unei asociaţii sau pentru înfiinţarea unei filiale.”31
Vedem că avem de a face cu o listă variată de domenii de activitate, cu excepţia celor politice, după
cum am arătat mai sus. Dar şi cele nepolitice nu erau lipsite de control deoarece un rol important în înfiin‑
ţarea lor îl va avea Ministerul de Interne şi Autoritatea superioară de poliţie.32
În acest sens, la întemierea unei asociaţii: „ Trebuie să le fie făcute cunoscut, planul întreprinderii sau
după situaţie, acordurile completate, statutele s.a.m.d, (care să conţină n.n.):
a. scopul asociaţiei şi mijlocul de constituire al acesteia, ca şi procura întemierii (…);
b. Forma, după care doreşte să se formeze sau să se transforme asociaţia;
c. Planul de afaceri şi conducerea (…);
d. Drepturile şi obligaţiile membrilor;
e. Cine reprezintă asociaţia faţă de o terţă persoană sau faţă de autoritate; în ce formă se repezintă (…);
f. Hotărârea asupa lichidării societăţii şi asociaţiei, care va fi închisă pentru un interval de timp (şi n.n.)
durata acesteia. „33
Deci, statul prin toate mijloacele înceară să deţină controlul şi să intervină, dacă este nevoie. Mai
mult decât atât, în cazul unei asociaţii cu scop lucrativ, cum este cazul asociaţiilor de minerit, a caselor de
economii şi de credit, trebuie prezentat planul de afaceri, cu bilanţul veniturilor şi cheltuielilor, acţiunile
intreprinse şi este nevoie ca anual să se întrunească adunarea generală pentru validarea sau invalidarea pla‑
nului de afaceri şi al bilanţului contabil.34
După cum observăm, acest principiu al compensaţiei exprimat de legislaţia secolului al XVIII-lea
rămâne în picioare. În această perioadă statul este interesat de a controla activitatea asociaţiilor pentru a
evita orice fel de tulburare revoluţionară.
După emiterea diplomei din octombrie 1860 şi a patentului din februarie 1861, ministrul Schmerling
arăta că activitatea asociaţiillor pot sa aibă şi un discurs politic, dacă acesta este din punct de vedere legal în
atenţia publicului şi să nu aducă atingere statului. 35
Vedem că perioada liberală nu a dus la rezolvarea problemei legislaţiei în domeniul dreptului de aso‑
ciere. De facto rămâne în vigoare legea din 1852, caracterizată, după cum arătam pe sistemul de concesii din
partea statului, care dorea să controleze orice fel de manifestare a societăţii civile.
Practic, până în 1867, întreaga legislaţie după care s-au întemeiat şi au funcţionat asociaţiile este cea
din 1852. Deşi nu au întemeiat asociaţii cu caracter politic, după cum vom vedea mai jos, saşii ardeleni,
în ciuda încorsetărilor legislative vor întemeia şi vor dezvolta, în perioada cuprinsă între 1850 şi 1867 un
întreg sistem asociaţionist.
Legat de legislaţia cu privire la asociaţionism după Dualism, istoricul maghiar Balla Loránd arăta întrun studiu dedicat asociaţiilor agricole din zona Banatului faptul că în partea transleiteană a dublei monarhii
nu a existat o lege clară care să reglementeze strict funcţionarea asociaţiilor .36
31
32
33
34
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Pe de altă parte pentru unele asociaţii au existat legi speciale. În cea de a doua jumătate a secolului
al XIX-lea şi în Ungaria funcţionarea cooperativelor, de pildă, a fost reglementată prin legi comerciale cu
caracter general sau prin legi specifice cooperatiste. Astfel avem legea comercială XXXVII din 1875 şi legea
XXIII a cooperativelor de credit din 1898. Cele două legi vor avea un rol major în dezvoltarea sistemul de
credit din Transilvania. 37
Ne-am referit la cele două legi de mai sus deoarece acestea vor afecta viaţa asociaţiilor economice
săseşti. Conform legii comerciale, de pildă, societăţiile cooperatiste erau tratate ca o categorie specială în
cadrul societăţiilor comerciale. Statul nu se amesteca în activitatea clor, dar nu le acorda nici favoruri, deşi
ele suportau aceleali reguli ca şi celelalte societăţi comerciale. 38
Spre deosebire de codul comercial, legea din 1898 aducea societăţiile corporatiste sub tutela statului.
Astfel nici o societate coorporatistă nu se putea întemeia decât cu concursul autorităţiilor administrative,
al unei coorporaţii publice, cum erau reuniunile agricole, camerele de comerţ şi industrie şi cu concursul
asociaţiei de credit centrală instituită prin lege. Conform aceluiaşi act normativ asociaţiile se intemeiau
doar cu aprobarea autorităţii .39
Asociaţionismul la nivel european a fost, după cum am văzut mai sus, o mişcare a forţelor liberale,
care doreau înnoirea societăţii prin crearea de noi solidarităţi, prin gruparea persoanelor animate de acelaşi
crez şi convingeri. O formă de a sparge vechile legături medievale, care aveau la bază ideeile de stare şi ier‑
arhie nobiliară, punând în centrul activităţii conceptele moderne de libertate şi egalitate a indivizilor.
În cazul statului austriac, acesta a fost pus în faţa faptului împlinit şi nevoit a acorda concesii în dome‑
niul creării de noi asociaţii, fiind foarte grijuliu în a urmări, dacă în spatele formelor de asociere, nu există
mişcări politice capabile de a destructura ordinea de drept.
Legea din 1852 rămâne baza cadrului legal de manifestare al asociaţionismului până la primul război
mondial. Guvernarea liberală de după 1860, ca şi guvernele maghiare post 1867 au fost mulţumite cu forma
legii şi au intervenit doar în domeniile care le conveneau şi care ajutau în acelaşi timp la modernizarea
statului.
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Inhabitants of Dobrudja attitude towards the Hungarian
authorities in the trial of the Memorandum
ABSTRACT: The Transylvanian Memorandum movement
and its trial were watched by the Dubrudjan inhabitants
due to local press. This not only provides information, but
also shows the actions of Rumanians, from the Country and
from Dobrudja, undertaken to support the authors of the
Memorandum.
KEYWORDS: Dobrudja, Transylvania, memorandum,
press, nationalism

REZUMAT: Mișcarea memorandistă și procesul
Memorandumului au fost urmărite de dobrogeni, grație,
în primul rând presei locale. Aceasta nu oferă doar
informația, ci prezintă și acțiunile românilor din Țară și a
celor din Dobrogea, mai ales, întreprinse pentru sprijinirea
memorandiștilor.
CUVINTE-CHEIE:
Dobrogea,
Transilvania,
Memorandum, presa, naționalism

Analizând, în sens naţional, naţionalist, relaţiile dintre românii transilvăneni şi cei dobrogeni,
observăm că, mai ales până la 1878, fluxul „vital naţional” a venit dinspre Transilvania spre Dobrogea,
pentru ca, după revenirea Dobrogei la Ţară, direcţia să fie mai mult inversă.1 Cu toate acestea, găsim dobro‑
geni care au fost implicaţi în revoluţia lui Tudor, în cea de la 1848 în Muntenia şi Transilvania. Amintim şi
atitudinea lor de reală simpatie faţă de domnul Unirii, Alexandru Ioan Cuza, şi momentul în care Dobrogea
este caracterizată de Ion Ionescu de la Brad drept o „Dacie în miniatură”, unde se putea pregăti izbucnirea
unei viitoare revoluţii.
Începând, însă, cu ultimul deceniu al secolului XIX, acul busolei se schimbă şi arată, cu adevărat,
Nordul. Întreaga atenţie a românilor din România – şi din Dobrogea, deci – se îndreaptă asupra politicii
de rezistenţă naţională a românilor din Transilvania în faţa încercărilor de deznaţionalizare, practicate de
autorităţile maghiare.
Atitudinea şi luările de poziţie ale dobrogenilor se datorează şi numărului mare a românilor mocani
veniţi de dincolo de munţi în Dobrogea, care şi-au adus o importantă contribuţie atât în domeniul creşterii
vitelor, agricultură, în campania de construcţii drumuri, căi ferate, podul de la Cernavoda2 –, în domeniul
învăţământului, presei, al creării unor instituţii de cultură şi chiar în administraţie3, cât şi prin dezvoltarea
*
1
2
3

Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa; email: lavinigh@yahoo.com
Dumitraşcu 1981; Dumitraşcu 1971; Rădulescu, Bitoleanu 1998; Rotaru 1979; Stanciu 1984
Dumitraşcu, Bălăbănescu 1982; Lămureanu 2004
Ionescu, 1904; Dobrogea, 50 de ani 1928

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

LAVINIA GHEORGHE

N

sentimentului naţionalist. Amintim şi relaţiile interpersonale dintre intelectuali: cazul corespondenţei
dintre studentul dobrogean în Germania, Panait Cerna, şi directorul ziarului „Românul” de la Arad, Vasile
Goldiş. 4
*
Pe 12–14 mai 1881, la Sibiu, la iniţiativa Conferinţei Naţionale a românilor din Transilvania şi Banat,
este iniţiată mişcarea memorandistă. Aceasta a traversat câteva etape de clarificări tactice şi strategice, ajun‑
gându-se la radicalizarea poziţiilor sale. Momentul culminant este atins între 1887–1894, când mişcarea
memorandistă capătă un caracter naţional şi european.
Din septembrie 1884, se pune problema alcătuirii unui memoriu, în care să se pună accentul pe
aspectul politic al problemelor şi revendicărilor românilor. Abia la 7 mai 1887, conferinţa Partidului
Naţional Român decide întocmirea memoriului şi prezentarea către Tronul Imperiului Austro-Ungar.
Pregătirea lansării Memorandumului a fost făcută şi prin larga campanie pentru popularizarea cauzei româ‑
nilor din Transilvania, care a inclus mitingul studenţilor Universităţii din Bucureşti din 1890 – cu sprijinul
Ligii pentru Unitatea Culturală a Tuturor Românilor şi al Partidului Naţional Român. Studenţii bucureş‑
teni au lansat colegilor lor din Europa Memoriul studenţilor universitari români privitor la situaţia românilor
din Transilvania, care a generat o vie polemică. Aceasta a luat proporţii odată cu răspunsul dat de Junimea
Academică Maghiară din Cluj şi Budapesta, căruia românii îi dau replica intitulată Cestiunea română din
Transilvania şi Ungaria. Replica junimii academice române din Transilvania şi Ungaria la „Răspunsul” dat
de Junimea Academică Maghiară „Memorandumului” studenţilor universitari din România. Această replică,
publicată în limbile de circulaţie internaţională, a fost larg răspândit în străinătate. Principalul ei autor este
Aurel C. Popovici, asupra căruia se abat şi represaliile regimului: condamnarea la 4 ani de închisoare şi plata
unei amenzi. Acesta reuşeşte, însă, să se refugieze în România.5
Programul naţionalist al Memorandumului, înaintat Curţii imperiale în 1892, avându-l ca autor pe
George Bariţiu, prevedea: respingerea formulei dualismului, recâştigarea autonomiei Transilvaniei, folo‑
sirea limbii române în administraţie şi justiţie în ţinuturile locuite de români, numirea de funcţionari români
care cunosc, deci, limba română, revizuirea legii naţionalităţilor, lărgirea dreptului de vot, lupta împotriva
asupririi naţionale. Tonul său era moderat – deoarece se avea în vedere că împăratul deţinea şi funcţia de
rege al Ungariei–, dar ferm. Ca dovadă, în încheierea documentului, se specifica faptul că acţiunea româ‑
nească a pornit din dorinţa semnatarilor de a prezenta situaţia reală, pentru ca împăratul să ia măsuri pentru
abandonarea dualismului.
Răspunsul monarhiei a constat în represalii: memorandiştii sunt daţi în judecată. Procesul începe, la
Cluj, pe 25 aprilie/7 mai 1894. Verdictul este condamnarea la închisoare pe diferite termene, interzicerea
Partidului Naţional Român şi respingerea recursului înaintat de condamnaţi, care au fost întemniţaţi la
Sighet şi Vág.
În acest context, manifestările de solidaritate iau amploare pe tot teritoriul românesc. Societatea
românească este conectată la evenimente şi la sprijinirea mişcării naţionale şi a liderilor ei. Un rol deosebit
în desfăşurarea evenimentelor l-a jucat Liga pentru Unitatea Culturală a Tuturor Românilor, care se trans‑
formă într-un adevărat stat major al mişcării naţionale de pe întreg teritoriul locuit de români. Sprijinul
său a fost hotărâtor în evenimentele dintre 1892–1895. S-au adăugat manifestaţiile studenţilor, acţiunile
Partidului Naţional Român, ale opiniei publice şi presa. Activitatea membrilor Academiei Române de spri‑
jinire a mişcării memorandiste se concretizează şi într-un document cu larg ecou internaţional, intitulat
Apelul către Academiile şi Universităţile din Europa şi Statele Unite.6
4
5
6
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Ecoul internaţional al situaţiei românilor din Transilvania, al Memorandumului şi liderilor acestuia
a fost unul deosebit. Presa internaţională, alimentată de intelectualii români şi mobilizată de evenimente, a
publicat aproximativ 500 de articole privitoare la istoria şi cultura poporului român, la evenimentele ce se
derulau.7
Deosebita propagandă făcută în străinătate în favoarea cauzei românilor transilvăneni, acţiunile din
toată ţara – mai ales cele ale Ligii Culturale–, precum şi intervenţia decisivă a regelui Carol I au dus la elibe‑
rarea celor întemniţaţi, pe 3/15 septembrie 1895.
Memorandumul şi mişcarea generată de aceasta a reprezentat vârful mişcării naţionale a românilor
din Transilvania secolului XIX şi a demonstrat unitatea sufletului românesc, indiferent de graniţele false
care-i despărţea.
*
Relaţiile dintre românii dobrogeni şi cei din Transilvania au fost tratate şi de Gh. Dumitraşcu, Stoica
Lascu şi Lavinia Dumitraşcu8. Noi încercăm să dezvoltăm subiectul, bazându-ne pe cele mai importante
periodice constănţene ale perioadei. Iniţial, ne-am orientat spre o prezentare pe evenimente, dar, deoarece
acestea sunt numeroase – într-un timp relativ scurt–, se şi interferează, fiind legate – şi oarecum condiţio‑
nate – unele de altele, am fost nevoiţi să abordăm subiectul din punct de vedere cronologic.
*
Situaţia românilor transilvăneni a fost sporadic prezentată în presa dobrogeană până în 1890. Este
adevărat şi că numărul de periodice era foarte redus. După revenirea Dobrogei la Ţară, în condiţiile înmul‑
ţirii periodicelor, dar, mai ales, al amplificării luptei transilvănenilor pentru unitate naţională, observăm că,
şi prin intermediul presei constănţene, se creează un adevărat front comun naţionalist, românesc.
Să nu ne mire că Dobrogea – unde se găsea şi un mare număr de mocani transilvăneni – a trăit o
perioadă de activitate de presă deosebit de fierbinte. În acest context, ne oprim asupra a 3 periodice con‑
stănţene. Unul dintre cele mai importante este „Constanţa”. Continuator al revistei „Dobrogea”, acest săp‑
tămânal a informat opinia publică locală între 19 decembrie 1891–7 martie 1904. Proprietar şi semnatar al
articolelor de fond, Petre Grigorescu. Periodicul a publicat ecouri din presa românească din Transilvania
şi Banat – mai ales despre „procesul Tribunei”–, luări de poziţie ale societăţilor şi cercurilor culturale din
ţară şi de peste Carpaţi, ale presei româneşti şi străine. În strictă legătură cu subiectul nostru, săptămânalul
a publicat şi despre activitatea secţiunilor dobrogene ale Ligii Culturale.9 „Constanţa” devine un adevărat
organ de presă şi de luptă al românimii în ajutorul memorandiştilor. Periodicul are şi o rubrică permanentă
pentru sprijinirea cauzei transilvănenilor, intitulată De peste munţi, în care sunt inserate şi comentate eveni‑
mentele din Transilvania. Tot în ideea informării constănţenilor şi pentru a evidenţia ecoul internaţional al
evenimentelor din Transilvania şi simpatia de care se bucurau românii transilvăneni, o altă rubrică a peri‑
odicului este Presa europeană şi cestiunea română, în care sunt prezentate extrase din principalele periodice
europene.
Idealul naţional al unirii este susţinut şi de bisăptămânalul „Gazeta Dobrogei”, care apare între 1 sep‑
tembrie 1888–10 aprilie 1894.10
Ne vom opri şi la „Santinela Dobrogei” („Sentinela Dobrogei”), care a avut o viaţă mai scurtă – 17
aprilie 1894–18 februarie 1896 –, dar care oferă numeroase informaţii despre situaţia şi lupta românilor din
7
8

9
10
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Transilvania, luări de poziţie ale dobrogenilor în acest sens.11 În rubrica sa permanentă Presa europeană şi
cestiunea română sunt prezentate informaţiile ce circulau în presa internaţională referitoare la evenimentele
din Transilvania.
Subliniem faptul că, în nici un periodic, articolele nu poartă semnătură.
*
Presa constănţeană mediatizează situaţia românilor din Transilvania şi îşi sensibilizează cititorii,
publicând articole despre istoria lor, documente ale mişcării memorandiste – pe prima pagină –, apeluri,
liste de subscripţii, documente de încurajare şi acţiuni locale de solidaritate cu mişcarea transilvănenilor
etc., informând, astfel, opinia publică dobrogeană despre evenimentele ce aveau loc în Transilvania, reu‑
şind, astfel, să creeze, şi în Dobrogea, un puternic curent de opinie proromânesc şi antimaghiar.
În ideea prezentată anterior, „Constanţa” publică fragmente din Transilvania a lui Nicolae Bălcescu,
poezia Elenei D., Fraţi români12, sărbătorirea, la Blaj, a 3 decenii de la înfiinţarea Astrei13, fragmente din
lucrarea lui Bariţiu Părţi alese din istoria Transilvaniei pe 200 de ani în urmă14. Şi în „Santinela Dobrogei”
găsim asemenea manifestări ale naţionalismului: A. Vlahuţă, Eroilor martiri15, prezentarea poetului Vasile
Alecsandri şi poemul Cântul Gintei Latine16.
Pe 26 mai 1892, putem citi în „Constanţa” o telegramă în care dobrogenii protestează împotriva
asupririi naţionale a fraţilor lor din Ardeal, afirmând că „ne asociem din inimă la manifestaţia de protestare
şi ne declarăm solidari cu rezoluţiile ei”.17 Solidaritatea are şi o componentă de contribuţie materială absolut
necesară în contextul luptei naţionale.
„Constanţa” şi „Gazeta Transilvaniei” din 11 iunie 1892, publicau, pe 2 pagini, Telegrama studenţilor
universitari din România, prin care aceştia îşi exprimau indignarea faţă de „fapte ce se săvârşesc în leagănul
naţionalităţii noastre, în Transilvania contra fraţilor noştri”. Prin acelaşi document, cereau Regelui, în calitate
de om şi de cap încoronat, să intervină pe lângă mai marii Europei, pe care să-i conşientizeze de pericolul
pe care-l putea reprezenta pentru pacea continentului atitudinea antiromânească abordată de autorităţile
maghiare din Transilvania, în condiţiile în care „şase milioane de români liberi, cu toată dragostea ce au pentru
pace, nu vor putea sta multă vreme indiferenţi în faţa loviturilor sălbatice şi nedemne ce se dau fraţilor lor pe cari
soarta-i ţine încătuşaţi”.18 În aceeaşi idee, peste câteva zile, periodicul publică şi Petiţiunea citită şi adoptată
la întrunirea de la Orfeu – Bucureşti –, pe 14 iunie 1892, în care semnatarii denunţă, în faţa opiniei publice
europene, „încălcarea flagrantă a dreptului naţionalităţilor”, prin „actele şi măsurile de desnaţionalizare întrebuinţate de poporul Maghiar contra a patru milioane de Români”, în ideea creării, prin violenţă, a „unui stat
omogen Ungar”.19
Presa dobrogeană foloseşte ca sursă de informare multe ştiri publicate în presa transilvană. În
acest sens, citează din „Gazeta Transilvaniei”, care îşi informează cititorii despre patimile românilor din
Transilvania. Sub titlul Măcelurile din Transilvania, periodicul oferă amănunte despre măcelul de la Şimleu,
din iunie 1892, când cete de mii de maghiari, după un plan dinainte făcut, „s-au năpustit asupra românilor”. Armata adusă aici pentru a potoli furia ungurilor, a fost retrasă.20 Peste câteva zile, un alt articol,
Vandalisme în Arad, prezintă alte acte violente ale ungurilor la adresa românilor: dr. Ongru, dr. Mangra,
Aurel Siciu, Petre Traţia, Romul Cioroganu etc. au fost „numiţi trădători de patrie şi denunţaţi violenţelor
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Dumitru Constantin-Zamfir, Octavian Georgescu 1995, p. 282
„Constanţa”, I, nr. 31, 21 iul. 1892, p. 1, 3
Loc. cit., nr. 32, 26 iul. 1892, p. 3; nr. 57, 30 aug. 1892, p. 3
Loc. cit., nr. 35, 16 aug. 1893, p. 2
„Santinela Dobrogei”, I, nr. 1, 1 mai 1894, p. 3
Loc. cit., II, nr. 5, 4 iun. 1895, p. 3
„Constanţa”, I, nr. 27, 21 iun. 1892, p. 2
„Gazeta Transilvaniei”, III, 11 iun. 1892, p. 1–2; „Constanţa”, I, nr, 26, 14 iun. 1892
„Gazeta Transilvaniei”, III, 21 iun. 1892, p. 1
Loc. cit., p. 2
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hordelor ungureşti”, iar studentul la Teologie Babeş a fost înjunghiat, starea lui fiind foarte gravă – după cum
recunoaşte şi „Magyar Hirlap”. Pagubele vandalismului la casele românilor şi la clădirea seminarului româ‑
nesc se ridică la 10 000 florini. Cu toate că existau deja 2 victime – din rândul românilor –, ziarele ungu‑
reşti, fără excepţie, cereau ministrului ungur de Externe, Kalnoky, intervenţia diplomatică pentru încetarea
manifestaţiilor din România împotriva brutalităţilor maghiarilor. În acelaşi timp, presa ungurească îşi incita
conaţionalii împotriva românilor.21
În sprijinul cauzei naţionale a românilor ardeleni au loc întruniri şi în Dobrogea, precum cea de la
Hârşova, din 14 iunie 1892. Cei prezenţi au trimis o telegramă Asociaţiei Universitare din Bucureşti, în
care declarau: Românii transcarpatini cari au părăsit căminele strămoşeşti şi au venit în mijlocul Dobrogei spre
a purta fala românismul şi românii cis-carpatini, ale căror inimi strânse se mişcă la suferinţele fraţilor noştri, prin
noi se asociază la manifestaţiunea la care ia parte ţara întreagă şi zice: Înainte tinerime, căci ţie este dat a realiza
idealul nostru şi fii încredinţată că la spatele tău ne vei găsi şi pe noi gata oricând a ne manifesta”.22
Aurelia Drăgescu – soţia dr. I. Drăgescu, medicul şef al judeţului Constanţa, din „echipa” lui Remus
Opreanu, el însuşi cu studii în Italia, preşedinte al Ligii Culturale secţia Constanţa – se adresa memorandiş‑
tilor, în iulie 1892: „Eu sunt olteancă şi iubesc frumoasa dumneavoastră ţară cu căldura şi duioşia neţărmurite
pentru că suferiţi pe nedrept, pentru că sunteţi sânge din sângele nostru, pentru că aţi dat neamului românesc
printre alţii pe Şincai, Maior, Lazăr, premergători ai învierii noastre naţionale”23.
Este ştiut că, încă înainte de realizarea dualismului austro-ungar, şi, mai ales, pe măsura înăspririi
exploatării naţionale, paralel cu ASTRA din Transilvania, se înfiinţează, în Regat, Liga Culturală a Tuturor
Românilor. Aceasta reprezintă organismul unei forme de societăţi, asociaţii civile, non-guvernamentale, de
iniţiativă particulară, de sprijin a mişcării naţionale. Pe acest fundal şi în acest cadru, incendiat de problema
memorandumului se înfiinţează organizaţiile din Dobrogea. De fapt, toate acţiunile de sprijinire se desfă‑
şoară sub auspiciile Ligii Culturale.
Aderarea entuziastă a Dobrogei la Liga pentru unitatea culturală a tuturor românilor şi contribuţiile
materiale pentru ajutorarea memorandiştilor reprezintă un capitol, din nefericire, mai puţin scos în evi‑
denţă chiar şi de lucrările mari.24 Aceasta nu vrea să însemne că exagerăm contribuţia dobrogenilor, însă,
evident că, la scară naţională, abia trezită în bătălia naţională, românimea Dobrogei conta mai puţin în
marile lucrări despre Memorandum şi despre sprijinul acordat românilor de dincolo de munţi.
Secţia constănţeană a Ligii pentru unitatea culturală a tuturor românilor, ia fiinţă pe 28 iunie 1892, la
Medgidia, tocmai în ideea sprijinirii mişcării românilor transilvăneni pentru românism şi unirea cu PatriaMamă, pentru că „Tot ce are sfânt românul este astăzi în primejdie dincolo de Carpaţi: limba, legea, familia şi
cu ele naţionalitatea sunt călcate în picioare. Faţă de această stare de lucruri, noi românii din România liberă şi
independentă nu mai putem aştepta răstignirea cu braţele încrucişate, nevoile, păsurile şi suferinţele fraţilor noştri,
oriunde s-ar afla ei, sunt ale noastre în acelaşi timp. Aici suntem cu trupul dar gândurile fiecăruia dintre noi sunt
acolo unde se sugrumă existenţa noastră ca naţiune”.25
Cu o săptămână înainte, periodicul „Constanţa” făcuse apel la dobrogeni să participe la înfiinţare
Ligii. „Mai în toate oraşele României şi în multe din capitalele Europei s-a înfiinţat câte o secţiune a Ligii pentru
unitatea culturală a tuturor românilor, fondată mai anul trecut în Bucureşti. Scopul acestei asociaţiuni este a cultiva conştiinţa solidarităţii în întregul neam românesc şi a întreţine o mişcare care să legitimeze misiunea culturală
a românilor în Orient. În Dobrogea, unde o instituţie de acest fel ar fi mai necesară şi mai la locul ei decât oriunde,
nu cunoaştem să existe una”. 26
21
22
23
24

25
26

Loc. cit., 28 iun. 1892, p. 1
„Constanţa”, I, nr. 27, 21 iun. 1892, p. 2
cf. Dumitraşcu, Lascu 1983 (1), p. 55
Cunoscutele lucrări ale lui Şerban Polverejan şi Vasile Netea, contribuţii de seamă, eludează, pe drept, prezenţa dobrogenilor,
având în vedere dimensiunile actelor acestora. La fel şi lucrările amintite ale lui Stoica Lascu şi Gheorghe Dumitraşcu.
Constanţa”, I, nr. 29, 5 iul. 1892, p. 2
Loc. cit., nr. 27, 21 iun. 1892, p. 1
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Periodicul amintit prezintă, în numerele sale din 5 şi 12 iulie 1892, pe 4 pagini, manifestările legate
de înfiinţarea secţiei dobrogene a Ligii Culturale. Într-o atmosferă de sărbătoare, cel mai în vârstă dintre
cei prezenţi, transilvăneanul Ion Blebea – proprietar de oi şi de vite, stabilit înainte de 1878 la Caramurat,
unde este ales şi primar27 – a prezentat scopul înfiinţării Ligii la Constanţa. A continuat I. Drăgescu, care
a declarat că „Ne-am adunat aici la o serbare de frăţie spre a chibsui cum să întindem o mână de ajutor fraţilor
noştri de peste munţi, şi cum am putea trimite un cuvânt de mângâiere şi încurajare fraţilor cari suferă de opresiunea streinilor” În continuare, prezintă situaţia românilor transilvăneni: „Dintre toate popoarele sălbatice
cari au năpădit Europa, ungurii au fost cel mai vătămător poporului român (...) În veacul de mijloc românii s-au
răsculat în diferite rânduri, nemai putând îndura miseriile şi batjocura cu care erau trataţi. N-a fost batjocură
care să nu fi asvârlit românului.”. I. Drăgescu aminteşte şi de Horea, Cloşca şi Crişan, de 1848, de proiectul
de lege maghiar ce viza desfiinţarea şcolilor confesionale româneşti, de delegaţia românilor la Viena – care
i-a aţâţat pe ocupanţi. Concluzia este că ardelenii vor „pace şi libertate. Ei bine le vor avea, pentru că orice
opresiune făcută unui popor, este o lovitură adusă tendinţelor culturale ale epocii (...) Ne-am adunat aci, nu ca să
facem manifestaţii sgomotoase, ci ca să arătăm tuturor fraţilor noştri suferinţele ce îndură jumătatea poporului
românesc de sub domnia ungurească, şi cât de ameninţaţi sunt în existenţa lor naţională, cei trei milioane de
români, dacă nu vom sili să le venim într-ajutor prin mijloace cari să ţie deştept sentimentul de naţionalitate în tot
poporul românesc”.
Emil M. Teodorescu, student la Litere şi Filozofie la Universitatea din Bucureşti, venit special pentru
acest eveniment, spre a mulţumi, în numele colegilor săi, constănţenilor pentru iniţiativa înfiinţării secţiei
Ligii Culturale, aduce elogii românilor transilvăneni care au rezistat măsurilor represive ale ungurilor, fără a
se lăsa deznaţionalizaţi. Şi el vorbeşte despre primirea transilvănenilor la Curtea de la Viena, despre perse‑
cuţiile românilor ce au urmat, despre cazurile din Turda, Arad şi „Selagiu”. În aceste condiţii, fraţii trebuiesc
ajutaţi. „Şi azilele de copii, acele Kişdedovuri, ridicate împotriva copiilor noştri să le lăsăm în picioare? (...) Nu
voim şi nu urmărim revindecări de teritorii”. În încheiere, Emil Teodorescu face apel la învăţători de a-i creşte
pe copii în spiritul „celui mai ardent patriotism”.
Ion Măgură, transilvănean de origine, susţine şi el cauza fraţilor săi, amintind de momentul 1848
şi specificând că românii transilvăneni au venit aici, în Dobrogea, cu turmele şi avutul lor, „pentru a înfige
steagul românismului şi al civilizaţiunii”.
Periodicul „Constanţa” publică Lista de sumele oferite Ligei Culturale Secţiunea Constanţa – cu numele
donatorilor şi localitatea de unde provin. În total, 2589,90 lei.28
Preşedinte al Ligii a fost ales medicul primar al judeţului Constanţa, I.C. Drăgescu, care, doar peste
doar un an, va părăsi judeţul.29 Acelaşi periodic publică, în două dintre numerele sale şi Statutele Ligii.30
„Gazeta Transilvaniei” anunţa, pe 12 iunie 1892, constituirea Ligii Culturale şi la Tulcea, sub pre‑
şedenţia d-lui Baboianu.31 Până la Primul Război Mondial, secţia dobrogeană a Ligii Culturale avea filiale
la: Constanţa, Tulcea, Medgidia, Cernavoda, Hârşova, Isaccea, Cârjelari, Satu Nou, Şiriu, Dorboanţu,
Pecineaga, Ostrov, Fântâna Oilor, Ţepeş Vodă, toate în sprijinul cauzei ardelenilor.32 Pe 6 iunie 1893, Liga
Culturală închiria un birou în casele d-lui Magrin.33
La rubrica De peste munţi, periodicul „Constanţa” comentează calomniile şi injuriile presei maghiare
aduse liderilor Partidului Naţional Român, despre care aceasta afirmă că l-ar fi sfătuit pe Vasile Lucaciu să
	Lascu 1999, p. 765; Dumitraşcu, Lascu 1983 (1), p. 951
„Constanţa”, I, nr. 27, 21 iun. 1892
29
	La rubrica Reclame ale „Gazetei Dobrogei”, în mai multe numere – începând din nr. din 2 aug. 1892–, găsim următoarea
reclamă: „Cele mai frumoase rame pentru încadrat tabloul «Ligei Culturale secţiunea Constanţa» se realizează la Librăriile
Dimitrie Niculescu” şi „Progresul” din Constanţa. Preţurile sunt moderate. Deja s-au primit mai multe comenzi”.
30
Neamţu 1972, p. 263–284
31
„Gazeta Transilvaniei”, III, 12 iul. 1892, p. 2
32
Dumitraşcu Stoica 1983 (2), p. 37–42
33
„Constanţa”, II, nr. 17, 6 iun. 1893, p. 2
27
28
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fugă în România şi să ceară ajutor regelui Carol pentru graţierea sa. Se mai specifică faptul că, drept dezmin‑
ţire, românii din Braşov şi din Siseşti vor face mari manifestaţii în onoarea lui V. Lucaciu.34
Apelul preşedintelui Ligii Culturale, V.A. Urechia, pentru apărarea românismului din Transilvania,
în condiţiile în care situaţia românilor din Transilvania era îngrijorătoare – începe cu formularea „Domnule
coleg” – este publicată de „Gazeta Dobrogei”, pe 20 iunie 1893. Acesta consideră că duşmanii şi-au dat seama
că drumul ales de români pentru atingerea ţelului lor naţional este cultura, fapt ce explică campania împo‑
triva susţinătorilor acesteia: tortura la care e supus Lucaciu „la închisoarea ordinară”, procesul reprezentan‑
ţilor culturii româneşti, Comitetului Naţional Român şi studenţilor care au redactat „Replica”. În această
situaţie, Liga Culturală trebuie să acţioneze. De aceea, îi îndeamnă pe membri acesteia să facă o propagandă
cât mai eficientă pentru creşterea membrilor Ligii.35 Pe aceeaşi pagină, cititorii sunt informaţi despre res‑
pingerea, de către Tabla Regească din Debreţin, a recursului avocatului lui Vasile Lucaciu, aceasta hotărând
aplicarea sentinţei tribunalului de la Sătmar: închisoare ordinară de 13 ani, socotindu-se în aceasta şi cele 4
luni pe care le făcuse deja la închisoarea de stat din Sighedin.36
„Constanţa” din 21 iulie 1893 publica articolul Ungurii şi şcoalele săteşti. Resoluţiunea întrunirii din
Bucureşti din 14 iunie 1892. Problema şcolilor din Transilvania din primăvara anului următor este prezen‑
tată, de acelaşi periodic, sub titlul Din Transilvania. Un apel. Era vorba despre şcolile româneşti din Ardeal
ameninţate „de pieirea totală prin dreptul de amestec al statului în afacerile şcolilor confesionale, singurele instituţiuni ce au rămas până acum nepângărite se strănepoţii lui Attila”. În aceste condiţii, gazeta a primit apeluri
de durere şi disperare din Braşov, Sibiu şi de pe Valea Haţegului, în care se cere ajutor dobrogenilor. În
urma apelului „iscălit de preoţii şi învăţătorii unui sat de 1 000 de familii”, periodicul face cere tuturor celor
„ce au durere pentru fraţii noştri, la toţi românii, la toţi transilvănenii, care ştiu de aceste suferinţe, să binevoiască
a contribui cu cât vor putea. O listă de subscripţii se află la redacţia ziarului nostru, iar numele donatorilor vor fi
publicate prin acest ziar, şi binecuvântate de acei ce ţin ca să nu li se distrugă neamul”.37 În urma altui apel făcut
de periodicul amintit în ideea formării „fondului de protestare pentru plata amenzilor la care sunt condamnaţi
fraţii noştri de peste munţi”, se adună, într-o lună, doar de la 8 persoane, suma de 170 de lei.38
„Gazeta Dobrogei” informează că, întorcându-se de la Conferinţa Naţională a Partidului Naţional
Român, avocatul Vlădariu din Turda a fost atacat cu pietre şi bastoane. Casa sa şi a altor români au fost
distruse. Inclusiv ferestrele casei lui Raţiu au fost sparte. Jandarmeria a intervenit. S-au înregistrat un mort
şi mai mulţi răniţi.39
Trebuie să precizăm faptul că, în viziunea şi activitatea fruntaşilor românilor de o parte şi de alta a
Carpaţilor, problema organizării – problemă esenţială – se desfăşoară pe două planuri: continuă activi‑
tatera normală şi activitatea Astrei şi a altor organizaţii, societăţi „civile”40. Pe de altă parte, lupta organi‑
zată în cadrul şi sub conducerea Partidului Naţional Român. Însăşi convocarea şi desfăşurarea Conferinţei
Naţionale reprezintă un câmp de luptă cu autorităţile maghiare.
Desfăşurarea celui de-al doilea Congres al Ligii pentru Unitatea Culturală a Tuturor Românilor, pe
16 mai 1893, la Bucureşti, este prezentată de periodicul „Constanţa”. Au participat reprezentanţi ai aproape
tuturor secţiunilor din ţară. Sunt prezentate şi comentate discursurile lui: D.G. Bursan – preşedintele provi‑
zoriu al Ligii – D.I. Lupulescu – secretar general. Comentariile referitoare la alegerea noul Comitet executiv
sunt critice. Semnatarul articolului, care asistase la Congres, era total nemulţumit de faptul că în expunerea
situaţiei Ligii, „nu s-a pomenit nimic de secţiunea din Dobrogea: Picineaga, iar despre cea din Tulcea Babadagh,
nu s-a putut face nici o dare de seamă”. De asemenea, „la consfătuirea intimă, pentru compunerea comitetului
34
35
36
37
38
39
40

Loc. cit, nr. 49, 29 nov. 1892, p. 2
„Gazeta Dobrogei”, V, 20 iun. 1893, p. 2
Loc. cit.
„Constanţa”, II, nr. 11, 25 apr. 1893, p. 2
Loc. cit., nr. 32, 19 sep. 1893, p. 1; nr. 30, 5 sep. 1893, p. 3
„Gazeta Dobrogei”, V, 25 iul. 1893, p. 2
Vezi De la Pronunciament la Memorandum 1993
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esecutiv, nu s-a accentuat în destul trebuinţa absolută de a se esclude din afacerile şi preocupările Ligei influenţele
partidelor politice. Drept aceea, în actualul comitet nu sunt representate toate grupările politice din ţară, ceea ce ar
fi fost neapărat necesar.”. Foarte detaliat este prezentat şi Banchetul Congresului Ligei – care este prezentat în
3 numere ale ziarului. Sunt sintetizate discursurile vorbitorilor.41
„Constanţa” din 23 mai 1893 îşi înştiinţa cititorii că întregul Comitet al Partidului Naţional din Sibiu
a fost dat în judecată de guvernul maghiar pentru memoriul adresat împăratului cu un an în urmă42 şi, în
aceste condiţii, preşedintele Comitetului, Ion Raţiu, a convocat o conferinţă naţională a delegaţilor alegă‑
torilor români din Transilvania, Crişana şi Maramureş, la Sibiu, între 27–29 iunie.43 Aceasta începe însă
la 9 iulie 1893. Încă din faza de organizare, autorităţile au interzis Conferinţa, având ca pretext zvonul că
urmau să vină din România persoane care se vor alia în apărarea memorandiştilor şi care veneau să agite
spiritele împotriva statului maghiar. Comentariile semnatarului articolului sunt de indignare: „se clocesc la
Pesta măsuri pentru oprirea conferinţei românilor”, iar ungurii „nu mai cunosc nici o margine în infamiile lor”.
„Gazeta Dobrogei” publică şi Hotărârea primarului Sibiului în acest sens, iar „Constanţa” comentează bla‑
marea guvernului maghiar de chiar periodice maghiare, citând din câteva dintre acestea.44
Desfăşurarea Conferinţei este prezentată în presa dobrogeană. Cititorii sunt informaţi că 24 de
români – inclusiv delegaţi ai studenţilor din Bucureşti, Iaşi, Cluj, Budapesta şi Viena – au ajuns la Sibiu.
Problemele au continuat însă să apară: nu au mai existat locuri de cazare pentru ei, se anunţase ca, la şedinţă,
să nu fie admişi români din România şi „nici măcar corespondenţii ziarelor din România” – în condiţiile în
care cei ai presei ungureşti erau admişi. Erau aşteptaţi să coboare din Apuseni 100 de moţi călare. Pentru
prima dată, participau şi reprezentanţi ai slovacilor. Conferinţa a fost deschisă de Raţiu, care a expus plânge‑
rile românilor şi motivele pentru care s-a preferat, în 1876, politica de pasivitate. De asemenea, a comentat
epopeea Memorandumului şi le-a cerut românilor să rămână uniţi. Periodicul îşi manifestă nemulţumirea
şi faţă de alegerea Comitetului. De asemenea, participanţii au declarat că „alegătorii români din Ungaria şi
din Transilvania se identifică cu comitetul central şi aprobă cu desăvârşire memoriul prezentat în 1892 cancelariei imperiului”. Rezoluţiile Conferinţei au declarat solidaritatea alegătorilor români cu Comitetul Central,
aprobarea, întru totul, a memoriului ce fusese prezentat Cancelariei Imperiale, dezaprobarea măsurilor
luate de guvernul maghiar împotriva autorilor Memorandumului etc.45 Remarcăm faptul că periodicul
„Constanţa” a avut un corespondent special la conferinţa de la Sibiu.46 În continuarea articolelor referitoare
la Conferinţa de la Sibiu, sub titlul Ce vor românii”, periodicul amintit prezintă satul Răşinari şi pe locuitorii
acestuia, subliniind faptul că „niciun sentiment iridentist nu însufleţeşte pe Românii din Transilvania. Aceştia
supuşi sinceri şi devotaţi ai Majestăţii Sale R şi R, care doresc mărirea patriei comune.”. În continuare, articolul
prezintă lupta justă, dreaptă a românilor transilvăneni pentru drepturile lor. 47
Autorităţile maghiare au ordonat scoaterea steagului românesc al tinerimii din Sibiu, drapel ce fusese
arborat în sala unde s-a ţinut conferinţa şi care fusese dăruit colegilor lor din România, împreună cu un alt
stindard.48
Cele mai importante ziare engleze au avut reprezentanţi la Conferinţa de la Sibiu şi toate articolele
publicate susţin cauza românilor. Fragmente sunt prezentate în „Constanţa” sub titlul Presa europeană şi
cestiunea română.49
41
42
43
44
45

46
47
48
49

„Constanţa”, II, nr. 11, 23 mai 1893, p. 1–2; nr. 15–16, 30 mai 1893, p. 2; nr. 17, 6 iun. 1893, p. 1–2; nr. 18, 13 iun. 1893, p. 2–3
Loc. cit., nr. 11, 23 mai 1893, p. 3
Loc. cit., nr. 17, 6 iun. 1893, p. 2
„Gazeta Dobrogei”, V, 27 iun. 1893, p. 1, 2–3; „Constanţa”, II, nr. 21, 1 iul. 1893, p. 2
„Gazeta Dobrogei”, V, 27 iun. 1893, p. 1; 18 iul. 1893, p. 1–2; „Constanţa”, II, nr. 22, 11 iul. 1893, p. 1; nr. 23, 18 iul. 1893,
p. 1–2
„Constanţa”, II, nr. 23, 18 iul. 1893, p. 2
Loc. cit., nr. 22, 11 iul. 1893, p. 2–3
Loc. cit., nr. 24, 25 iul. 1893, p. 2
Loc. cit.; nr. 26, 8 aug. 1893, p. 3; nr. 27, 15 aug. 1893, p. 2
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La această conferinţă a participat şi N.S. Baboianu de la Tulcea. Acesta a vorbit, în numele Dobrogei,
la banchetul din grădina Herman, „exprimând dorinţa ca sentimentele Dobrogenilor fie aceleaşi ale tuturor
Românilor, şi idealul acelaşi, de la Nistru până la Tisa, din Constanţa şi până la Mare”50. Mai mulţi constănţeni
au trimis o telegramă preşedintelui Conferinţei: „De la marginile patriei Romîne salutăm cu entuziasm cea
mai importantă conferinţă a noastră. Cu ajutorul Dumnezeului străbunilor noştri ’nainte spre triumful cauzei
naţionale”. De asemenea, românii din Hârşova au trimis o telegramă Preşedintelui Conferinţei, Ion Raţiu:
„Cetăţenii Hârşoveni felicită cu dragoste şi iubire pe valoroşii conducători ai României asupriţi. noi suntem cu
inima şi sufletul alături de voi. Deci urând ca această conferinţă să-şi aibă rezultatul dorit. (SS)L. Oancia, C.
Oancia, I. Oancia, D. Pappuc, N. Circă, I.N. Munteanu, V. Călinescu, Ion Gh. Belu, Ştef. Gh. Belu, Gh. Belu, Ion
Părciog (?), Al. Popovici, Gh. Coman, S. Munteanu, I.N. Roşculeţ, Nec. Oancia, N. Roşculeţ, I. Tomoşoiu”.51 Se
observă clar că onomastica prezentată este una a mocanilor stabiliţi în Dobrogea.
Exemplul românilor din Transilvania este urmat şi de slovaci, fapt prezentat şi dezbătut în paginile
„Constanţei”.52
Între timp, dobrogenii sunt informaţi despre interogatoriul luat, la proces, lui Vasile Lucaciu, eviden‑
ţiind atitudinea demnă şi românească cu care a răspuns acesta întrebărilor anchetatorilor.53 De asemenea,
este prezentat un articol din „Kreuzzeitung” în apărarea românilor judecaţi.54
Studenţii universitari din Bucureşti şi Iaşi au hotărât să susţină conferinţe în favoarea memorandiş‑
tilor în toate oraşele ţării. „Constanţa” din 1 iulie 1893 informa despre acest demers, deja pus în practică de
studenţii bucureşteni, care ţinuseră conferinţe în câteva din judeţele ţării şi aveau în itinerariu şi alte oraşe,
între care Constanţa şi Tulcea. De asemenea, periodicul publică protestul trimis de aceştia colegilor lor
din Europa, împotriva „mişeliei ungurilor de a căuta să vâre în temniţe pe toţi conducătorii Românilor de peste
munţi”.55
Sub titlul Noi infamii unguresci, „Constanţa” din 25 iulie 1893 prezintă noile atacuri la adresa româ‑
nilor din districtul Făgăraşului şi din Turda. Este vorba despre injuriile aduse preotului român Nicolae
Borza din comuna românească Viştea de Jos de către subprefectul districtului Făgăraş, Kapocsani Mor,
aflat în stare de ebrietate. Conflictul a degenerat într-o adevărată bătaie. La Turda, unguri au dat foc caselor
unor români – între care Lugoşan, Chioran, Raţiu etc. –, sediului băncii româneşti „Arieşana”. Acţiunea s-a
soldat cu morţi şi răniţi.56
Periodicul „Constanţa” îşi informa cititorii despre donaţia făcută Ligii Culturale de V.M.
Kogălniceanu, fiul lui Mihail Kogălniceanu, profund cunoscător al problemelor dobrogenilor.57 Era vorba
despre 100 de exemplare din Interpretarea privitoare la espulzarea Românilor de peste Carpaţi adresată de M.
Kogălniceanu. Comitetul Ligii Culturale îi mulţumea şi îl felicita pentru noul titlu „câştigat la recunoştinţa
tuturor românilor”.58
Pe 22 august, „Constanţa” şi „Gazeta Dobrogei” aduc noi ştiri, detaliate, cu privire la situaţia autorului
„Replicii”, studentul Aurel C. Popovici, care este calomniat de ziarele maghiare din Cluj, care susţineau că
a fost arestat pentru că a intenţionat să fugă în România de teama represiunii. Deşi apărătorii săi au făcut
demersuri pentru eliberarea sa, cauţiunea oferită de românii clujeni a fost respinsă şi acesta a continuat să
fie deţinut într-o „celulă singuratică”, fiindu-i interzişi vizitatorii, sub pretextul holerei. Autorităţile maghiare
au interzis 2 apărători, resping dreptul românilor de a participa la proces. Cererea apărătorilor de a se citi
50
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„Replica” în întregul său este, de asemenea, respinsă. Popovici este condamnat la 4 ani de temniţă, la 500
florini amendă şi cinci sute florini cheltuieli de judecată; fostul administrator al „Tribunei”, Nic. Roman, a
primit 1 an de închisoare şi trei sute florini cheltuieli de judecată, iar Cronica lui Şincai a fost declarată că
„merită să fie pusă în foc, iar autorul în furci”. Sunt prezentate, pe larg, discuţiile din timpul procesului. 59 Mai
multe ziare din Bucureşti au deschis liste de subscripţii „la formarea fondului de protestare pentru plata amenzilor la care sunt condamnaţi fraţii noştri de peste munţi”. Periodicul „Constanţa” aderă la această iniţiativă,
rugându-i pe cititori să subscrie în acest sens la biroul Ligii Culturale din Constanţa.60
În septembrie 1893, un nou proces de presă este intentat ziarului „Tribuna” pentru un articol apărut
cu câteva zile înainte. Semnatarul articolului din „Constanţa” încheie, ironic, cu „Cele multe înainte!”.61 Iată,
deci, că procesul Memorandumului implică o serie de procese de presă.
Dobrogenii erau informaţi că, în urma respingerii recursurilor lui Aurel C. Popovici şi N. Roman de
Curtea de Casaţie din Budapesta, aceştia urmau a fi închişi aşa cum stabiliseră juraţii din Cluj.62
În acelaşi număr al „Constanţei”, se anunţa că, pe 21 octombrie, la Sibiu, urma să se ţină Marea
Conferinţă a tuturor naţionalităţilor din Austro-Ungaria – croaţi, dalmaţieni, ruteni, slovaci, cehi şi români.63
Paralel, presa constănţeană informează şi despre boala de ochi a dr. Lucaciu – care, din această cauză,
a fost mutat din temniţa Sătmarului la spitalul de la Pesta – şi despre un nou proces de presă intentat Foaei
Poporului – ediţie a Tribunei – redactată de Rusu-Şirianul. Ştirea se încheie ironic: „Încă un fruntaş român la
puşcărie”.64 „Constanţa” anunţă că, la 30 august, orele 3 noaptea, au fost condamnaţi redactorii „Tribunei”.
Septimiu Albini, Ion Rusu-Şirianu, A. Balteş şi Dordea. Comentariile periodicului: „Se vede că Ungurii din
Cluj s-au mai resgândit de 2 săptămâni încoace. E posibil ca la aceasta să fi contribuit şi duşul ce le-a tras Împăratul
Frantz Iosef la Boro – Sebeş, care a stigmatizat agresiunea îndreptată contra episcopului Pavel al Oradiei Mari,
cu cuvântul gyalazat (infamie), iar apucăturile Ungurilor cu cuvântul de şovinism exagerat. Dar ungurii se pot
resbuna cu cele 25 condamnări ce au să mai pronunţe la finele lunii. Şte goje to bolie!”65.
Un articol critic este preluat de „Constanţa” din „Lupta Naţională” cu privire la apatia de care dau
dovadă transilvănenii veniţi de peste munţi în România în legătură cu soarta fraţilor lor.66
O formă de obţinere a fondurilor pentru ajutorarea fraţilor români împrocesuaţi o constituie organi‑
zarea unor acţiuni numite, generic, „baluri”. Astfel de acţiuni continuă şi la începutul anului 1894. Astfel, la
Cernavoda, s-au adunat 1000 de lei. „Constanţa” îşi prezintă onoarea şi recunoştinţa „domnilor Păcuraru şi
ing. Brânză, că într-un orăşel atât de mic ca Cerna-vodă s-a putut ajunge la un rezultat atât de frumos”. Asemenea
baluri au fost organizate şi la Hârşova şi la Constanţa şi un altul era preconizat la Medgidia, unde „domnii
membrii Bucur, Lupea, Fraţii Motoiu, Golea, Şteflea, Velcu etc.-din nou o totală onomastică mocănească –
n.n. – nu se vor lăsa mai prejos”.67 De asemenea, „Constanţa” informează că Liga Culturală a primit de la dl.
Brătianu 49 de lei oferiţi de funcţionarii CF.68
Pe prima sa pagină, „Constanţa” din 6 februarie 1894 publică articolul Chestiunea Română şi D.
Gladstone. Este vorba despre zvonul emis de unguri cum că problema românească ar pune în pericol Tripla
Alianţă. Ca urmare, este trimis la faţa locului un jurnalist, care, la întoarcere, îi relata ministrului Gladstone
cum că românii din Transilvania sunt de nemulţumit, că o eventuală independenţă a Ardealului este mai
primejdioasă decât pentru Tripla Alianţă decât păstrarea statu-quo-ului. Acesta aduce în discuţie şi situaţia
59
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secuilor din Ungaria, analiza fiind una pertinentă. Concluzia acestuia este că independenţa românilor este
imposibilă.69
Despre un nou proces antiromânesc de la Curtea cu Juraţi Cluj informează „Santinela Dobrogei” din
5 iunie 1894. Este vorba despre 16 preoţi români din judeţul Bistriţa-Năsăud care trebuiau să răspundă în
procesul de presă ce li se intentase pentru o scrisoare de solidaritate cu condamnaţii memorandişti, publi‑
cată în „Tribuna”. Lor li se adăuga Ion Popa Neacşa – în calitate de editor al gazetei respective – şi Andrei
Balteş – redactor responsabil.70
Procesul Memorandumului este, în continuare, îndeaproape urmărit şi prezentat de presa constăn‑
ţeană, care publică documente71, informaţii şi comentarii.
Pe 17 aprilie 1894, „Santinela Dobrogei” anunţa că pe data de 31 aprilie, era programat procesul, unic,
„pe care autorităţile Maghiare l-au înscenat patrioţilor şi neobosiţilor luptători ai libertăţilor de peste munţi”. La
acesta urmau să participe delegaţi ai tuturor zonelor ţări.72
Românii din Dobrogea au trimis declaraţii, telegrame de încurajare a fruntaşilor români implicaţi în
procese datorită activităţilor lor patriotice, s-au făcut subscripţii pentru reparare de biserici, pentru spriji‑
nirea ziarelor româneşti din Transilvania, a orfanilor, văduvelor şi bătrânilor. De asemenea, Secţia Constanţa
a Ligii a trimis Ligii centrale de la Bucureşti 400 de lei proveniţi de la balul organizat special la Cernavoda.
În acelaşi scop, urmau să se organizeze şi alte baluri.73
În ziua de 19 aprilie toţi românii din Regat au protestat prin mitinguri împotriva atitudinii ungu‑
rilor faţă de românii transilvăneni. Comentariul Din evenimentele zilelor din „Santinela Dobrogei” subliniază
faptul că întreaga societate românească este alarmată de procesul intentat membrilor Comitetului Naţional
Român din Ardeal, „reprezentanţi legali a peste 3 milioane de români”. „Poporul român liber s-a ridicat ca un
singur om ca să protesteze contra barbarilor ce să săvârşesc asupra unui întreg neam din mijlocul Europei”. 74
Sentinela Dobrogei, prezintă, în paginile sale, mitingul de solidaritate de la Hârşova, din 19 aprilie
1894, la care au participat „români din localităţile învecinate şi din Hârşova, grupuri, grupuri şi pe feţele
tuturor se citea lămurit indignarea şi durerea”. În cadrul serviciului divin oficiat cu acest prilej, s-a făcut o
rugăciune „pentru îmblânzirea duşmanilor şi prigonitorilor înverşunaţi ai neamului nostru”. Întreaga adu‑
nare şi-a îndreptat „rugăciunile lor ferbinţi către tronul Celui Prea Înalt, ca să protegă sânta causă a fraţilor
noştri, îngenuncheaţi de urgia duşmanilor seculari”. Pe drumul spre grădina oraşului, mulţimea a fost acom‑
paniată de „Deşteaptă-te române!” Aceştia s-au adunat în numele celei mai înalte datorii „de simţ către
fraţii noştri asupriţi, contra cărora şovinismul maghiar a declarat un război de exterminare, care este o pată
ruşinoasă pentru bătrâna Europă, cultă şi civilizată, care tolerează încă ca în mijlocul ei să se săvârşească
lucruri înfiorătoare şi nedemne de reputaţiunea bătrânului secol al 19-lea”. Fruntaşul mocanilor dobrogeni,
Ioniţă Oancea, este ales preşedinte al adunării. Luca Oancea a citit manifestul studenţilor universitari în
„questiunea fraţilor asupriţi”. Doctorul oraşului Hârşova, Veisenberg, profesorii Ion Măgură, Petre Mohor
şi alţii au criticat „vandalismul maghiar şi au protestat cu toată energia durerei şi indignărei contra nelegiuirilor şi tiraniilor acelora pe care nici timpul nici civilizaţiunea şi cultura modernă n-a fost în stare să le cureţe
firea de coaja sălbăticiei de odinioară...”. Adunarea a trimis telegrame preşedintelui Ligii Culturale – V.A.
Urechia–, preşedintelui Comitetului Naţional din Transilvania – dr. I. Raţiu – şi regelui Carol I, în care
şi-a exprimat „cuvântul său de aderare în lupta pentru salvarea libertăţii fraţilor noştri, isbiţi în modul cel
mai crunt în soarta şi destinele lor, şi a cerul sprijinul Tronului pentru triumful sfintei noaste cauze naţionale”.
Aceste telegrame, publicate în paginile periodicului, au avut un număr mare de semnături. De asemenea,
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participanţii au votat „o moţiune de protest contra înscenării monstruosului proces intentat contra apărătorilor
neamului nostru de peste munţi”.75
Tonul articolului din „Santinela Dobrogei” de pe 1 mai 1894 referitor la poziţia lui Mihail Koiciu, în
calitatea sa de preşedinte a Ligii Culturale secţiunea Constanţa faţă de situaţia românilor transilvăneni este
unul deosebit de critic.76 Mihail Koiciu este caracterizat, în zeflemea, drept „cunoscutul patriot român” – care
nu a organizat nici o manifestare în apărarea românilor transilvăneni. Secţiunea din Dorohoi a Ligii, con‑
dusă de „românul Chernbach” – aflat în înţelegere cu prefectul judeţului, un recunoscut antiromân, fost sub‑
prefect de Hârşova, Argyzopilos – şi cea din Constanţa au fost singurele care nu au organizat nici un miting,
„nu a trimis nici aderări de luptă culturală secţiunii centrale, nici încurajări neobosiţilor luptători….Secţiunea
de Constanţa nu a dat earăşi în aceste zile de durere pentru neamul nostru semne de viaţă căci pe dl. Koiciu ce-l
interesează soarta românului? Pe domnia sa îl interesează soarta pripăşiţilor fără patrie şi neam cărora le dă
tot concursul spre a înăbuşi aspiraţiunilor româneşti. Noi îl sfătuim să meargă la Dorohoiu şi să dea mâna ci cel
d-acolo, spre a se forma radioasa trinitate Arghyopulos – Kernebach. Koiciu”. Criticile la adresa preşedintelui
Ligii Cultuale Constanţa continuă, în antiteză cu laudele la adresa românilor din plasa Hârşova, singurii
care au organizat mitingul, au trimis telegramele amintite şi au organizat o delegaţie care să participe la
mitingul de la Bucureşti. În continuare, articolul descrie desfăşurarea mitingului din capitală, neomiţând
să amintească, de câte ori poate, lipsa delegaţiei constănţene şi mai ales pe cea a lui Koiciu, care, se pare că,
în acele zile se afla la Bucureşti pentru a vota bugetul oraşului şi „pentru a mijloci cu comunitatea elină de aici
ca să poată forma prin biserică un stat în stat”, dar care n-a putut să participe la miting. În schimb, Costache
Oancea a plecat la Cluj pentru a asista la procesul memorandiştilor. Semnatarul articolului îi îndeamnă pe
bunii români membrii ai Ligii Culturale din Constanţa să-l înlăture imediat pe preşedintele Ligii „care răspunde la numele de Koiciu, deoarece nu este în stare nici cu mintea nici cu inima să se înalţe la demnitatea ce prin
surprindere a usurpat-o...”.77
În acest timp, veneau veşti alarmante de la Cluj, oraş care se afla în stare de asediu. Artileria se afla
în jurul oraşului, iar moţii, înarmaţi cu securi, erau în fierbere. Exista teama unei revolte, în condiţiile în
care în oraş erau 20 000 de ţărani. Vieţile lui Raţiu, lui Lucaciu şi lui Septimiu Albini erau în primejdie –
ultimii doi primind ameninţări de la jandarmi. Aceştia cer protecţie Împăratului, iar o delegaţie de 3 ţărani
români au mers la Împărat pentru a-i expune teroarea la care sunt supuşi românii din Transilvania, cărora li
se făcuseră percheziţii românilor şi peste 2 000 fuseseră escortaţi, de jandarmi, la gară, încărcaţi în trenuri
de marfă şi goniţi din oraş. Cu toate acestea, românii se adunau în Cluj, iar membrii Comitetului Naţional
Român erau salutaţi şi apăraţi de aceştia, fapt ce i-a determinat pe husari să-i împrăştie cu baionetele, unul
dintre români fiind ucis. Studenţii şi ziariştii din România erau urmăriţi şi, simţindu-se în pericol, au cerut
protecţie Consulatului Român de la Pesta. Juraţii maghiari nu au permis acuzaţilor memorandişti intero‑
gatoriul în limba română. În urma protestelor, apărătorii lor s-au ales cu amenzi. În acest timp, deosebit de
înflăcăraţi, românii le susţineau cauza, îi sprijineau şi îi omagiau deschis.78 Românismul ardelenilor era dat
drept exemplu şi dobrogenilor.79
Informaţiile despre procesul memorandiştilor continuă şi în numerele următoare ale presei constăn‑
ţene. Cititorii sunt informaţi despre sentinţele primite de fruntaşii români.80
Deosebit de interesantă ni se pare atitudinea fruntaşilor politici ai Dobrogei şi a populaţiei acestui
ţinut faţă de Angelo de Gubernatis, impresionantă personalitate a culturii italiene, care a renunţat, oficial,
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de titlul său de membru onorific al Academiei Maghiare, sprijinind, făţiş, cauza românilor. Periplul său prin
Dobrogea e foarte mult apreciat de societatea „cultă” a regiunii.81
Un articol de primă pagină din „Sentinela Dobrogei”, intitulat Cestiunea naţională, se vrea o lecţie
pentru dobrogeni. Aceştia sunt îndemnaţi ca, în acel moment în care „prin sentinţa apărătorilor neamului
nostru, voieşte să se răpească avutul eroilor de peste munţi, noi din toate unghiurile ţărei să trimitem obolul nostru
şi acolo unde deci sunt condamnaţi să easă mii, unde sunt mii sute de mii”. Mulţumind lui G.M. Lahovary
pentru iniţiativa de a deschide o listă de subscripţii în „L’Independence Roumanie”, „Sentinela Dobrogei”
anunţă, şi ea, deschiderea unei liste de subscripţii şi face apel la „toată suflarea românească din Dobrogea să
trimită obolul ei”.82
„Sentinela Dobrogea” comentează şi renumirea în funcţie a fostului de prim ministru al Ungariei –
înverşunat antiromân –, după ce acesta demisionase. „Ce ironie a soartei! Lucaciu strigă « trăiască împăratul
» şi merge în temniţă, liberalii maghiari strigă «jos împăratul» şi Franz-Iosef le dă pe mână iarăşi frânele guvernului”. O nouă prigoană împotriva românilor deja începuse. Alţi 16 preoţi erau deferiţi Curţii cu juri, învi‑
nuiţi a fi aderat la Memorandum. Chiar şi în această situaţie, periodicul are puterea de a privi cu optimism
spre viitor: „Ori care ar fi combinaţiile curţei de la Viena şi Buda-Pesta, ele sunt nişte măsuri momentane, care nu
vor stăvili o mişcare susţinută de un neam întreg. Posternarea împăratului la Buda-Pesta departe de a descuragea
pe români îi va întări căci vor vedea că mântuirea lor nu va mai trebui să atârne de graţia unui singur om, ci de
forţa viguroasă a lor proprie. Semne de izbândă se arată.”.83 Pe 19 iunie 1894, periodicul amintit anunţa că
printr-o decizie ministerială a fost interzisă activitatea Comitetului Naţional Român de la Sibiu, iar preşe‑
dintele său, ameninţat dacă va continua activitatea. Ziaristul consideră că această măsură îi va îndârji pe
români şi va face să renască „un mare comitet, în care va intra peste 3 milioane de asupriţi şi atunci lupta …va
fi între guvernul de la Pesta şi întregul popor român de peste Carpaţi”. Este amintit din nou cazul lui Lucaciu şi
al preoţilor români, pe care ungurii „nu vor isbuti să-i nimicească însă, căci poporul întreg vieţuieşte în ei (…)
Aceste nelegiuiri pare că grăbesc ceasul cel din urmă, care va trebui să sune poate înainte de vreme. Să fim pregătiţi
pentru acel ceas, căci atunci când va suna, se va hotărâ nu de soarta fraţilor noştri, dar de libertatea politică a
întregului neam românesc.”84
Tonul abordat de „Sentinela Dobrogei”, în iunie 1894, este unul optimist: „Oricare ar fi combinaţiile
curţii de la Viena şi Buda-Pesta, ele sunt nişte măsuri momentane, cari nu vor stăvili o mişcare naţională susţinută
de un neam întreg, posternarea împăratului la Buda-Pesta departe de a descuraja pe români, îi va întări, căci vor
vedea că mântuirea lor nu va mai trebui să atârne de graţia unui singur om, ci de forţa viguroasă a lor proprie.
Semne de isbândă se arată. Când temniţele vor începe să se umple de acei ce cer libertatea, neamul nostru va merge
înaintea închisorilor, va deschide uşile lor, va sdrobi lanţurile robiei, căci este veacul libertăţii şi înăbuşită, mai mult
cu mai mare putere va izbucni”.85
Preluând o informaţie din „Gazeta Transilvaniei”, „Sentinela Dobrogei” informează că, la un banchet
al ziariştilor la Hamburg, un student german a dezaprobat comportamentul ungurilor faţă de români şi a
toastat în sănătatea şi prosperitatea poporului român. Consulul Austro-Ungariei, prezent la banchet, a cerut
primarului să-i oprească studentului cuvântarea şi a părăsit sala.86
În acelaşi număr, „Sentinela Dobrogei” anunţa dezbaterea celui de-al 70-lea proces de presă al
„Tribunei” la Curtea cu juraţi din Cluj. Era vorba despre preoţii semnatari ai unei scrisori de aderenţă cu
cauza memorandiştilor. Cei judecaţi sunt: părintele protopop Cuteanu, Andrei Balteş şi Ion Popa Neacşa
– care au primit amenzi. Paralel, continuau dezbaterile Curţii de Casaţie din Budapesta în recursul făcut
de membri Comitetului Naţional Român condamnaţi în procesul Memorandumului. În acest timp, se
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informează că românilor li s-au alăturat şi alte naţionalităţi oprimate din Ungaria – slovacii şi sârbii –, care
urmau să se întrunească într-un congres. „De azi încolo forţa lor va fi neînvinsă, căci ceia ce una nu putea să
facă, vor face câte treilea la un loc.” 87
Un articol privitor la respingerea Curţii de Casaţie din Budapesta a recursului membrilor Comitetului
Naţional condamnaţi la Cluj „ca să ispăşească curagiul ce au avut de a cere pentru un popor asuprit de veacuri,
dreptate”, este publicat în „Sentinela Dobrogei”. „Glasul mişcător al marelui preot Lucaciu cinci ani nu va mai
răsuna în frumoasele văi ale Ardealului, cinci ani va fi smuls de la sânul parohienilor săi, cinci ani copilele şi soţia
lui vor fi departe de părintele şi soţul care face fală românismului... Lacrimi trebuie să verse românul din toate
unghiurile pământului la auzul acestei veşti, lacrimi de durere dar şi de bucurie...căci suferinţa lor va aduce uşurare poporului român, suferinţă pe care fălosul veac de libertate va trebui să se răzbune. Pe aceşti martiri ai causei
naţionale să-i urmăm cu inima şi cu cugetul, căci durerea lor va fi micşorată când vor scie că tot ce este simţire
românească este cu ei. Temniţa nu trebuie să-i îngrozească, căci întreaga ţară a Ardealului este o temniţă astăzi.
(...) Chestiunea românească trebue agitată azi mai mult decât niciodată şi se agită în adevăr. (...) Grelele situaţiuni creiate prin sentinţa de la Pesta ne impune să păşim mai departe în lupta naţională, ca să scăpăm vieaţa
martirilor şi cu a lor pe a neamului românesc”.88
Chiar în aceste grele momente, „Sentinela Dobrogei” abordează un ton de speranţă şi încurajare:
„Grelele situaţiuni create prin sentinţa de la Pesta ne impune să păşim mai departe în lupta naţională, ca să
scăpăm viaţa martirilor noştri şi cu a lor pe a neamului românesc (...) Peste câteva zile martirii neamului
nostru vor merge în temniţa maghiară ca să ispăşească curajul ce au avut de a cere pentru un popor asuprit de
veacuri dreptate. (...) Mulţi sunt anii condamnărei, dar puţini vor rămâne, căci poporul român nu va lăsa să-şi
istovească viaţa acei ce au luptat pentru el. Poporul român nu poate avea azi altă ţintă decât libertatea conducătorilor lui”.89
Alte veşti sunt aduse spre informarea dobrogenilor: din Şişeşti, dr. Vasile Lucaciu a fost escortat,
pe jos, de 12 jandarmi, 60 km, până la Răstoci, unde era aşteptat de alţi jandarmi, care-l escortau pe
Gheorghe Pop de Băseşti – preşedintele Comitetului Naţional Român. Familiei şi rudelor lui Lucaciu
nu li s-a permis să-l urmeze decât la 2 ore distanţă. După 2 zile, cei doi au ajuns, deosebit de obosiţi, la
Cluj. Barcianu, Cristea, Comşa, Domide, Barbu, Roman şi Mihali au fost însoţiţi, fiecare, de câte un jan‑
darm de la Vátz, cu baioneta scoasă,. Mihali a fost smuls de la căpătâiul soţiei sale bolnave, iar Patiţa era
bolnav de friguri, într-o stare foarte gravă. Aurel Suciu şi M. Veliciu erau arestaţi provizoriu în temniţa
din Arad. De asemenea, se comentează zvonul privind împuşcarea lui Lucaciu şi disperarea ce a cuprins
întreaga românime de o parte şi de alta a Carpaţilor şi sunt prezentate închisorile în care erau încarceraţi
liderii românilor – despre care se afirmă că vor deveni sfinte, ca loc de pelerinaj pentru popor. Autorul îi
încurajează pe cei încarceraţi, care au în spate „milioane de suflete” de români şi opinia publică europeană,
sensibilizată de presă. În acest sens, sunt aduse exemplificări din periodice franceze, italiene, ruseşti şi
engleze. În timp ce martirii neamului românesc erau duşi la temniţă, ministrul maghiar Hieronymi
cutreiera Ardealul spre a-i îndemna pe români la o politică moderată: „Plimbă-se ministrul ca să vadă
ce a semănat şi să culeagă în loc de simpatii o ură neîmpăcată, ură pe care românii o manifestă prin tăcere la
trecerea lui”. Articolul se încheie într-un ton plin de speranţă în viitor.90 Cestiunea naţională din 14 august
al „Sentinelei Dobrogei” dovedeşte că, într-adevăr, temniţele în care erau încarceraţi naţionaliştii români
deveniseră locuri de pelerinaj: „Români, săraci şi bogaţi, din toate unghiurile Ardealului, merg la Vátz şi la
Seghedin, ca să audă glasul fermecător al acelora care şi-au jertfit libertatea lor pentru a dobândi libertatea
unui neam întreg. Pe când poporul aleargă cu grămada la martirii lui, pe atunci maghiarii îi adună pe învăţătorii români la conferinţă, pentru ca cu puterea autorităţei să-i forţeze a glăsui acea limbă, pe care o urăşte
87
88
89
90

Loc. cit.; nr. 12, 13 iul. 1894, p. 2–3
Loc. cit., nr. 13, 10 iul. 1894, p. 2
Loc. cit. Vezi şi Murgescu 1939
„Sentinela Dobrogei”, I, nr. , 15, 24 iul. 1894, p. 2, 3
— 124 —

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

ATITUDINEA LOCUITORILOR DIN DOBROGEA FAŢĂ DE AUTORITĂŢILE MAGHIARE ÎN PROCESUL MEMORANDUMULUI

N

tot ce e suflet şi inimă românească.”. În continuare, este pusă la zid, argumentat, încercarea maghiarilor de
deznaţionalizare a românilor.91
Atitudinea pasivă a Secţiunii Ligii Culturale din Constanţa este criticată dur în „Sentinela Dobrogei”.
În timp ce în toată ţara – şi în oraşele dobrogene – au loc mitinguri de protest, adeziuni la cauza naţională,
sunt adunate fonduri pentru ajutorarea celor întemniţaţi, Liga Culturală din Constanţa nu a făcut nimic.
Semnatarul acestui articol se întreabă îndreptăţit: „Elementul românesc din Dobrogea este el nepăsător faţă cu mişcarea naţională?”. Răspunsul vine prin exemplificărilor acţiunilor de sprijin naţional de la Hârşova, Medgidia şi
Cernavoda, dar şi prin seria de retorice semne de întrebare: „Cum se face că pe când românii de dinafară nu stau
nepăsători, secţiunea centrală stă în amorţire? Nu cum-va conducătorului ei îi lipseşte focul sacru al românismului,
care trebue să mişte ori şi ce inimă românească?” Atunci când i s-a reproşat secţiunii centrale dobrogene că nu a
făcut nimic, aceasta a răspuns că motivele sunt politice, „de teamă să nu supere pe confraţii d-lor de luptă municipală”. Şi, se comentează în continuare, „Cine uare curagiul acestei mari idei, cine nu are entuziasmul acestei cauze
mari, să se dea în lături!”. Periodicul subliniază că dobrogenii trebuie să-şi manifeste sprijinul pentru fraţii lor
de peste munţi şi această sarcină organizatorică revine secţiunilor Ligii Culturale, inclusiv cea constănţeană.92
În acest timp, studenţii din Transilvania, Bucovina, Iaşi şi Bucureşti, erau primiţi la Constanţa, unde
se desfăşura cel de-al XV-lea Congres al Studenţimii Universitare Române, cu „Deşteaptă-te, române?”.93
O zi întreagă a fost dedicată, exclusiv, problemei naţionale. Primirea lor la Tulcea şi la Constanţa a fost una
deosebită.94 În Piaţa „Ovidiu” a avut loc, pe 11 septembrie 1894, o mare adunare naţională pentru spriji‑
nirea luptătorilor transilvăneni.95
La începutul lui noiembrie 1894, Koiciu – preşedintele Ligii Culturale secţiunea Constanţa – şi-a
dat demisia din funcţie, iar vicepreşedintele, Furtună, a fost mutat cu serviciul la Bucureşti. „Sentinela
Dobrogei” publică înştiinţări de organizare a unei şedinţe ordinare pentru alegerea unui nou preşedinte şi
a altui vicepreşedinte.96
În numele „suflării româneşti din dreapta Dunării”, „Sentinela Dobrogei”, salută, în noiembrie 1894,
Conferinţa Naţională de la Sibiu a naţionalităţilor oprimate din Imperiu, menţionând că: „Ungurii, aruncând în temniţă pe conducătorii poporului român de sub coroana lui Sf. Ştefan, socoteau că mişcarea naţională
începută va înceta, căci nu poporul, ziceau ei, reclamă drepturile naţionale, ci o mână de agitatori fac toată gălăgia
în Transilvania. Astăzi, însă, poporul român de dincolo, dă cea mai formală dezminţire tuturor acelor aserţiuni”.97
Periodicul prezintă şi atitudinea autorităţilor maghiare faţă de Conferinţa românilor de la Sibiu. De ase‑
menea, critică şi poziţia lui Alexandru Mocioni, „român renegat, care pentru o parte din putere jertfeşte, nu
conştiinţa sa, pe care au vândut-o de mult, dar trecutul şi luptele cele mai sfinte ale martirilor causei naţionale”.
Aceeaşi atitudine este afişată şi de presa maghiară.98
Acelaşi periodic comenta poziţia ministrului ungar de Interne faţă de declaraţiile deputatului român
Nicolae Şerban. Hieronymi afirma că „va înmulţi mereu geandarmeria, cât timp românii din Transilvania nu
se vor astâmpăra şi va merge până la a înfiinţa în fiecare comună un post de geandarmerie”. În cadrul ofensivei
guvernului şi partidelor politice maghiare împotriva românilor, periodicul mai aminteşte şi declaraţiile con‑
telui Apponyi.99 Comentând Situaţiunea din Transilvania, periodicul considera că „Nu cu paleative efemere se
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va putea opri mişcarea românilor din mersul ei. Nu alegerea câtorva deputaţi români este idealul mişcării naţionale din Transilvania, ci respectarea drepturilor naturale ale fiecărei naţiuni...”.100
Dezinformarea periodicelor maghiare tind să înrăutăţească situaţia din Transilvania. În acest sens,
„Sentinela Dobrogei” informează despre ştirea ziarului unguresc „Budapesti Hirlap” conform căruia Liga
Culturală urma să semneze o petiţie privind eliberarea românilor de la Cluj, care să fie înmânată Împăratului
de mitropolitul primat Victor Mihali. În jurul acestei ştiri, periodicul maghiar a ţesut o adevărată intrigă,
ce-i implica pe rege, ministrul român de Interne şi alţi oameni politici.101
Urmează o serie de ştiri privitoare la corespondenţa dintre românii naţionalişti din Transilvania şi cei
de dincoace de Carpaţi. Un redactor al „Tribunei” a primit, prin poştă, o scrisoare dezlipită de la d-na Raţiu,
din Seghedin. La reclamaţia făcută, a primit răspuns: „Scrisoarea este întreagă”. Comentariul jurnalistului
constănţean: „Răspuns demn de urmaşii lui Arpad”.102 Şi un alt articol în acelaşi sens: „Mustăcioşii nu se dau
înapoi de la nici o infamie. Pentru ori-cine îl simte că stă în corespondenţă cu familiile întemniţaţilor martiri ai
românismului, le desface scrisorile şi le arde în piaţa publică. Tot această soartă au şi scrisorile din ţară de la noi.
Nu ajunge la destinaţie niciodată. Români ce fac parte ca membrii în comitetul naţional li se fac zilnic procese
de contravenţii şi sunt condamnaţi cu duiumul. Şi mai strigă pintenaţii că românii sunt exclusivişti şi nu vor să se
asimileze cu ei!!!”.103
Tonul energic, optimist al articolelor din Santinela Dobrogei se remarcă, în mai 1895, şi la aniversarea
revoluţiei de la 1848: „Aducându-se aminte de vremurile eroice de la 1848, noi, aceştia, din România liberă nu
dorim altceva decât aceeaşi decizie energică, aceleaşi sentimente de frăţietate şi de unanimă părere să animeze pe
fraţii noştri subjugaţi, în lupta titanică ce au întreprins contra asupritorilor neamului românesc...”.
Seria proceselor urmează. „Sentinela Dobrogei” informează cititorii despre un nou „proces monstru”
intentat învăţătorului Simeon Sucaciu din Cioroe şi altor 18 ţărani pentru adeziune la Memorandum şi
pentru agitaţie. Cu câteva zile înainte abia ieşiseră din „temniţa de la Vátz condamnaţii Dionisie Roman şi
Nicolae Christea. Discuţiunile urmate în Camera Maghiară în privinţa agitaţiunei naţionalităţilor sunt caracterisate foarte defavorabil chiar de ziarele maghiare.”.104
Şi în următoarele săptămâni ştirile privitoare la Transilvania curg în presa dobrogeană. Mitropolitul
Miron, care a dovedit astfel că „s-a pus în serviciul ungurilor”, a dezaprobat conduita preotului Nicolae
Cristea în problema naţională, ceea ce putea duce la scandaluri în sânul Sinodului. O altă informaţie, în
acelaşi număr al „Sentinelei Dobrogei”: Ministrul regal al Cultelor şi Instrucţiunii Publice maghiar a invitat
consistoriul ca, după eliberarea din temniţă a profesorilor Dionisie P. Barcian şi Dimitrie Comşa, să li se
facă proces disciplinar.105 Mai mult, Baroul avocaţilor din Arad a hotărât să retragă dreptul de a profesa avo‑
caţilor Andrei Socciu şi Mihai Velici, deoarece fuseseră condamnaţi în procesul Memorandumului şi, „prin
urmare deveniţi prin o sentinţă judecătorească trădători de patrie. Nici în închisoare n-ară pace românii!”.106
Profesorul Vasile Mangra din Arad a fost dat în judecată, fiind acuzat că este autorul horei „M-am suit la
munte-n zori”, pentru care erau urmăriţi şi învăţătorii P. Costin şi S. Heteţ.107 Despre Starea martirilor din
Transilvania, „Sentinela Dobrogei” preia fragmente din scrisoarea trimisă de Felicia, fiica lui Ion Raţiu, care
se plânge de cenzurarea scrisorilor către tatăl său, de starea de sănătate a tatălui său şi a părintelui Lucaciu.
Alte scrisori ale fiicelor doctorului Raţiu privitoare la starea de sănătate şi de spirit a celor întemniţaţi vor fi
prezentate de periodic şi în zilele următoare.108
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Pe 4 iunie 1895, „Sentinela Dobrogei” publica momente ale judecării pe fond a procesului părintelui
Lucaciu, care, grav bolnav fiind, a fost adus forţat de la Seghedin la Sătmar. Atitudinea sa este una demnă,
părintele incriminând nedreptăţile ce i s-au făcut. Articolul continuă cu prezentarea altor condamnării ale
românilor transilvăneni: Leticia Stoica din Abrud, condamnată la 5 zile de închisoare ordinară pentru că
a adunat obiecte pentru tombola organizată de Societatea domnişoarelor din Bucureşti; învăţătorul Vasile
Nicoară din comuna Honig, preotul Pachi, din comuna Berghiu, N. Munteanu, Reveca Munteanu, Reveca
Zofa, Aurora Haţeganu şi ţăranul Nicolae Ispas, pentru că au cântat „Doina lui Lucaciu”; primarul comunei
româneşti Sântimbru a fost suspendat din funcţie datorită participării sale la procesul Memorandumului şi
pentru că a adunat bani pentru ca mai mulţi ţărani să meargă la Cluj.
De asemenea, cititorii sunt informaţi despre bucuria românilor transilvăneni ocazionată de insta‑
larea ca mitropolit al Blajului a lui Victor Mihali, care era privit de unguri drept „pericol naţional şi ca o încurajare dată «agitatorilor valahi»”. Semnatarul articolului spera ca, astfel, Blajul „să devină focarul, de unde să
se răspândească în toată românimea subjugată razele calde şi de încurajare a iubirei de neam şi de lege”.109
Aceeaşi „Sentinela Dobrogei”: „Ungurii au revenit la ideia de a fonda un ziar unguresc, în limba română.
Acel ziar va apărea în curând sub direcţiunea cunoscutului renegat Alexis György”.110
O telegramă de la Budapesta este publicată de „Sentinela Dobrogei” cu litere mari: „Congres reuşit
pe deplin, naţionalităţile bine reprezentate, în special Românii: 500 delegaţi au luat parte. Luca”. Hotărârile
Congresului sunt publicate în periodicul amintit. Mai multe informaţii despre acest eveniment consem‑
nează periodicul „Constanţa”.111
Presa constănţeană informează şi că, la Congresul Interparlamentar de la Bruxelles, V.A. Urechea a
depus un protest formal împotriva alegerii Budapestei ca loc al Congresului din următorul an, în condiţiile
în care patrioţii români lâncezeau în temniţele maghiare pe motive naţionale.112
Presa dobrogeană publică ştiri despre Liga Culturală. De exemplu, este anunţată organizarea unui
bal – în accepţiunea pe care am precizat-o deja, ca formă aducătoare de venituri pentru sprijinirea mişcării
memorandiste – la care urmau să participe şi domnişoarele Raţiu.113 În mai 1895, „Sentinela Dobrogei”
anunţa mişcarea de înfiinţare a unei noi Ligi de către N. Filipescu, V. Arion, Em. Lahovary, Ion Grădisceanu
şi alţii.114
„Constanţa” publică o „însciinţare” privitoare la pregătirea în teritoriu al Congresului Ligii de pe
21–22 mai 1895. În acest sens, pe ordinea de zi adunării generale a Ligii din Constanţa erau: alegerea dele‑
gaţilor pentru congres; alegerea comitetului secţiunii pentru 2 ani. Un articol publicat în acelaşi ziar critică
„indiferentismul ce a cuprins pe toţi românii de aici, românii transilvăneni mai cu seamă, atât de mulţi la număr
şi, relativ, dintre cei mai cu stare printre populaţiunea rurală”. În susţinerea acestei idei periodicul îl citează pe
Şincai: „Români, cari, după ce apucă la ceva, mai toţi ’şi uită de neamul şi sângele din care sunt prăsiţi”. După
moartea iniţiatorului Ligii constănţene, Grigore Brătean, care „munceşte, aproape singur, până când moartea
l-a găsit lucrând în atelierul său…toate luminile au pălit”, în condiţiile în care politica a împărţit Liga în două,
aservind-o. Acestei cauze care ar explica apatia dobrogenilor, li se adaugă şi atacurile unui ziar constănţean
„pretins românesc” la adresa Ligii.115 Nu avem ştiinţă la ce periodic se referă.
Tonul pozitiv, de speranţă al „Santinelei Dobrogei” a fost adeverit prin Graţierea fruntaşilor români:
„Ie momentul de a spune: iată ce poate un popor când, conştient de drepturile şi puterile sale, luptă pe faţă, voiniceşte pentru existenţa sa”. Periodicul prezintă şi poziţia unor periodice ungureşti – majoritatea lor condamnă
graţierea –, austriece – care explică importanţa acestui act pozitiv pe plan internaţional – şi germane – care
109
110
111
112
113
114
115

Loc. cit.
„Constanţa”, IV, nr. 131, 6 aug. 1895, p. 2: „Sentinela Dobrogei”, II, nr. 7, 27 iun. 1895, p. 2
„Sentinela Dobrogei”, II, nr. 12, 30 iul. 1895, p. 2; nr. 13, 9 aug. 1895, p. 1–2; „Constanţa”, IV, nr. 131, 6 aug. 1895, p. 2
„Sentinela Dobrogei”, II, nr. 4, 28 mai 1895, p. 2; nr. 13, 9 aug. 1895, p. 3
Loc. cit., I, nr. 42, 19 apr. 1895, p. 3
Loc. cit., II, nr. 4, 28 mai 1895, p. 1–2
„Constanţa”, IV, nr. 116, 23 apr. 1895, p. 3; nr. 120, 21 mai 1895, p. 1
— 127 —

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

LAVINIA GHEORGHE

N

aprobă graţiere.116 Primul act de oameni liberi al celor graţiaţi a fost scrierea unei adrese de mulţumire către
Împărat.117
O telegramă trimisă de Dobrogeni este ocazionată, la finele anului 1895, de sosirea la Bucureşti a
liderului memorandist Vasile Lucaciu, căruia Petre Grigorescu, în numele Biroului Secţiei Ligii Culturale,
îi scria: Să continuaţi, ca şi până acum, apostolatul ardent al patriotismului. Ca şi cei prezenţi la sosire, suntem cu
inima şi sufletul, entuziaşti admiratori ai martirului naţionalităţei noastre”.118
Deşi numărul articolelor despre românii din Transilvania a scăzut în anii ce au urmat procesului
Memorandumului şi interesul dobrogenilor s-a diminuat, totuşi au existat momente de legătură sufletească.
Amintim doar câteva dintre ele: în 1898, a studenţilor români din Transilvania la Constanţa, la Congresul
studenţilor din România; în acelaşi an, organizarea, la Tulcea, a unei mari întruniri ce avea ca scop sprijinirea
morală şi materială a românilor din Transilvania119; vizita a 200 de învăţători şi preoţi transilvăneni, în 1906,
în Dobrogea120; participarea unei delegaţii dobrogene neoficiale, ad-hoc la serbarea de la Iaşi, din 7 decem‑
brie 1918, în cinstea desăvârşirii unităţii naţionale; prezenţa marinarilor dobrogeni în lupta pentru unire121;
prezenţa ardelenilor la Constanţa, la un congres al tuturor studenţilor din România şi la marile manifestaţii
legate de sărbătorirea celor 40 de ani de la venirea pe tronul României a lui Carol I122. La Constanţa apărea,
în iunie 1915, periodicul intitulat, semnificativ, „România Mare”.
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ÎNVĂŢĂMÂNTUL CONFESIONAL ORTODOX ÎN
TRANSILVANIA ŞI ÎN PROTOPOPIATUL UNGURAŞULUI
ÎN A DOUA JUMĂTATE A SECOLULUI AL XIX-LEA
COSMIN-CĂTĂLIN LAZAR*

ORTHODOX RELIGIOUS EDUCATION IN TRANSYLVANIA AND UNGURAŞ
DEANERY IN THE SECOND HALF OF THE 19th CENTURY.
ABSTRACT: This study proposes a research on Orthodox
religious education in Transylvania and inSalajcountyin the
second half of the nineteenth century.
The first part of the study presents theconfessional education
legislation drafted by the Transylvanian political forum,
during the reporting period. At the same time, it is also presented the application of this legislation by ecclesiastical
bodies in Orthodox parishes from Transylvania, through
the orders and circulars issued by the bishop Andrei Saguna.
Through the special care of the Orthdox bishop Saguna and
using as a base the political legislation, a well-organized confessional education system is created, which is mainly sustained by the church, through the community involvement.
What is noteworthy is the fact that Andrei Saguna seeks to
organize an institutionalized education, independent from
functional and confessional point of view, leaving it in the
care of the deans and priests, but still maintaining a permanent and careful surveillance from his side. Transylvanian
Orthodox religious educational system thought by Şaguna
had exceptional results: in nearly 800 villages from
Transylvania were set popular schools, this being only one of
his tremendous accomplishments.
The second part of the study generally presents the situation
of the orthodox religious educational system in Unguraş
deanery villages, the only orthodox deanery in Sălaj in the
referred period. The orthodox people from Sălaj, deans and
priests have shown themselves responsive to their bishop’s
care for their children education. In this respect, it can be
noticed that in the first 2 decades after the 1850 synod held
*

in Sibiu, in nearly all religious communities from Salaj, in
Unguras deanery, were created and built schools through
the involvement of the parish committees. The involvement
of the people from Sălaj in sustaining the schools creation
does not stop here, as at the recommendation of their bishop,
they also took care of providing these schools with qualified
teachers and materials, but also taking care of their payment.
In a nutshell, all the hard work performed by the bishop
Andrei Şaguna, the deans, priests and orthodox people from
Transylvania, but also from Salăj, regarding the organization and the support of the orthodox religious educational
system is nothing but the expression of their religious and
patriotic identity and also their desire for emancipation.
KEYWORDS: Andrei Şaguna, Transylvania, religious
education, schools, teachers.
REZUMAT: Studiul de faţă propune o cercetare asupra
învăţământului confesional ortodox din Transilvania, dar
şi din ţinuturile sălăjene în a doua jumătate a secolului al
XIX-lea.
În prima parte a studiului este prezentată legislaţia învăţământului confeional elaborată de forurile politice transilvănene în perioada de referinţă. În paralel se prezintă şi
aplicarea acestei legislaţii de către forurile ecleziale ortodoxe
transilvănene în parohiile ortodoxe din Transilvania, prin
ordinele şi circularele emise de ierarhul Andrei Şaguna.
Pe baza legislaţiei politice şi prin grija deosebită a mitropolitului ortodox Şaguna se pun bazele unui învăţământ
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confesional bine organizat, susţinut în cea mai mare parte
de Biserică, prin implicarea comunităţilor bisericeşti. Ceea
ce este de remarcat este faptul că mitropolitul Andrei Şaguna
urmăreşte o organizare a unui învăţământ instituţionalizat, autonom din punct de vedere funcţional şi confesional, lăsând în grija protopopilor şi a preoţilor organizarea
învăţământului confesional, cu supravegherea permanentă
şi atentă din partea sa. Învăţământul confesional ortodox
transilvănean gândit de Şaguna are rezultate excepţionale,
căci prin grija sa în aproape 800 de sate din Transilvania
s-au înfiinţat şcoli poporale, aceasta fiind doar una din realizările sale monumentale.
A doua parte a studiului prezintă în linii mari situaţia învăţământului confesional ortodox din satele protopopiatului
Unguraş, singurul protopopiat ortodox de pe meleagurile
sălăjene din perioada la care facem referire. Sălăjenii ortodocşi, protopopi, preoţi şi credincioşi s-au arătat receptivi la
grija ierarhului lor de a avea şi copii lor parte de-o educaţie

solidă. Astfel se poate observa că în primele două decenii
după sinodul din 1850 ţinut la Sibiu, apoape în toate comunele bisericeşti sălăjene ale protopopiatului Unguraş s-au
înfiinţat şi s-au ridicat şcoli prin implicarea comitetelor
parohiale. Implicarea sălăjenilor în susţinerea şcolilor nu se
opreşte aici, căci la recomandările venite din partea ierarhului lor, aceştia au avut în vedere şi dotarea şcolilor cu învăţători calificaţi şi plata acestora.
Toată activitatea, toată truda ierarhului Andrei Şaguna,
a protopopilor, a preoţilor, cât şi a credincioşilor din
Transilvania, dar şi a celor sălăjeni, în ceea ce priveşte organizarea şi susţinerea învăţământului confesional ortodox,
nu este altceva decât exprimarea identităţii lor de neam şi de
credinţă, şi dorinţa lor de emancipare
CUVINTE CHEIE: Andrei Şaguna, Transilvania, învăţământ confesional, şcoli, învăţători.

1. Învăţământul confesional ortodox în Transilvania
în a doua jumătate a secolului al XIX-lea
La finele secolului al XVIII-lea, în Transilvania nu exista un învăţământ organizat, lucru care dealtfel
rămâne aproape la fel şi la începutul următorului secol. Din cauza difuzării ideilor iluministe, învăţământul
elementar din Transilvania reuşeşte cu greu să primească o atenţie deosebită din partea autorităţilor
imperiale1.
Din această perspectivă, articolul 13 al Rezoluţiei adoptate la Marea Adunare Naţională de la Blaj din
data de 3/15 mai 1848, cuprindea hotărârea înfiinţării de şcoli româneşti de toate gradele.
În prima jumătate a secolului al XIX-lea organizarea învăţământului din Imperiul Austriac şi din
Transilvania, se baza pe Nova Ratio Educationis Publicae din 18062, prin care se propunea mai multe feluri
de şcoli, pornind de la cele primare până la cele universitare cu 7 ani de studiu.
Conform informaţiilor cuprinse într-o statistică a şcolilor din Transilvania întocmită în anul 1841,
învăţământul transilvănean se prezenta astfel: existau 2840 de sate şi 1628 de şcoli, din care doar 298 erau
şcoli româneşti3.
Începând cu perioada ce a urmat revoluţiei de la 1848, şi după reorganizarea învăţământului din
imperiu, s-a deschis calea dezvoltării educaţiei elementare transilvănene.
După şaptespreze ani situaţia se dovedeşte a fi una mai îmbucurătoare, căci în anul 1858, în
Transilvania existau 2398 de şcoli populare cu peste 90000 de elevi, din care 981 şcoli erau româneşti,
iar din acestea peste 600 de şcoli erau ortodoxe4. Se poate observa din aceste date un lucru important, şi
anume, că în aproximativ două decenii numărul total al şcolilor din Transilvania s-a dublat, iar cel al şcolilor
româneşti s-a triplat.
La mijlocul secolului al XIX-lea învăţământul românesc din Transilvania se limita doar la învăţă‑
mântul primar. Procesul de învăţământ era deficitar şi datorită faptului că şcolile primare lipseau din multe
localităţi, îndeosebi din cele rurale. Mai mult decât atât, timpul efectiv al şcolarizării era foarte redus, fiind
1
2
3
4

Păcurariu 1986, p. 130.
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limitat doar la lunile de iarnă de peste an, deoarece în cealaltă perioadă a anului copiii luau parte alături de
familiile lor la munca câmpului. Problema cea mai mare era că deşi şcolarizarea era relativ restrânsă ca timp,
nu era nici calitativă, deoarece învăţătorii aveau o pregătire redusă, neavând nici măcar o metodă pedago‑
gică eficientă. Astfel s-au putut constata multe cazuri când un elev abia putea să scrie şi să citească după şase
ani de şcoală, iar unii din nefericire chiar după opt ani.
Învăţământul confesional a început să cunoască o dezvoltatare considerabilă în a doua jumătate
a secolului al XIX-lea, ca parte componentă a sistemului educaţional transilvănean. Şcolile care au fost
subordonate Bisericii au avut un rol important în asigurarea unei educaţii elementare pentru românii din
Transilvania. Prin grija purtată de mitropolitul Andrei Şaguna pentru învăţământul confesional ortodox
transilvănean, începând cu a doua jumătate a secolului al XIX-lea, foarte multe sate rămase ortodoxe după
Uniaţie au înfiinţat şcoli confesionale cu preţul unor mari sacrificii.
Școlile ortodoxe din Transilvania cunosc în timpul ierarhului Andrei Șaguna o adevărată perioadă de dezvoltare. Începând cu anul 1846, pe când era doar vicar la Sibiu, Şaguna dispune ca preoţii să numească învăţători
pe cântăreţi, iar dacă nu să funcţioneze chiar ei ca învăţători, iar plata învăţătorilor să fie făcută de parohie.
La sinodul eparhial ţinut la Sibiu în 1850 se hotărâse ca învăţământul să intre în atribuţiile Bisericii.
Tot acum se aprobă folosirea manualelor editate de mitropolie şi de către şcolile săteşti. Cea mai reală reu‑
şită a acestui sinod a fost organizarea învăţământului pe trei niveluri prin şcolile reale, gimnaziale şi organi‑
zarea unei universităţi.
Se observă din protocolul acestui sinod că în ciuda situaţiei economice nefavorabilă, multe comuni‑
tăţi au reuşit să-şi ridice şcoli, unde se învăţa citirea, scrierea, învăţătura creştină şi datoriile supuşilor faţă
de împărat. Sinodul mai făcea referire şi la unele situaţii în care multe şcoli necesitau a fi îndreptate, având
nevoie de învăţători bine pregătiţi, de cărţi şi edificii şcolare.
Subliniindu-se necesitatea instruirii şi a educării tinerilor, dar şi a pregătirii temeinice a învăţătorilor,
sinodul din 1850 hotărea următoarele:
– Protopopul devenea inspector şcolar districtual, trebuind să raporteze periodic episcopului situaţia
şcolară;
– Şcoala clericală începând cu anul 1850, se transformă în institut teologic-pedagogic după modelul altor
seminarii, fiecare cleric fiind obligat să funcţioneze şi ca învăţător înainte de a fi hirotonit preot;
– Sinodul a aprobat manualele pentru şcolile săteşti.
Pe temeiul acestui program stabilit de Şaguna prin sinodul din anul 1850, se va dezvolta în a doua
jumătate a secolului al XIX-lea o adevărată politică şcolară care va avea în vedere cele trei niveluri ale pregă‑
tirii tinerilor, cu un accent deosebit pus pe şcolile săteşti. În sensul acesta, Şaguna a declanşat o campanie
de angajare a preoţimii în organizarea şi susţinerea şcolilor, dar şi în selectarea unor învăţători bine pregătiţi
pentru satisfacerea sarcinilor învăţătoreşti, prin aceasta el fiind considerat părintele învăţământului confesi‑
onal ortodox românesc din Transilvania.
Alături de câteva ordine guvernale ce s-au elaborate în perioada dintre revoluţia paşoptistă şi înche‑
ierea pactului dualist, la care s-au adăugat poziţia bisericească privitoare la învăţământul transilvănean
cuprinsă prin deciziile actului sinodal din 1850, s-a reglementat organizarea şi funcţionarea învăţământului
în şcolile elementare din Transilvania. Pe baza acestor ordine emise atât de autorităţile statale româneşti
cât şi de cele bisericeşti, în primăvara anului 1850, Transilvania obţine din partea Ministerului Austriac al
Educaţiei, recunoaşterea cererilor făcute de români, prin memoriul „Principiile pentru organizarea sistemului
de învăţământ din Transilvania”, document pe baza căruia guvernatorul Ludwig von Wohlgemuth a emis
ordinul din 19 aprilie care a stabilit responsabilitatea comună a Statului şi Bisericii în materie de educaţie,
recunoscându-se dreptul confesiunilor de a-şi organiza propriile reţele de învăţământ5. Acest ordin mai
prevedea ca preoţii, cânteriţii de strană şi slujitorii bisericeşti, deloc sau mai puţin înzestraţi să fie scutiţi sau
uşuraţi de greutăţile publice şi comunale.
5
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Print-o circulară elaborată în 1852 Şaguna punea în grija preoţilor transilvăneni următoarele sarcini:
– În fiecare parohie să se construiască şcoală iar unde nu există posibilitatea să se aducă la cunoştinţă
diecezei, insistându-se ca acestea să nu se asocieze cu alte comune bisericeşti;
– Învăţătorii să fie de credinţă ortodoxă;
– Învăţătorii vor preda după cărţile tipărite de tipografia diecezei;
– Pentru a ajunge cineva învăţător trebuie să obţină un atestat în ceea ce priveşte calităţile sale;
– Protopopii şi administratorii şcolari vor raporta pe viitor problemele şcolare episcopului, motivând
că treburile şcolilor se vor pretracta sub preşedinţia şi superinspecţiunea episcopului6.
Circulara aceasta relua de fapt principiul ordonanţei guvernamentale din 19 aprilie 1850, care pre‑
ciza că povăţuirea, inspecţiunea şi îndreptarea şcoalelor, este lucrul statului şi a Bisericii7.
Neînţelegerile iscate între istiţuţiile statale şi cele ecleziale privind limitarea competenţelor în pro‑
blema şcolară, au generat ordinaţiunea guvernamentală din 5 aprilie 1853, care reglementa până unde se
întindea jurisdicţia dregătoriei politice în chestiunile şcolare. Ordinul acesta reafirma de fapt principiul
confesional înscris în aprilie 1850 referitor la organizarea treburilor şcolare, conform căruia şcolile popo‑
rale intrau în raza de competenţă a comunelor bisericeşti. Prin ordinul acesta se interzicea amestecul dregă‑
toriilor politice în sistemul de învăţământ sau în organizarea internă a şcolilor poporale. Se amintea în acest
ordin şi faptul că inspecţiile şcolare aparţineau preoţilor şi protopopilor la nivel districtual.
În ceea ce priveşte ocuparea unui post de învăţător vacant, printr-o ordonanţă guvernamentală din 20 iunie
1852, se prevedea ca autoritatea şcolară să prezinte autorităţii politice pentru aprobare candidatul pentru postul
de învăţător vacant, pentru a se judeca şi purtarea politică a candidatului. Tot comunele bisericeşti, conform ordinului din 1850, puteau hotărâ singure modul de prezentare a candidaturii pe un post de învăţător, precum puteau
stabili şi condiţiile ce se cereau unui candidat pentru a fi învăţator. Privitor la numirea unui candidat pe un post de
învăţător, autorităţile ecleziale primeau din partea autorităţilor politice obiecţii legate doar de atitudinea politică
a candidaţilor pentru posturile de învăţători.
Prin acest ordin guvernamental, autorităţile politice se obligau de asemenea să acorde ajutor la zidirea
edificiilor şcolare, la susţinerea frecvenţei regulate din partea elevilor şi la plata învăţătorilor de către comună.
O circulară dată de către Andrei Şaguna la data de 8 aprilie 1853, reglementa principiile cooperării
dintre stat şi Biserică în treburile şcolare. Se stabilea de asemenea şi ierarhia şcolară, dar şi sarcinile ce
trebuiau satisfăcute de parohi ca directori de şcoli, şi de protopopi ca directori districtuali, recomandând
totodată cooperarea cu autorităţile de stat. Conform acestei circulare se făcea cunoscut faptul că pentru
ocuparea unui post vacant de învăţător, candidaţii trebuiau să obţină un atestat de calificare de la episcop.
Prin această circulară Şaguna însărcina pe protopopii săi ca până la data de 1 octombrie să se îngrijească ca
toate posturile vacante să fie ocupate, iar candidaţii ce nu au cursul clerical sau pe cel pedagogic să fie trimişi
la episcopie pentru a susţine examenul în vederea eliberării atestatului de calificare8.
Print-un ordin de recrutare dat în anul 1852, învăţătorii erau scutiţi de miliţie (stagiul militar), iar în
vederea acestei decizii se eliberează în anul 1853 circulara cu numărul 810 prin care erau reluate hotărârile
guvernatorului Transilvaniei referitor la acest drept, şi prin care se preciza obligaţia de a se face cunoscut
autorităţilor districtuale atestatul de dascăl şi contractul încheiat cu şcoala, pentru a fi confirmate şi de
către autoritatea politică. Această prevedere era valabilă pentru cei care ocupaseră deja posturi de învăţători
dar care erau de vârsta recrutării. Cei care nu primeau aprobarea absolvirii de miliţie din partea autorită‑
ţilor politice districtuale, erau recrutaţi. Circulara aceasta mai stabilea şi procedura de ocupare a posturilor
vacante, prin împlinirea următoarelor etape:
– Prezentarea de către protopop a candidatului la postul de învăţător în faţa dregătoriei politice
pentru a-i fi cercetată acestuia purtarea politică;
6
7
8
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– Încheierea unui contract între învăţător şi comunitatea unde urma să-şi desfăşoare activitatea, în care
trebuia să se precizeze şi veniturile învăţătorului;
– Prezentarea învăţătorului la episcopie în vederea eliberării atestatului de calificare9.
Datorită sărăciei nu toate comunele parohiale au reuşit să ridice edificii şcolare aşa cum ceruse
Şaguna. Din această cauză, Şaguna se vede nevoit ca în anul 1853 să aprobe şcolile confesionale mixte, ca
pruncii ortodocşilor să poată învăţa şi ei în şcolile mixte unde învăţau şi cei greco-catolici. Astfel Şaguna
eliberează în 7 septembrie 1853 o nouă circulară prin care definea clar învăţământul confesional. Potrivit
episcopului credincioşii săi trebuiau sa aibă şcoli proprii, fară a avea vreun amestec cu celelalte confesiuni,
iar inspecţiile şcolare erau puse în grija preoţilor şi a protopopilor ca inspectori şcolari disctrictuali subor‑
donaţi direct episcopului. Prin circulara aceasta, episcopul îşi arăta mulţumirea pentru unele reuşite, remar‑
când progresul şcolar din eparhia sa realizat prin ridicarea, dotarea şi susţinerea unor şcoli, dar şi prin func‑
ţionarea lor cu învăţători calificaţi şi frecvenţa considerabilă a elevilor. Apreciind munca şi efortul preoţilor
şi a protopopilor săi, episcopul Şaguna a făcut apel către preoţi pentru a continua ridicarea şcolilor, dotarea
şi înzestrarea lor, şi numirea unor învăţători calificaţi. Punea mare accent pe frecventarea şcolilor, cerând
preoţilor să-şi îndemne enoriaşii să-şi trimită copii la şcoală în ciuda sărăciei care îi apăsa.
Circulara mai specifica de asemenea că în comunele mixte, unde confesiunile nu aveau posibilitatea
să-şi ridice şcoli proprii se admitea înfiinţarea şcolilor mixte prin contribuţia ambelor confesiuni.
În urma unei cereri făcute de către Andrei Şaguna către autorităţile de stat, guvernatorul Transilvaniei
emite la data de 6 iunie 1853 un decret relativ10, referitor la şcolile confesionale mixte, prin care se stabileau
următoarele aspecte ce puneau în rânduială modul de funcţionare a şcolilor mixte, şi anume:
– În localităţile unde ortodocşii formau o parohie de sine stătătoare, comunele erau obligate să-şi facă şcoală
şi să o susţină, iar confesiunile minoritare aveau posibilitatea să-şi trimită copiii la şcolile de confesiune ortodoxă;
– În localităţile în care ortodocşii erau minoritari şi nu avea posibilităţile necesare de a susţine o şcoală,
puteau ca împreună cu cei de altă lege dacă se învoiau, să înfiinţeze şcoli, în urma primirii aprobărilor necesare
eliberate de dregătoriile ecleziale dar şi de către cele politice.
– În ceea ce priveşte înfiinţarea şcolilor mixte, era necesar să se încheie unui contract, prin care se prevedea
dreptul de proprietate al ambelor părţi şi evident sumele cu care au contribuit la ridicarea şi susţinerea şcolii
ambele confesiuni. Cheltuielile survenite în urma ridicării şi susţinerea şcolilor erau suportate de către ambele
confesiuni în funcţie de procentajul credincioşilor.
– Învăţătorii şcolilor mixte erau aleşi de întreaga comunitate, însă trebuiau să fie de religia părţii majoritară. Inspecţiile şcolare revenea evident dregătoriilor bisericeşti de care aparţineau învăţătorii. În cazurile în care
ponderea era egală, fiecare confesiune trebuia să aibă post de învăţător, iar inspecţiile erau făcute de dregătoriile
bisericeşti ale ambelor confesiuni într-o perioadă de timp egală;
– În cazurile şcolilor mixte, fiecare parte primea învăţătura religioasă de la propriul paroh11.
O nouă ordonanţă guvernamentală apărută la data de 30 iunie 1853, oferea acelaşi statut şcolilor
poporale şi gimnaziale ortodoxe şi tinerilor ortodocşi care învăţau la şcoli de alte confesiuni şi etnii.
Conform acestui decret, tinerii care erau de altă religie dar care învăţau în şcolile ortodoxe trebuiau
să asculte şi să primească învăţătura religiei lor de la parohul lor şi să frecventeze bisericile lor, iar în
vederea unei pregătiri religioase serioase, se cerea ca elevii de alte confesiuni ce frecventau o şcoală
ortodoxă, sau dacă era cazul invers, pentru a putea participa la examene erau nevoiţi să prezinte un
atestat obţinut de la parohul lor, prin care se făcea cunoscut progresul făcut de fiecare elev în învăţătura
religiei sale12.
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Pe baza acestei ordonanţe Şaguna va trimite preoţilor şi protopopilor o nouă circulară la data de 28
iulie 1853, prin care reglementa modul de învăţătură a religiei pentru tinerii care frecventau şcoli de alte
confesiuni.
Episcopia sibiană printr-o altă circulară eliberată la data de 10 august 1854, aducea o nouă regle‑
mentare cursurilor după gradul de vârstă şi nivelul de pregătire al copiilor, disciplinele ce trebuiau predate
în cele 3 clase şi modul de organizare a şcolilor poporale. Circulara prevedea de asemenea obligativitatea
învăţătorilor de a folosi în procesul educaţional numai cărţile editate de episcopie care aveau evident avizul
de aprobare din partea diecezei. Se sublinia şi faptul că preoţii parohi, ca directori ai unităţilor şcolare să
facă inspecţii lunare şi să consemneze fiecare inspecţie şi constatările survenite în urma inspecţiilor într-un
protocol şcolar. Circulara dorea să aducă evident o mai bună organizare în şcolile poporale13.
Printr-o altă circulară protopopii şi preoţii erau anunţaţi de ierarhul lor, că printr-o hotărâre guverna‑
mentală s-a aprobat funcţionarea a patru inspectori şcolari pentru şcolile transilvănene. Hotarârea guverna‑
mentală mai reglementa şi competenţele care intrau în atribuţiile inspecţiilor şcolare confesionale. Pentru
şcolile confesionale ortodoxe din Transilvania a fost numit inspector Pavel Vasici.
În anul 1857 printr-o nouă circulară, Şaguna aducea la cunoştinţă preoţimii şi păstoriţilor săi, hotărârea
guvernamentală cu privire la obligaţia frecventării şcolilor poporale. Deasemenea circulara aceasta prevedea şi
pedepsele pentru cei ce nu îşi trimiteau copiii la şcoală. Totodată, în această circulară erau prevăzute şi normele de
întocmire a protocoalelor şcolare atât la nivel de parohie, cât şi la nivel de protopopiat.
În anul următor, respectiv în mai 1858 mininsterul regesc de culte şi învăţământ a introdus o nouă instituţie
şcolară, şi anume inspectorii mireni de şcoli confesionale. După promulgarea acestei hotărâri, ierarhul Şaguna va
reglementa printr-o nouă circulară episcopală, emisă în iunie 1858, modul de alegere a inspectorilor mireni de
către preoţii parohi şi membrii sinodului parohial, dar şi modul de validare a acestor inspectori de către dregătoria
politică. Se cerea ca inspectorul mirean să aparţină confesiunii şcolii pe care o inspecta, şi după alegerea sa, acesta
trebuia să fie validat de judele comunal.
La începutul anului 1858 guvernul revenea cu o nouă normă care conţinea condiţiile ce se cereau a
fi îndeplinite de învăţători pentru a fi scutiţi de miliţie. Condiţiile necesare acestei scutiri erau următoarele:
învăţătorul să fie numit de către episcop print-un act oficial, adică fiecare învăţător să posede un certificat de
calificare şi să aibă studiile necesare ocupării unui post de învăţător. Mai mult decât atât, guvernul pe lângă
faptul că a emis această normă, a mai cerut ca până pe data de 20 februarie 1858 să se întocmească o statis‑
tică la nivel de eparhie cu toţi învăţătorii şi actele necesare pentru a putea fi scutiţi. În urma acestor directive,
episcopul Andrei Şaguna a însărcinat pe protopopii districtuali, să trimită cât mai repede pe învăţătorii de
sub jurisdicţia lor care nu aveau actele necesare obţinerii acestei scutiri la Sibiu, în vederea obţinerii certi‑
ficatelor de calificare.
Printr-o publicaţie de guvern emisă la 7 martie 1858, se stabilea pedepsirea părinţilor ce nu-şi tri‑
miteau copiii la şcoală, dar se specifica tot aici şi competenţele care reveneau instituţiilor administrative
în acest sens. Această publicaţiune guvernamentală aducea la cunoştinţă episcopiei că preoţii nu au trimis
prefecturilor conspectele cu cei care nu au trimis copiii la şcoală sau au trimis-o imprecisă sau incompletă,
acuzând preoţimea de o oarecare solidaritate faţă de enoriaşii lor în această privinţă.
Ca o măsură la aceste acuze aduse episcopiei, episopul Andrei Şaguna, în 12 martie 1859 va cere pre‑
oţilor într-un mod imperativ, ca în fiecare semestru să se trimită rapoartele cu frecvenţa copiilor la şcolile
confesionale din fiecare comună bisericească. Tot în anul 1859 episcopia făcea cunoscută către preoţime,
reglementarea guvernamentală din 1858 referitoare la adunarea unor ajutoare pentru comunele sărace în
vederea susţinerii zidirii de biserici sau de şcoli. Pentru realizarea unei astfel de colecte erau necesare urmă‑
toarele: avizul primit de la scaunul episcopal, de la dregătoria politică din raza în care se efectua colecta,
căruia i se aducea la cunostinţă informaţii despre persoanele care efectuau colecta, încercându-se prin astfel
de condiţii să se înlăture abuzurile posibile.
13
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În 1860 guvernul aproba iniţiativa episcopului de a se înfiinţa şcoli centrale, unde puteau a se concentra
contribuţiile mai multor comune sărace sau fără posibilităţi de a întreţine singure şcoli. Pe marginea acestei hotărâri Şaguna, printr-o circulară din 25 aprilie 1860, a cerut preoţilor săi să lămurească pe păstoriţii lor în vederea
avantajelor unor astfel de şcoli14.
După instaurarea dualismului austro-ungar, desfăşurarea învăţământului în Transilvania a fost regle‑
mentată prin legea baronului József Eötvös din anul 1868. Printre primele reglementări ale legii se afla
obligativitatea frecventării şcolii de către copiii între 6 şi 12 ani şi instituirea cursurilor de repetiţie pentru
copiii până în 15 ani. Această lege a reprezentat cadrul de organizare al instituţiilor şcolare precum: şcolile
confesionale, şcolile particulare, şcolile comunale, şcolile populare elementare şi superioare, şcolile cetăţe‑
neşti şi preparandiile15.
În cazul şcolilor confesionale, legea prevedea condiţiile pe care trebuiau să le îndeplinească edificiile
şcolare, fixa durata anului şcolar (8 luni), disciplinele obligatorii de studiu (învăţătura religioasă şi morală,
scrisul şi cititul, aritmetica şi cunoaşterea unităţilor de măsură, noţiuni de limbă, fizica şi istoria naturală,
geografia şi istoria patriei, noţiuni de agricultură şi grădinărit, drepturile şi îndatoririle cetăţeneşti, cântul,
educaţia fizică), dotarea şcolilor cu table, hărţi, globuri şi alte materiale didactice, impunea pregătirea de
specialitate pentru învăţători, acorda dreptul comitetelor parohiale de alegere şi salarizare a învăţătorilor
impunând un prag minim în ultimul caz16. Aceste prevederi amănunţite ale legii a stârnit critici din partea
naţionalităţilor la adresa legii încă din faza de proiect, considerându-se că se limitează dreptul Bisericii de a
dispune de şcolile proprii17.
Prin legea şcolară din 1868, guvernul maghiar se îndatora în principiu a se îngriji ca „în institutele de
învăţământ ale statului cetăţenii fiecărei naţionalităţi din ţară să se poată instrui în limba lor maternă până la
gradul de unde începe cultura academică superioară”18. Deşi legea enunţa principiul libertăţii naţionalităţilor
de a studia în limba proprie în instituţiile şcolare ale statului, aceste dispoziţii nu au fost aplicate în practică,
întrucât, după cum am precizat mai sus, şcolile de stat aveau limba de predare limba maghiară. Şcolile con‑
fesionale înfiinţate şi întreţinute de naţionalităţi erau dispreţuite, iar guvernul urmărea diverse căi de com‑
batere a înfiinţării şi funcţionării lor19. În consecinţă, putem observa că însăşi prevederile legii ascundeau
capcane pentru şcolile confesionale româneşti. Astfel, legea urmărea să smulgă de sub controlul Bisericii
învăţământul popular supunându-l unui control riguros din partea statului.
S-au înfiinţat, în acest scop, comisii şcolare şi corpul inspectorilor de stat, iniţial câte un inspector la
2–3 comitate, iar din 1876 câte un inspector pentru fiecare comitat20. Vizitele acestor inspectori de stat s-au
înteţit mai ales din a doua jumătate a deceniului al 8-lea al secolului al XIX-lea, când expira termenul legal
acordat şcolilor confesionale de a se pune în acord cu cerinţele legale.
În a doua jumătate a secolului al XIX-lea asistăm, în Transilvania, la o luptă între Stat şi Biserică pe
tărâmul instrucţiunii publice pentru dominarea acestui sector, funcţionarea şcolilor elementare româneşti
fiind condiţionată din două direcţii: dinspre stat, pe de o parte, şi dinspre instituţia bisericească, pe de altă
parte21. Şcolile confesionale au fost înfiinţate de comunităţi la imboldurile Bisericii, iar pentru a reduce
rolul acestora în instrucţia primară, statul a instituit prin lege şcolile de stat cu predare în limba maghiară.
Aceste şcoli de stat nu au adus rezultatele aşteptate din partea statului, deoarece şcolile confesionale se aflau
sub protecţia autonomiei bisericeşti, care a constituit o piedică în expansiunea statului asupra sectorului
instrucţiunii publice. Desfiinţarea autonomiei bisericeşti pe cale legală nu era posibilă deoarece această
Tulbure 1938, p. 312–314
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măsură ar fi afectat şi celelalte confesiuni, astfel că s-au căutat măsuri care să privească doar învăţământul
confesional românesc. O astfel de măsură a constat în interzicerea manualelor care se ocupau de istoria
românilor prin mai multe ordonanţe ale Ministerului între anii 1873–187522.
În anul 1875 la Budapesta şi-a început mandatul guvernul lui Ştefan Tisza instalând la conducerea
Ministerului Cultelor şi Învăţământului pe contele Trefort considerat a fi ministrul cu care începe politica
de maghiarizare prin intermediul şcolii. În timpul său au fost adoptate trei legi: legea 28 din 1876, legea 18
din 1879 şi legea 30 din 1883. Pe lângă faptul că noul ministru introduce principii inovatoare şi benefice
pentru organizarea învăţământului (conturarea personalităţii inspectorului şcolar, proceduri disciplinare
contra învăţătorilor neglijenţi faţă de datoria lor sau cu probleme de comportament), prin legea din 1876
a întărit controlul statului asupra şcolilor confesionale, iar în anul 1879 a introdus obligativitatea studierea
limbii maghiare în şcolile populare motivându-se prin necesitatea deschiderii accesului cetăţenilor nema‑
ghiari în funcţiile publice23. Faptul că odată cu acesta începe în realitate politica de maghiarizare este trădat
de însăşi una din declaraţiile sale: „Eu nu vreau să maghiarizez cu forţa pe nimeni, totuşi trebuie să declar
deschis că în Ungaria statul nu poate exista decât ca stat maghiar”24.
Măsura era îndreptată evident înspre şcolile primare nemaghiare iar efectele ei se revărsau asupra
învăţătorilor care erau obligaţi să predea o limbă pe care o cunoşteau prea puţin. Dacă rezultatele privind
studierea limbii maghiare erau considerate necorespunzătoare, şcoala respectivă risca să fie scoasă în afara
legii şi învăţătorul înlăturat. Învăţătorilor care se aflau în funcţie din 1872 şi care se angajau până în 1881
li s-a dat termen limită anul 1883 pentru a obţine un atestat de limbă maghiară, din acel an nici o şcoală
nemaiputând angaja învăţător fără un astfel de atestat. Planul de învăţământ din anul 1880 prevedea ca
limba maghiară să se studieze nu ca o limbă străină ci în paralel cu limba maternă la aproape toate discipli‑
nele începând cu clasa a II-a25.
În anul 1881 printr-un proiect de lege, se prevedea că statul pe lângă dreptul de super-inspecţie,
avea şi dreptul de a dispune asupra şcolilor medii confesionale, astfel încât se restrângea dreptul confe‑
siunilor asupra şcolilor întreţinute de ele la atribuţiile de a administra averea şi de a menţine disciplina
în cadrul lor. Aceeaşi lege mai prevedea retragerea dreptului confesiunilor de a recurge la caritatea
creştină în caz de neajunsuri, iar ajutorul urma să fie de la stat, însă un ajutor care i se va părea oportun
statului. Spre exemplu, statul a stabilit salariul minim pe care un învăţător trebuia să-l primească de
la o comunitate. Dacă acea comunitate nu reuşea să asigure suma minimă, statul intervenea pentru
întregirea salariului, însă cu pretenţia de a dispune pe mai departe asupra şcolilor şi învăţătorilor. Mai
mult decât atât, pentru a spori dependenţa faţă de stat a şcolilor confesionale, învăţătorii de la aceste
şcoli au fost obligaţi să devină membri ai instituţiilor de pensionare ale statului şi nu altor instituţii
particulare26.
Prin aceste măsuri de subordonare a instrucţiunii publice, guvernul maghiar urmărea de fapt o poli‑
tică de maghiarizare. Aceste intenţii au ieşit la suprafaţă prin măsurile luate după instaurarea dualismului
pentru impunerea limbii maghiare în toate sectoarele statului. Calitatea de învăţător calificat era dată înce‑
pând cu deceniul al nouălea al secolul al XIX–lea de cunoaşterea limbii maghiare. Mai mult decât atât,
pentru a marca mai bine subordonarea şcolilor faţă de stat, cel puţin în teorie, legea Trefort a transferat cea
mai mare parte a prerogativelor Comitetului Şcolar comitatens către Comitetul Administrativ comitatens27.
Măsuri pentru impunerea limbii maghiare au fost adoptate în anii următori pentru şcolile medii în 1883
(legea şcolilor medii) şi pentru grădiniţe în 189128 (legea azilelor de copii).
	Sularea 2008, p. 93.
Ibidem, p. 101
24
	Soroştineanu 2007, p. 8
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O altă lege importantă din a doua jumătate a secolului al XIX-lea a fost adoptată în anul 1893 cu pri‑
vire la salarizarea învăţătorilor. Articolul de lege XXVI/1893 prevedea ca salariul anual al învăţătorilor titu‑
lari să nu fie mai mic de 300 de florini, iar al celor suplinitori de 200 de florini, la aceste sume adăugându-se
locuinţa şi grădina şcolii29. În realitate, legea venea să completeze prevederile din 1868 în privinţa salarizării
învăţătorilor. Noutatea era că în suma minimă impusă de lege nu se mai putea calcula locuinţa dascălului şi
venitul grădinii, iar o dată la 5 ani fiecare învăţător trebuia să primească 50 de florini ca spor de vechime30.
Totodată legea lăsa în continuare dreptul comunităţilor de a plăti salariile învăţătorilor şi în produse agri‑
cole, cu câteva restricţii faţă de prevederile anterioare anului 1893.
Din cele arătate până acum, s-a observat că un aport important la dezvoltarea învăţământului româ‑
nesc din Transilvania a avut şi Biserica, care a încercat mai ales prin ilustrul ierarh Andrei Şaguna să dez‑
volte un învăţământ confesional ortodox, prin care să se făurească identitatea confesională şi naţională a
românilor transilvăneni, ca şi contraofensivă împotriva măsurilor puterilor politice, care în mod sporadic
spre sfârşitul secolului al XIX-lea încercau să pună amprenta unei maghiarizări acerbe asupra transilvăne‑
nilor începând cu şcoala şi continuând apoi în toate ramurile societăţii transilvănene.
2. Învăţământul confesional ortodox în protopopiatul
Unguraşului în a doua jumătate a secolului al XIX-lea
După cum am văzut până aici în timpul păstoririi lui Şaguna, atât prin administraţia de stat cât şi prin
cea eclezială, s-au pus bazele unei reale legislaţii şcolare care a avut roade însemnate şi în protopopiatului
Unguraşului. Protopopiatul Ortodox Românaşi în secolul al XIX-lea se prezintă ca fiind un adevărat bas‑
tion al ortodoxiei de pe meleagurile sălăjene. Protopopiatul era instituţia eclezială superioară, prin care se
făcea legătură între parohie şi forurile superioare bisericeşti, respectiv episcopia şi mai apoi mitropolia de
la Sibiu. Parohiile care formau Prototopopiatul Unguraşului erau situate în regiunea Sălajului de azi, fiind
situate în zona lărgită a văilor Almaş şi Agrij.
Înfiinţarea şcolilor confesionale în comunităţile săteşti de sub jurisdicţia protopopiatului Unguraş, a
presupus cheltuieli în plus pentru membrii acestor comunităţi, mai ales că în perioada de referinţă, venitu‑
rile locuitorilor din satele sălăjene proveneau în mare parte din agricultură, fiind foarte mici, neacoperind
nici măcar necesităţile prioritare ale vieţii. Cu toate greutăţile, societatea rurală sălăjană a înţeles şi a conşti‑
entizat importanţa educaţiei tinerilor.
Motivaţia celor afirmate până acum, stă în faptul că atât protopopii, preoţii dar şi credincioşii proto‑
popiatului Unguraş, s-au dovedit a fi receptivi în ceea ce a privit ridicarea şi susţinerea edifiiciilor şcolare,
la care se adăuga şi salarizarea învăţătorilor. Toate acestea cereau multe sacrificii din partea sătenilor, dar
sălăjenii au avut curaj şi s-au înscris şi ei în acel avânt de consolidare a unui învăţământ confesional ortodox
al cărei suflu şi promotor a fost ierarhul lor Andrei Şaguna.
Dorinţa de a cunoaşte şi de a învăţa i-a împins pe sălăjeni să-şi aducă aportul lor la ridicare şi susţi‑
nerea şcolilor. Lipsa unei educaţii serioase este vădită de faptul că în Sălaj, chiar la finele secolului al XIX-lea
şi în primele trei decenii ale secolului al XX-lea erau puţini sălăjeni ortodocşi intelectuali, viaţa pentru mulţi
sălăjeni care trăiau atunci consumându-se strict în sfera satului natal. Dovadă a acestei situaţii stă o statistică
întocmită la data de 14 decembrie 1921 de către protopopul Unguraşului Ioil Ghiuriţan, care consemna că
la acea dată în protopopiatul condus de el erau 34 de intelectuali, din care 18 erau preoţi, 10 învăţători şi 6
funcţionari31.
Sălăjenii ortodocşi au fost receptivi la împlinirea hotărârilor sinodului din 1850, căci până la finele
secolului al XIX-lea aproape toate comunele parohiale din tractul Unguraş aveau şcoli cu învăţători calificaţi.
29
30
31

Ibidem, p. 44
Brusanowski 2010, p. 321
Pop 2002, p. 143
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Rezultatele sinodului de la Sibiu din anul 1850 s-au simţit imediat şi în protopopiatul Unguraşului,
căci în timpul păstoririi lui Şaguna s-au înfiinţat şcoli aproape în toate parohiile protopopiatului Unguraş.
În tabelul de mai jos se observă anii în care s-au înfiinţat şi ridicat şcolile din parohiile protopopiatului
Unguraş32:
Şcoala
Bălan
Bodia
Dol
Sâmpetru
Gălpâia
Jac
Miluan
Păuşa
Racâş
Stâna
Treznea
Unguraş

Anul înfinţării
1849
1860
1850
1850
1850
1855
1860
1857
1851
1850
1848
1848

Anul ridicării
1849
1870
1850
1855
1874
1850
1847
-

De-a lungul anilor s-au mai ridicat mai multe şcoli confesionale ortodoxe, din care amintim câteva
din şcolile care n-au fost amintite în tabelul de mai sus, precum: Baica (1884), Bodia (1908), Cubleşul
(1868), Gălpâia (1894), Zimbor (1890), Miluan (1883), Păuşa (1870), Stâna (1874), Tămaşa (1881) şi
Unguraş (1898)33.
Print-un conspect eparhial al tuturor şcolilor ortodoxe înfiinţate în Transilvania, raportul emis de
către Protopopiatul Românaşi este unul complet. Din raportul acesta se pot extrage diferite informaţii cu
privire la şcolile confesionale ortodoxe din tractul Unguraş, cu privire la anul construcţiei şcolilor, materi‑
alul folosit la ridicarea lor, numărul încăperilor şi amplasarea şcolilor în cadrul comunităţii din care făcea
parte34:
– În Fizeş-Sânpetru (azi Sânpetru Almaşului) s-a construit şcoală din lemn cu trei încăperi între anii
1852–1853 prin contribuţia locuitorilor. Este amplasată în mijlocul comunităţii în apropierea bisericii pe
un teren cumpărat de la un localnic cu suma de 48 de florini. Cheltuielile au fost estimate la 128 de florini
fără materialul de construcţie strâns cu ajutorul locuitorilor.
– În Racâş şcoala a fost construită în anul 1857 din lemn cu trei încăperi, amplasată în mijlocul loca‑
lităţii lângă biserică pe un teren al acesteia. Cheltuielile de construcţie au ajuns la 400 de florini.
– În Bălan şcoala a fost zidită din piatră între anii 1850–1854 cu 5 încăperi pe un teren donat de o
localnică. Valoarea clădirii este estimată la 1200 de florini.
– În Jac, edificiul şcolar s-a făcut în anul 1852 din lemn cu trei încăperi pe un teren cumpărat de la un
localnic cu 30 de florini. Costurile de construcţie au fost de 200 florini.
– În Treznea şcoala s-a construit în anul 1850 în apropierea bisericii. Are două încăperi, iar costurile
s-au ridicat la 80 de florini.
– În Bozna şcoala s-a ridicat între anii 1852–1853 pe un teren din mijlocul localităţii cumpărat cu 16
florini. Este din lemn, are trei încăperi, iar cheltuielile s-au ridicat la 71 de florini.
– În parohia Bodia s-a construit şcoală din lemn cu trei încăperi în anul 1857, cheltuielile fiind de 121
florini fără munca locuitorilor.
– În Păuşa şcoala s-a construit în anul 1857 din lemn cu trei încăperi pe un teren cumpărat cu 40 de
florini. Cheltuielile au fost de 200 florini.
	Şaguna 2009, p. 44
Pop 2002, p. 100
34
	Şaguna 2009, p. 51–55
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– În Unguraş (azi Românaşi) şcoala funcţionează într-o casă repartizată de autorităţile administra‑
tive în anul 1849 spre acest scop.
– În Dol şcoala a fost construită din lemn în anul 1857 cu trei încăperi, cheltuielile depăşind 171 de
florini.
– În Miluan şcoala s-a edificat între anii 1857–1858 cu o cheltuială de 300 florini pe un teren al bise‑
ricii în centrul localităţii. Construcţia este din lemn cu trei încăperi.
– În localitatea Stâna şcoala se afla în ruină, însă s-au luat măsurile pentru reconstruirea ei.
– În parohiile Hida, Gălpâia, Romita şi Sântă Măria s-au închiriat case private pentru desfăşurarea
activităţilor didactice.
Din martie 1866 protopopul Unguraşului pe atunci Petru Roşca, este anunţat că din hotărârea
mitropolitului preoţii vor fucţiona ca şi directori de şcoli, protopopii rămân inspectori, iar mitropolitul va fi
inspector suprem. Prin această hotărâre se specifica că, Consiliul eparhial trebuia să aleagă un asesor şcolar
căruia îi reveneau în grijă toate problemele de ordin şcolar în întreaga eparhie35.
La început, dascălii şcolilor confesionale ortodoxe erau slab pregătiţi, iar din cauza veniturilor mici
erau nevoiţi să presteze şi alte meserii cum ar fi trasul clopotelor, cântatul la strană sau alte activităţi. Ei erau
angajaţi de către comitetul parohial, iar la angajare se semna un contract de ambele părţi în două exemplare,
în care se specifica obligaţiile fiecărei părţi.
Tot comitetul parohial se obliga să achite plata pe un an de zile, uneori şi în rate sau în bucate în
valoarea sumei stabilite. De asemenea comitetul parohial se ocupa şi cu asigurarea locuinţei învăţătorului,
cu toate cele de trebuinţă, inclusiv cu lemnele de foc pentru iarnă36. Şi pe învăţătorii sălăjeni, începând cu
anul 1859 guvernul îi scutea de dările către stat, dacă aceştia erau numiţi de episcop şi dacă aveau atestat de
calificare, iar la numire le era cercetată şi purtarea politică.
Până în anul 1870 pe plan şcolar protopopiatul Unguraşului a dat rezultate chiar foarte bune, care au
fost apreciate de episcop37.
O dată cu legea şcolară din 1868 şi din cauza sărăciei, lucrurile încep să se schimbe. Apar unele pro‑
bleme de ordin material. În majoritatea şcolilor spaţiul devine insuficient, majoritatea nefiind dotate după
necesităţi, iar mulţi dintre părinţi nu aveau posibilătăţi să-şi trimită copii la şcoală şi să plătească dascălul.
Din unele acte emise de o parte dintre comunităţile protopopiatului Unguraş, după anul 1850, se
exprimă intenţia sălăjenilor de a susţine o şcoală în folosul copiilor şi a viitorului lor. Se observă astfel,
că parohiile îşi dădeau singure aportul la înfiinţarea şi susţinerea şcolilor, prin intermediul unor „obligaţii
veşnice”, aşa cum au fost intitulate actele de către obştile săteşti. Aceste acte nu se prezentau ca o intenţie
exprimată verbal sau în scris, ci erau demersuri clare în susţinerea şcolilor. Se demonstrează prin aceste acte
interesul comunităţilor săteşti pentru educaţie, care în majoritatea lor: au achiziţionat terenuri pentru vii‑
toarele construcţii şcolare şi pentru grădina şcolii, lemne şi alte materiale de construcţii necesare38.
Iată cum arată textul unui astfel de act, întocmit de parohia Bodia la anul 1853 „…având noi subscrişii locuitori ai satului Bodia în cunoştinţă şi luare aminte înaltele orânduieli împărăteşti şi ministeriale
în treaba înfiinţării şcolilor poporale şi creşterii tinerimii ieşite precum şi însăşi noi de sine cunoscând lipsa
adevărată de un edificiu de şcoală pentru învăţarea pruncilor şi a pruncelor noastre, cu întreaga învoială a
obştii noastre din Bodia de religia greco-răsăriteană ţiitoare am jertfit din locul comun aşa numit la Strajă ca
de 16 stânjeni cuadraţi, cu veşnică legătură a fiecăruia dintre noi, ca pe acest loc să se zidească şcoală în cât
se va putea mai corespunzătoare numărului poporului nostru, ca în această şcoală în limba noastră română
şi după religia noastră strămoşească greco-răsăriteană să se propună şi predea învăţătura. Din anul mai sus
35

36
37
38

Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale Sălaj, Fond Protopopiatul Ortodox Românaşi, dosar 56, f. 1, (în continuare DJAN
Sălaj)
Tulbure 1938, p. 101–102
Nicolae,Gârdan, Leb 2009, p. 343
DJAN Sălaj, Fond Protopopiatul Ortodox Românaşi, Dosar 12, f. 1–9
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pomenit, luna noiembrie, 15, am început la zidirea şi îndeplinirea acestei case. Prin aceasta dăm întru ştiut şi
facem cunoscut tuturor celor de acum şi celor din viitorime precum acest edificiu de şcoală, care după ce acum
s-a săvârşit s-a dat sub paza preotului nostru confesional şi mai departe protopopului, episcopului şi celorlalţi
înainte stătători ai Bisericii noastre cu veşnică legătură a noastră, a fiilor şi altor următori ai noştri în acest sat
al nostru, precum că acest edificiu numai spre învăţătura şi creşterea morală a tinerimii noastre ca şcoală să se
poată folosi”39.
Acte de genul acesta, au fost întocmite şi de alte parohii ale protopopiatului Unguraş, cum ar fi:
Miluan în 1847 şi reînnoită în 1858, Treznea în 1850, Jac în 1851, Bozna şi Păuşa în 1852, Bodia în 1853,
Stâna în 1858 (în acest caz se ia angajamentul că grădina cumpărată în anul 1823 şi casa zidită acolo în ace‑
laşi an se vor folosi doar în scopul educaţiei copiilor)40, Bălan în 185041.
Cu toate greutăţile, comunităţile săteşti au făcut eforturi pentru a întemeia edificii şcolare corespun‑
zătoare. Grăitoare sunt în acest sens rândurile preotului din Jac, care la anul 1880 se adresa Consistoriului
diecezan de la Sibiu, astfel: „Comuna greco-orientală Jac […] pe lângă toate nevoile şi sărăcia cu care se luptă,
s-a nevoit încă în anii trecuţi de şi-a ridicat în sânul ei una şcoală confesională bine proporţionată42. Aceste rân‑
duri fac parte dintr-o scrisoare al cărei scop era obţinerea unui ajutor financiar din partea consistoriului
pentru finalizarea edificiului şcolar. Exista o practică în rândul comunităţilor săteşti în a cere ajutoare finan‑
ciare din partea autorităţilor ecleziastice atunci când se aflau în timpul construcţiei unei şcoli sau a unei
biserici. În anii 1876 şi 1878 cinci localităţi din cadru Protopopiatului Ortodox Românaşi au obţinut din
partea Consistoriului de la Sibiu ajutoare financiare pentru finalizarea construcţiilor şcolare, în valoare de
50 sau 100 de florini43 fiecare în parte.
O anchetă desfăşurată în acelaşi protopopiat în anul 1911 cu privire la istoricul şcolilor confesionale
dezvăluie faptul că în 16 din 17 parohii datează ca instituţie câte o şcoală confesională din primele două
decenii de după revoluţia din 1848, deşi în unele cazuri construirea şcolii s-a realizat ceva mai târziu44.
Acelaşi document înregistrează şi anul construirii edificiului şcolar în localităţile protopopiatului, situaţia
prezentându-se astfel: în primul deceniu după revoluţie edificii şcolare s-au construit în localităţile Bălan,
Fizeş Sâmpetru, Stâna, Treznea şi Jacu; între anii 1861–1880 comunităţile din Cubleş, Dol, Păuşa, Dânc şi
Rachiş au depus eforturi pentru zidirea unei şcoli; iar în ultimele două decenii ale secolului al XIX-lea s-au
edificat şcoli în Baica, Miluan, Tămaşa, Jimborul Mare, Gălpâia şi Unguraş.
În protopopiatul Unguraş spre sfârşitul secolului al XIX-lea vom întâlni şi o şcoală confesională mixtă
şi anume cea de la Ciumărna, aici existând o comunitate greco-catolică însemnată.
Comunitatea bisericească din Ciumărna, spre sfârşitul secolului al XIX-lea, în ceea ce priveşte tre‑
burile şcolare era afiliată la parohia învecinată Stâna din anul 1892 conform unui protocol încheiat între
cele două comunităţi45. O dată cu începutul anului şcolar 1895–1896 locuitorii ortodocşi din Ciumărna
au refuzat să-şi mai trimită copiii la şcoala din Stână, motivând că învăţătorul nu-şi respectă angajamentul
semnat în urmă cu trei ani (respectiv 1892), potrivit căruia acesta trebuia să-şi angajeze un ajutor care să
supravegheze activităţile educative ale elevilor din Ciumărna.
Din corespondenţa protopopului Pavel Roşca cu autorităţile consistoriale reiese situaţia dificilă în
care era plasat acesta, fiind prins între ordinele venite de la Sibiu, care cereau aplicarea angajamentului
amintit şi refuzul credincioşilor din Ciumărna de a-şi trimite copiii la şcoală. Situaţia se complică şi mai mult
în momentul în care locuitorii din Stâna au refuzat orice fel de colaborare în viitor cu cei din Ciumărna, pe
baza că vor susţine singuri şcoala din satul lor.
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Date fiind condiţiile acestea, în a doua parte a anului 1896, s-au făcut demersuri serioase în vederea
înfiinţării unei şcoli confesionale mixte în satul Ciumărna.
La 16 septembrie 1896 protopopul ortodox Pavel Roşca aducea la cunoştiinţă Consistoriului eparhial
de la Sibiu, că mergând împreună cu protopopul greco-catolic în Ciumărna, locuitorii de ambele confesiuni
de acolo au ajuns la acordul comun în privinţa susţinerii unei şcoli confesionale mixte46. Din protocolul
încheiat între cele două părţi pe baza învoirii lor, reiese angajamentul luat pe 10 ani de susţinere a unei şcoli
confesionale cu caracter ortodox stabilit evident în baza principiului majorităţii confesionale propus de
către Şaguna, numărul credincioşilor ortodocşi din Ciumărna fiind mai mare decât al celor greco-catolici.
Unele informaţii arată că şi locuitorii din Stâna au urmat exemplul celor din Ciumărna, între anii
1898–1900 în prima localitate fiind menţionată existenţa unei şcoli confesionale mixtă cu caracter ortodox,
care avea învăţător de confesiune ortodoxă, în persoana lui Ilie Rus47.
În anii următori comunitatea din Ciumărna s-a confruntat cu probleme importante ale învăţămân‑
tului care au provocat neînţelegeri la nivelul celor două grupuri confesionale: spaţiul folosit pentru desfăşu‑
rarea activităţilor didactice şi stabilirea salariului învăţătorului. În momentul încheierii pactului între orto‑
docşi şi greco-catolici în privinţa susţinerii în comun a învăţământului în localitate nu exista clădire pentru
şcoală. Încă din acel moment locuitorii au făcut demersuri pentru zidirea unei şcoli, dar situaţia materială
grea a celor mai mulţi i-a condus spre soluţia închirierii unei case pentru şcoală. Protocolul şedinţei senatului
şcolar din 20 mai 1899 arată că analiza situaţiei materiale a locuitorilor i-a îndemnat să predea edificarea şi
susţinerea şcolii în seama autorităţilor de stat48. Prevăzând implicaţiile acestei măsuri asupra statutului şcolii
consistoriul de la Sibiu, sub a cărui autoritate se afla şcoala, a cerut protopopului mai multă implicare pentru
a convinge locuitorii să menţină caracterul confesional al şcolii: „În firul relaţiunei P.O.D.Tale […] privitoare
la starea atât de critică în care se află şcoala noastră din Ciumărna mai cu seamă din cauză că credincioşii noştri
dimpreună cu cei gr.cath. nu se resolvesc a aduce jertfele trebuincioase pentru facerea unui edificiu şcolar corespunzător, P.O.D. Ta eşti poftit ca în conţelegere cu protopresbiterul gr.cath. să continui cu stăruinţele, încercând din nou
a îndupleca pe oameni ca să facă pregătirile de lipsă pentru aducerea şcolii într-o stare corespunzătoare făcându-i
din nou atenţi la însemnătatea cea mare a şcolii confesionale bine înzestrate pentru creşterea religioasă-morală şi
pentru bunăstarea copiilor lor în viitor şi comunicându-le că dacă nici în urma acestor repetite admonieri nu vor
îndeplini sfânta lor datorinţă faţă de copiii lor impusă şi prin legile atât cele bisericeşti cât şi cele ale statului, atunci
va trebui să se ia măsuri de silă, care se vor şi lua”49. Problema construirii unui edificiu şcolar a reapărut în anul
1901 când raportul inspectorului regal califica spaţiul folosit pentru învăţământ drept necorespunzător.
Pe baza unor informaţii extrase din diferitele documente de specialitate editate până în prezent, în
continuare vom încerca să facem o scurtă prezentare a învăţătorilor care au activat în şcolile confesionale
ortodoxe din protopopiatul Unguraş în a doua jumătate a secolului al XIX-lea:
– În Baica, conform unui conspect general al învăţătorilor din episcopia ortodoxă a Ardealului,
întocmit în anul 1858 în urma unui ordin guvernamental emis la 29 Ianuarie 1858, care menţiona învă‑
ţătorul fiecărei localităţi a protopopiatului Unguraş, de asemenea studiile sau calificativele acestora, cât şi
numărul elevilor care frecventau cursurile şcolilor poporale, se aminteşte că aici funcţiona Gabriel Domşa,
învăţător capabil cu 19 elevi50. La anul 1864 apare acelaşi învăţător tocmit cu plata de 30 de florini, 30 de
vicii de bucate şi 3 orgii de lemne51. La anul 1865 funcţiona acelaşi învăţător52. La anul 1870 funcţiona aici
învăţătorul din Hida, Dimitrie Puşcaş, lucru care arată că ambele şcoli aveau învăţător comun53. La anul
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1882, funcţiona aici învăţătorul Ioan Ferghetea, care preda şi la şcoala din filia Chendremal54. Acesta a fost
învăţător aici până la anul 1896, căci începând anul 1897 şcoala de aici este comună cu cea din Hida55.
– În Bălan, la anul 1852, funcţiona învăţător Ioan Rodina, absolvent al cursurilor pedagogice din Sibiu.
La anul 1864 este amintit învăţător aici tot el, cu plata de 95 de florin şi 6 orgii de lemne. Din partea aceleiaşi
şcoli apare ca participant la conferinţa învăţatorilor din anul 1870, acelaşi învăţător. În perioada 1881–1887
funcţionează aici pe postul de învăţător preotul capelan Ioan Jorja (Jorza), fiul parohului de aici Ioan Jorja
( Jorza) Senior56. Între anii 1888–1891 este amintit învăţătorul Simeon Rotariu, iar la anul 1893 îşi începe aici
activitatea de învăţător Ioan Georgea, acesta fiind probabil un membru al familiei preoţilor de aici57.
– În Bodia, conform conspectului din 1858, funcţiona învăţătorul Ştefan Bican cu studii teologice şi
pedagogice, care învăţa aici în anul amintit pe 13 elevi. În anul 1865 funcţiona dascălul Ioan Jurja, absolvent
a patru clase normale, dar care nu avea calificare de învăţător, fiind plătit cu 50 de florini, 40 de vicii de
bucate şi 3 orgii de lemne. La anul 1870 este amintit învăţătorul George Miluănean, care funcţionează aici
până la anul 188858. În anul 1889 este amintit învăţătorul Vasiliu Hodiş, iar la anul 1890 este amintit Vasiliu
Pecea. În anul 1896 şcoala de aici este afiliată şcolii din Bozna59.
– În Bozna, în anul 1865, este este consemnat ca învăţător Gavril Puşcaş60 care funcţionează aici până
la anul 1896.
– În Dâncu, este amintit Ioan Roşca, care activează aici între anii 1883–1891, urmat apoi de Vasiliu
Roşca între anii 1892–190861.
– În Dol, la anul 1865 este amintit învăţătorul Ananie Pop62. În anul 1882 este amintit aici învăţătorul
Georgiu Pop63, care funcţionează aici până în anul 1887, iar între anii 1888–1893 preotul de aici Gavril
Curea funcţiona şi ca învăţător. În anul 1893 îşi începe aici activitatea de învăţător titular Simion Rotariu64.
– În Fizeş Sânpetru (azi Sânpetru Almaşului), în anul 1858 este amintit învăţătorul Vasile Hodiş, în
anul 1865 Dimitrie Puşcaş65, iar în anul 1870 Vasile Petrulea care funcţionează aici până în anul 190266.
– În Gălpâia conform conspectului din 1858, aici funcţiona învăţătorul Dimitrie Epurariu absolvent
al şcolii pedagogice, cu 23 de elevi67. În 1865 este menţionat învăţătorul Vasile Petrulea, iar între anii 1881–
1883 Petru Bria68. În 1884 postul de învăţător apare vacant, iar între anii 1885–1887 este ocupat de Ioan
Rodina. Între anii 1888–1896 revine pe postul de învăţător Petru Bria69.
– În Hida este amintit în conspectul din 1858 Ioan Duca ca învăţător capabil cu 30 de elevi, care activează
aici până în anul 1883. În 1884 este menţionat învăţătorul Simion Ciorăslan. Între anii 1885–1887 postul de
învăţător este ocupat de Petru Bria, iar în anul 1889 este menţionat Ilie Rus. Nu mai sunt menţionaţi alţi învăţă‑
tori până la finele secolului, lucru care ne face să credem că postul de învăţător a fost ocupat de preoţii de aici.
– În Jac în anul 1858 este menţionat învăţătorul Vasile Popovici, iar în 1865 Petru Bria, menţionat şi
la anul 1870. Între anii 1881–1882 este consemnat învăţătorul Teodor Păuşan, iar între anii 1883–1884 Elie
Gog, urmat de Nistor Rus până în anul 1900.
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

Calendariu pe anul comun dela Christos, 1882, p. 82
Cosmuţa 2014, p 686
Filip 2013, p. 556
Cosmuţa 2014, p. 687
Filip 2013, p. 556
Cosmuţa 2014, p. 688
Pop 2009, p. 101
Cosmuţa 2014, p. 691
Pop 2009, p. 101
Calendariu pe anul comun dela Christos, 1882, p. 82
Filip 2013, p. 558
Ibidem
Cosmuţa 2013, p. 693
Cherescu 2008, p. 40–41
Filip 2013, p. 558
Cosmuţa 2014, p. 693
— 144 —

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

ÎNVĂŢĂMÂNTUL CONFESIONAL ORTODOX ÎN TRANSILVANIA ŞI ÎN PROTOPOPIATUL UNGURAŞULUI

N

– În Jimborul Mare (azi Zimbor) în anul şcolar 1881/1882 este menţionat învăţătorul Dimitriu
Câmpean, acesta fiind menţionat din nou între anii 1885–190070. În anul 1883 funcţiona aici ca învăţător
preotul locului Gavril Mureşan, iar în anul 1884 postul de învăţător este ocupat de Ioan Duca71.
– În Miluan (azi Miluani) în 1858 era aici dascăl Vasile Gogu, învăţător cu studii teologice cu 40 de
elevi72. La anul 1865 este menţionat învăţătorul Epurariu Dumitru73. La anul 1870 este amintit învăţătorul
Ioan Nosa, iar în anul şcolar 1881/1882 Vasile Groza, urmându-i între anii 1882–1883 Teodor Păuşan. În
anul 1884 este amintit ca învăţător Ioan Rodina, căruia i-a urmat între anii 1885–1890 Ioan Duca. În ultimul
deceniu al secolului al XIX-lea postul de învăţător de aici apare vacant.
– În Păuşa în conspectul din 1858 este menţionat învăţătorul Teodor Blaşiu cu calificativul capabil,
iar la anul 1865 este menţionat învăţătorul Vasile Lupu. În 1870 este pomenit numele învăţătorului Ioan
Morariu care activează aici până în anul 1887. Acestuia îi urmează între anii 1888–1898 Teodor Păuşan. În
ultimii doi ani ai secolului şcoala este afiliată şcolii din Unguraş.
– În Racâş în anul 1858 este menţionat învăţătorul Elisie Pintea. La anul 1865 postul de învăţător era
ocupat de preotul Ioan Domşa. La anul 1870 este menţionat din nou Elisie Pintea care ocupă postul de învă‑
ţător până în anul 1890. Între anii 1890–1897 postul de învăţător de aici este vacant. Între anii 1897–1899
postul este ocupa de Vasile Ferghete.
– În Sântămăria în 1858 este amintit învăţătorul Gabriel Puşcaş cu studii pedagogice74. În anul 1865 este
pomenit învăţătorul Morariu Ioan75. În anul şcolar 1881/1882 fucţionează aici ca învăţător Dimitriu Ghiuruţan,
iar în anul şcolar 1882/1883 Vasile Groza. Între anii 1884–1900 este menţionat din nou Dimitriu Ghiuriţan76.
– În Stâna la anul 1858 este menţionat pe postul de învăţător Gabriel Olariu, în 1865 Ioan Pop, iar
în 1870 Graţian Trif, care este menţionat şi în anul 1884 ca învăţător, atât în parohia Stâna cât şi în filia
Ciumărna77. Între anii 1881–1883 în Stână este menţionat învăţătorul Nistor Rus, iar în filia Ciumărna
Teodor Filip. În 1885 În ambele unităţi funcţiona Ilie Rusu. În anul 1889 postul de învăţător era ocupat de
capelanul Georgiu Olariu. În anul 1890 revine la post Ilie Rusu, care funcţiona aici şi în anul 1898, când aflăm
că şcoala era mixtă (învăţau şi greco-catolicii), însă învăţătorul era ortodox, datorită faptului că majoritari în
şcoală erau de confesiune ortodoxă. Acestă situaţie se prezintă până la anul 190078.
– În Treznea în anul 1858 este aminti învăţătorul Anania Laslău, cu calificativul capabil şi 26 de
79
elevi , iar la anul 1865 este pomenit învăţătorul Ioan Jita. În 1870 este menţionat învăţătorul Anania Labo,
iar în anul şcolar 1881/1882 Elia (Ilie) Gogu80. După el activează aici până în anul 1884 Gavril Curea, reve‑
nind la post până la finele secolului acelaşi Elia (Ilie) Gogu81.
– În Unguraş în anul 1858 este pomenit învăţătorul Ioan Popa, cu studii pedagogice şi cu un număr de
30 de elevi în parohie şi cu 10 elevi în filia Vaşcapău (azi Poarta Sălajului). În anul 1865 în parohie este men‑
ţionat învăţătorul Dumitru Stan, iar în filia Vaşcapău este amintit Ioan Curea82. La anul 1870 este pomenit
învăţătorul Ioan Ferghete. În ultimele două decenii ale secolului al XIX-lea, aici au funcţionat patru învăţători:
Graţian Trif (1881–1883), Teodor Păuşan (1884–1887), Ioan Morariu (1888) şi Vasile Hodiş (1890–1892)83.
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După alte surse cercetate, se pare că învăţătorul Vasile Hodiş ar fi activat aici până în anul 1894. Din 1895 nu
se mai cunoaşte alt învăţător, posibil ca acest post să fi fost ocupat de preotul locului84.
În cercetarea de faţă s-a încercat a se aduce puţină lumină în ceea ce priveşte organizarea învăţămân‑
tului confesional ortodox din Tansilvania şi din protopopiatul Unguraş, care după cum s-a observat a prins
contur prin strădaniile vrednicului de pomenire Andrei Şaguna, sfântul ierarh transilvănean, care a vegheat
nu doar la restaurarea vieţii bisericeşti a ortodocşilor din Transilvania, ci şi la emanciparea românilor tran‑
silvăneni prin invitaţia la educaţie şi cultură, dar şi prin exprimarea identităţii de neam şi de credinţă.
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TROUBLED TIMES. THE REFLECTION OF MATRIMONIAL
LEGISLATION IN THE PAGES OF TRANSILVANIA PRESS
ABSTRACT: This paper aims on one side to present the
conflict between the State and the Church brought by the
adoption of the marriage law in Transylvania and, on the
other side, to bring into light those subjects and articles that
focused on this topic in the 19th century press. This work relies
therefore on the main periodicals from the Transylvanian
space, „Gazeta de Transilvania”, „Telegraful Român”,
„Biserica şi Şcoala” and „Unirea”.
KEYWORDS: marriage law, Transylvania, press, conflict,
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REZUMAT: Lucrarea de față își propune să prezinte pe de
o parte aprinsa dezbatere produsă de adoptarea legislației
matrimoniale în paginile cotidienelor transilvănene,iar
pe de altă parte, să aducă la lumină acele articole care au
fost dedicate acestui subiect și care au reușit să surprindă
conflictul iscat. Acest studio se bazează astfel pe folosirea
principalelor periodice din spațiul transilvănean, și anume:
„Gazeta de Transilvania”, „Telegraful Român”, „Biserica și
Școala” și „Unirea”.
CUVINTE-CHEIE: legislația matrimonială, Transilvania,
presa, conflict, Biserica Ortodoxă

Evenimentele majore ale vieţii precum naşterea, legăturile intime sau moartea au atras de-a lungul
timpului atenţia legislatorilor şi moraliştilor, care prin intermediul normelor au urmărit să fixeze manifes‑
tările umane în cadre legale bine delimitate. Aceste cutume au reflectat deseori punctul de vedere al unei
perioade istorice şi al unei anumite clase sociale, parte importantă a relaţiilor interumane fiind controlată
de cei care au avut influenţă asupra acestor legi. Pe parcursul secolul al XIX-lea statul a căutat în permanenţă
să-şi consolideze interesele legate de corpul social, să redacteze şi să introducă coduri civile care să-i extindă
autoritatea şi asupra unor domenii care până atunci ţinuseră doar de competenţa bisericii1 şi să-i ofere astfel
individului ceea ce biserica îi nega. Datorită acestor imixtiuni raporturile dintre sfera religioasă şi cea laică
au devenit din ce în ce mai încordate, pe măsură ce interferenţa s-a intensificat şi tensiunile s-au amplificat.
*
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1
Bolovan 1999, p. 146. Întotdeauna legislaţia civilă va reflecta necesităţiile momentului, ale timpului, dar în acelaşi timp şi
interesele proprii. Influenţa supremă pe care biserica a avut-o asupra individului a fost puternic zdruncinată odată cu impu‑
nerea, de către Henric al VIII-lea, a divorţului. A fost pentru prima dată când i-a fost negat dreptul divin asupra omului şi în
acelaşi timp acest moment a reprezentat o primă victorie a puterii civile asupra bisericii. Odată cu acest moment, biserica se
vede nevoită a accepta treptat interferenţa statului, puterii laice într-un domeniu în care deţinuse exclusivitate.
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Un moment important în relaţia stat-biserică care, a avut repercursiuni şi în spaţiul transilvănean, l-a
constituit elaborarea Codului civil general austriac din 18112, în cadrul căruia în atribuţiile bisericii intrau
obligaţia ţinerii evidenţei registrelor stării civile, toate problemele legate de încheierea logodnei şi căsăto‑
riei, despărţirea de pat şi masă şi divorţul, iar autorităţilor laice le reveneau raporturile de familie, drepturile
matrimoniale şi succesorale. De asemenea, persoanele nemulţumite de modul în care biserica soluţiona
anumite conflicte de natură matrimonială se puteau adresa statului3. În cadrul acestui „dualism”4 în care
fiecare parte își recunoştea reciproc domeniile în care urma să îşi manifeste influenţa, legislaţia bisericească
a acordat o mai mare atenţie stabilirii condiţiilor de încheiere şi desfacere a căsătoriei, decât vieţii de fami‑
liei în sine, rezumată în câteva principii de bază şi toate raportate la jurământul sacru al căsătoriei, pe când
legislaţia laică a făcut mai mult în ceea ce priveşte reglementarea relaţiilor din familie5.
După cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea autorităţile politice au emis o serie de legi menite
să rezolve problemele matrimoniale rezultate în urma disputelor confesionale sau apărute uneori ca urmare
a abuzurilor preoţilor. Printre cele care au avut un impact şi în spaţiul studiat, Transilvania, putem enumera:
Legea căsătoriilor (1850), Codul civil general austriac6 (1853), Legea despre căsătoriile catolicilor în Imperiul
Austriac (1858), Legea specială asupra căsătoriilor7 (1868), Legea XX (1877), Legea IV (1879) şi Legile
XXXI–XXXIII din 18948. Toate aceste decrete emise de stat permiteau autorităţilor ecleziastice să utilizeze
propriile norme în rezolvarea tuturor problemelor în chestiuni matrimoniale, însă în acelaşi timp canoanele
şi legislaţia bisericească se completa cu cea laică, ele influenţându-se reciproc în definirea modalităţilor de
realizare a căsătoriei şi a desfăşurării normale a vieţii de familie. Această colaborare a avut drept finalitate
subordonarea bisericii statului la sfârşitul secolului al XIX-lea, rolul bisericii fiind limitat la viaţa spirituală a
individului, ea rămânând doar un izvor de mângâiere şi de transmitere a valorilor creştine9.
Asupra legilor matrimoniale din 1894 urmează să ne concentrăm atenţia în rândurile de mai jos, dat
fiind faptul că odată cu ele o aprinsă dezbatere a avut loc şi în paginile cotidienelor transilvănene. Dacă în
alte spaţii europene chestiunea căsătoriei civile a fost tranşată încă de timpuriu, în Franţa ea fiind introdusă
încă din timpul Revoluţiei franceze, în Anglia odată cu 183710, în România în 1864, iar în Germania după
187011, în Transleithania, caracterul pluriconfesional a făcut dificilă găsirea unei soluţii pentru rezolvarea
acestei probleme.12 Ideea căsătoriei civile, lansată încă din anii 80, a fost readusă în prim plan odată cu
victoria liberalilor la alegerile din 1892, cabinetul condus de Wekerle Sandor fiind decis a impune matri‑
2
3
4
5
6

7
8
9
10

11

12

În Transilvania a fost introdus prin patenta imperială din 29 mai 1853.
Brie 2008, p. 76.
Termenul a fost propus pentru prima dată de către Sorina Paula Bolovan în lucrările sale privind acest subiect.
Bolovan 1999, p. 152.
În Transilvania a intrat în vigoare de abia odată cu data de 1 septembrie 1853, în timp ce în Ungaria, Croaţia, Slovenia,
Banatul Timişoarei, codul a fost promulgat la data de 1 mai 1853.
Promulgată în Transilvania la data de 25 mai 1868.
Brie 2008, p. 77.
Bolovan, 1994, p. 169.
Bonfield 2002, pp. 111–112. Căsătoria civilă a fost permisă din 1837, însă de abia odată cu acceptarea divorţului judicial sub
anumite circumstanţe în 1857, legislaţia matrimonială a redefinit calitatea esenţială a relaţiei maritale, legătura matrimonială
fiind văzută ca una bazată pe înţelegere şi întemeiată pe acordul individual între soţi. Matrimonial Causes Act a deschis dru‑
mul spre modificare altor legi care ating viaţa de familie tocmai prin redefinirea legăturii existe între parteneri.
von Schmädel 2009, pp. 41–47. Industrializarea a condus la mari schimbări economice şi sociale care la rândul lor au produs
schimbări şi ajustări ale legilor matrimoniale. Apoi odată cu crearea Imperiul German în 1871 şi a aşa numitului Kulturkampf
în Prusia s-a deschis calea unificării şi secularizării mai puternice a legilor matrimoniale. Bismarck a căutat să întărească
puterea statului prin reducerea influenţei sociale şi politice a bisericii romano-catolice. În această atmosferă, în 1874 a fost
promulgată Law on Registration of Civil Status and the Formation of Marriage for the Prussian Kingdom, lege ce introducea
căsătoria civilă în Prusia. Când o lege similiară, Reichspersonenstandgesetz PStG, a fost promulgată un an mai târziu pentru
Imperiul German, legea prusacă a folosit ca şi model. PStG declara orice mariaj ce nu a fost oficiat înaintea unui before a
public registrar, nul, matrimoniul civil devenind obligatoriu pe tot teritoriul Imperiului German. Pentru mai multe detalii
vezi şi Große-Boymann 1994, pp. 286–291.
Cosma 2003, p. 192.
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moniul civil. Acest proiect însă a împărţit opinia publică în două. Împotriva clerului catolic, care a condus
o campanie de agitaţie contra acestor „reforme persecutoare”, sprijinit în lupta lor de fideli şi aristocraţi
conservatori, guvernul putea să se bazeze doar pe forţele protestanţilor, partizanilor statului naţional, bur‑
gheziei evreieşti şi în general al liberalilor13.
În acest context proiectul adoptat de deputaţi în aprilie 1894 este respins în Casa Magnaţilor în
luna mai de opoziţia aristocrată14. După rezolvarea crizei guvernamentale rezultate în urma demiterii şi
apoi renumirii lui Wekerle, în 21 iunie 1894 Parlamentul ungar adoptă legea căsătoriei civile, împreună
cu cea a matriculelor de stat pentru căsătorie. Odată cu acest pas, caracterul oficial al actelor eliberate
de biserică se transformă într-unul confesional, documentele emise de cler nemaiavând caracter public,
oficial.
Presa a reuşit să surprindă în paginile sale întreaga „dramă” provocată de introducerea căsătoriei
civile, remarcante fiind în special articolele produse de organele oficiale de presă bisericeşti. Ziarele nu doar
au reflectat o stare de spirit, ci de multe ori au încercat prin scrierile lor să inducă în opinia publică anumite
atitudini sau luări de poziţie faţă de diversele probleme cu care se confruntau. La fel s-a întâmplat şi în cazul
acestei dezbateri, când vocea autorităţilor clericale a fost mai puternică, mai insistentă şi mai prezentă decât
cea a autorităţilor care doreau aprobarea legilor matrimoniale.
Primele articole le întâlnim timid încă din 1892, când într-o scurtă ştire se anunţă marea reformă ce
o va suferi dreptul de cununie. Chiar dacă editorul precizează că totul nu este decât într-o fază de proiect,
se exprimă totuşi speranţa că simţămintele morale şi religioase ale poporului vor fi respectate15. Întâlnim
puţin mai târziu un articol care aduce la cunoştinţă faptul că „guvernul doreşte a crea un codice matrimo‑
nial unitar”, în care „deosebirea confesiunei să nu mai formeze impediment, iar jurisdicţiunea să fie exercită
esclusiv numai de către stat”.16 Stadiul de proiect se transformă într-o realitate ameninţătoare în momentul
în care în anul următor, în paginile jurnalelor i se oferă cititorului posibilitatea de a descoperi întreaga vii‑
toare lege expusă17.
În organele oficiale de presă bisericească se depăşeşte faza pur informativă în momentul în care nu
se mai limitează să se prezinte doar proiectul şi modul în care decurge adoptarea lui. Iniţial se atacă doc‑
trina liberală18 considerată principala vinovată de îngrădirea autorităţii bisericeşti, pentru ca abia mai târziu
proiectul în sine să fie atacat şi răul pe care acesta îl va provoca să fie subliniat. Iniţiativa autorităţilor de a
impune matrimoniul civil şi a lăsa la latitudinea credinciosului săvârşirea actului religios, de a şterge din
conştiinţa poporului această formă de căsătorie prin legi profane „nu e de lipsă, nu e de consult, ma e contra
libertăţii conştiinţei, prin urmare chiar periculos.”19 De ce să-l ameţim pe credincios cu această schimbare,
de ce să creăm confuzie, de ce să-l lipsim de o mângâiere sufletească, „de ce să-l facem să creadă că a fost
până acum în rătăcire crezând că căsătoria e taină sfântă, de ce să nimicim cu legi ale statului ce el a crezut
13
14

15
16
17

18

19

Cosma 2003, p. 193.
„Căsătoria civilă în dietă” în Gazeta de Transilvania, An LVII (1894), nr. 107, p. 11: Articolul prezintă respingerea proiec‑
tului în Camera Magnaţilor, însă anunţă faptul că guvernul intenţionează să îl aducă din nou la ordinea zilei în speranţa că
va fi adoptat; Vezi şi „Proiectul de lege despre dreptul matrimonial” în Telegraful Român, An XLII (1894), Nr. 48, p. 189; 3.
“Căsătoria civilă în camera magnaţilor” în Gazeta de Transilvania, An LVII (1894), Nr. 126, pp. 1–2. Se anunţă supunerea
proiectului unui nou vot. Vezi şi „Iarăşi căsătoria civilă” în Telegraful Român, An XLII (1894), Nr. 53, p. 210.
Telegraful Român, An XL (1892), Nr. 39, p. 153.
Telegraful Român, An XL (1892), Nr. 50, p. 199.
Telegraful Român, An XLI (1893), Nr. 120, p. 509, Nr. 129, p. 513, Nr. 130, p. 517. Urmează seria de articole „Proiectul de
lege despre dreptul matrimonial” în Nr. 131, pp. 521–522; Nr. 133, p. 527; Nr. 134, pp. 535–536; Nr. 136, p. 543; Nr. 137,
p. 547; Nr. 138, p. 551; Nr. 140, p. 559; Nr. 141, p. 562; An XLII (1894), Nr. 1, pp 2–3; Unirea, An III (1893), Nr. 49, p. 394;
Nr. 50, p. 401; Nr. 51, p. 411; Nr. 52, p. 419; An IV (1894), Nr. 2, p. 11; Nr. 3, pp. 18–19; Nr. 4, p. p. 27; Nr. 5, p. 35.
Unirea, An III (1893), Nr. 6, pp. 41–42: Liberalismul “îşi întinde mâna sacrilegă şi asupra familiei, ca să o scoată din limanul
sigur şi sacru al bisericii şi să o arunce în oceanul patimilor omeneşti şi al fluctuaţiilor politice.” Vezi şi Unirea, An II (1892),
Nr. 3, p. 19; „Liberalismul ca sistem de guvernare” în Unirea, An 1892, Nr. 5, p. 33; sau Telegraful Român, An XL (1892), Nr.
53, p. 209.
“Un cuvânt în contra căsătoriei civile” în Foaia diecesană, An IX (1894), Nr. 10, p. 1.
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că e dumnezeiesc.”20 Matrimoniul civil şi judecătoria matrimonială trebuie să rămână doar în sânul bisericii,
afirmaţie care se regăseşte în nenumărate articole dedicate subiectului.
Către sfârşitul anului 1892 şi începutul anului 1893 articolele reuşesc să creioneze foarte bine agitaţia
generată de posibila adoptare a matrimoniului civil21, ziarele expunând în paginile lor nu de puţine ori toate
acţiunile care se fac pentru a împiedica promulgarea acestui proiect şi convertirea lui într-o realitate precum
şi reacţiile „foilor liberale” la aceste acţiuni22. „Clerul şi poporul român, fără deosebire de confesiune s-a
pronunţat deja în peste 40 adunări poporale şi deja cu bucurie trebuie să constatăm că sunt pe cale a se face
noi protestări în adunări mai numeroase.”23
Pentru a justifica poziţia adoptată faţă de aceste proiecte în paginile foilor transilvănene întâlnim
argumente care sa valideze această opoziţie încrâncenată. Unul dintre ele se referă la caracterul sacramental
al căsătoriei. Este prezentată o antiteză între căsătoria-contract propusă de stat şi căsătoria-taină susţinută
de biserică. Matrimoniul nu este un simplu contract civil, o simplă convenţie, ci este un sublim act, un
sacrament24. Viaţa de familie se bazează pe credinţa şi iubirea reciprocă dintre parteneri, iar în îndepli‑
nirea obligaţiilor luate în faţa lui Dumnezeu soţii nu ar trebui siliţi prin nici un fel de putere lumească.
Familia e un sanctuar susţinut în trecut şi sustenabil şi în viitor numai de deplina credinţă a căsătoriţilor în
puterea salvatoare a tainei sfintei cununii25. Biserica nu doreşte degradarea acestei tainei, iar teama este că
cununia religioasă, despuiată de caracterul ei sacramental va deveni o simplă ceremonie lipsită de valoare26:
„Căsătoria civilă demoralizează moravurile, pentru că baza moralităţii este viaţa familială. Şi viaţa familială
îşi primeşte moralitatea sa de la caracterul sacru al căsătoriei. Dar căsătoria civilă despoaie matrimoniul de
caracterul său sfânt şi alungă pe Dumnezeu din familie.”27
În disperarea lor de a oferi dovezi şi de a demonstra astfel natura „nocivă” a viitoarelor legi, unele foi
bisericeşti au sugerat că de fapt în spatele acestor decrete s-ar afla o miză politică, mai exact maghiarizarea
românilor. Astfel ele afirmau că matricolele civile „vor maghiariza ori cel puţin vor schimonosi numele cin‑
stite ale famililor noastre”28, în vreme ce, prin faptul că pertractările cu privire la încheierea ori desfacerea
căsătoriei se vor desfăşura în limba maghiară vor face ca românii să-şi însuşească această limbă, iar odată cu
însuşirea ei se va accelera procesul de deznaţionalizare29.
Alt argument adus este faptul că nimeni nu le doreşte. Clerul, dar şi populaţia română, fără deosebire
de confesiune, s-a arătat împotriva adoptării acestor legi. „Sinodul declară, respectiv conclude, că repudiază
hotărât intenţionata introducere a matriculelor de stat şi a căsătoriei civile obligatorie, ca unele reforme
resvrătitoare, care nu purced din trebuinţele popoarelor, nu sunt justificabile prin nici un interes de stat şi
ar fi pernicioase deopotrivă pentru stat, societate şi biserică.”30 În presă se subliniază permanent opoziţia
20
21

22

23

24

25
26
27
28
29
30

Ibidem, p. 1.
Vezi “Din patrie” în Unirea, An II (1892), Nr. 53, p. 423: “Agitarea contra căsătoriei civile ia dimensiuni tot mai mari […]
Alegătorii catolici din mai multe cercuri au provocat pe ablegaţii săi ca la cazul când s-ar aduce înaintea dietei vreun proiect
de lege referitor la introducerea căsătoriei civile, să-l combată cu toată energia.” Precum şi Unirea, An II (1892), Nr. 5, p. 35,
Telegraful Român, An 1893, Nr. 15, p. 57; Nr. 16., p. 61. Gazeta de Transilvania, An LVI (1893), Nr. 241, pp. 1–2. Agitaţia se
extinde şi în 1894. „Contra căsătoriei civile” în Gazeta de Transilvania, An LVII (1894), Nr. 152, p. 3.
„Foile liberale sunt infuriate pentru manifestaţii tractează cu epitete aspre pe înscenatorii şi vorbitorii adunărilor.” în Telegraful
Român, An XLI (1893), Nr. 16, p. 61.
“Cine e pentru căsătoria civilă” în Telegraful Român, An XLII (1894), Nr. 33, p. 129. Vezi şi articolele despre numeroasele
adunări ţinute în Sibiu, Sebeş, Brad, Mediaş, Agnita, Timiş, etc în Telegraful Român, An 1893, Nr. 20, p. 98; Nr. 23, p. 110; Nr.
30, p. 119; Nr. 31, p. 122; Gazeta de Transilvania; Biserica şi Şcola, An XVII (1893), Nr. 2, pp. 11–12.
Telegraful Român, An 1893, Nr. 131, pp. 521–522. Vezi şi „Studii asupra căsătoriei” în Biserica şi Şcola, An VII (1883), Nr. 43,
pp. 379–382. Studiul încearcă să sublinieze faptul că, căsătoria nu este doar o simplă convenţie, un simplu contract.
“La cestiunea introducerii căsătoriei civile” în Biserica şi Şcola, An XVII (1893), Nr. 48, p. 380.
Gazeta de Transilvania, An LVI (1893), Nr. 241, pp. 1–2. „Căsătoria” în Telegraful Român, An XLI (1893), Nr. 132, p. 525.
Unirea, An IV (1894), Nr. 53, p. 405. Vezi şi Telegraful Român, An 1893, Nr. 36, pp. 142–143.
Unirea An III (1893), Nr. 6, pp. 41–42. Vezi şi Telegraful Român, An 1893, Nr. 20, p. 98.
Cosma 2003, p. 200.
“La cestiunea introducerii căsătoriei civile” în Biserica şi Şcola, An XVII (1893), Nr. 48, pp. 378–379. Telegraful Român, An
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populaţiei şi a bisericii în faţa acestor schimbări, singurul care îşi doreşte aprobarea lui fiind guvernul, „un
guvern legat cu mâini, cu picioare de fotolile ministeriale, clica tiszaistă şi o ceată de mameluci, apoi o parte
din kosuthisti, care cred că ajutorând un regim adus în strâmtorare îşi vor netezi calea pentru a reuşi cu
realizarea independenţei ţării. În ţară e pentru căsătorie ceata funcţionarilor care joacă cum le cântă cei de
sus...”31.
Biserica a continuat să condamne tendinţele statului, acuzându-l că prin acţiunile sale acesta nu
urmăreşte decât să smulgă religia din sufletul poporului32, pe când statul şi-a motivat intruziunea, argumen‑
tând că el oferă protecţie libertăţii individuale, menţine solidaritatea familiei şi oferă protecţie individului
faţă de tirania familiilor şi a bisericii33.
Pe măsură ce dezbaterile s-au apropiat de final, atacurile au devenit din ce în ce mai vehemente, atât
la adresa proiectului, cât şi la adresa guvernului34. Acesta continuă să fie învinuit de faptul că prin acţiunile
sale optează pentru ruperea tuturor tradiţiilor trecutului, inaugurând astfel o eră „de destrăbălare” în care
legăturile dintre preoţi şi popor sunt zguduite35. În Gazeta de Transilvanie întâlnim o serie de articole în
cadrul cărora această lege este analizată minuţios. Este redat conţinutul, dar cel mai interesant este prezen‑
tată întreaga dezbatere iscată în Guvern, de la luările de poziţie a opozanţilor, până la apărarea legii de către
susţinători36. O serie asemănătoare o putem surprinde şi în Telegraful Român, urmărită fiind prezentarea în
Dietă şi cuvântările ţinute de numeroşi deputaţi, cititorii putându-şi forma o opinie asupra acestui subiect,
fiind expuse în cadrul editorialelor atât argumentele pro cât şi cele contra37. În mare, direcţia discursului
în cadrul acestor două periodice este asemănătoare, chiar dacă Gazeta, ziar politic şi cultural, ar trebui să
expună o părere imparţială, balanţa se înclină mai degrabă în a prezenta şi a susţine punctul de vedere
al autorităţilor ecleziastice decât a celui al statului. Numeroase sunt articolele contra proiectului de lege,
victoriile partidei „bisericeşti”, argumentele şi luările lor de poziţie, discursurile expuse în parlament etc.
Poziţia relativ unitară a condeierilor Telegrafului Român şi ai Gazetei de Transilvania era explicabilă dacă o
citim prin cheia percepţiei Bisericii ca principal bastion al apărării românismului. Apoi, nu este mai puţin
adevărat că cele două ziare prezentau punctele de vedere ale celor două Mitropolii din Transilvania, atât
cea ortodoxă, cât şi cea greco-catolică. Chiar dacă Blajul avea un organ de presă oficial, mesajele sale erau
transmise în continuare şi de către gazeta de la Braşov.
Cu toate eforturile depuse, cu toată dorinţa de a împiedica guvernul de la „realizarea planurilor dră‑
ceşti”, în final, nimic nu a putut împiedica votarea în Parlament a căsătoriei civile şi a matricolelor de stat,
biserica văzându-se nevoită să îşi modeleze discursul în funcţie de noua stare lucruri de acum înainte căci
„e lege întărită, nu ne mai rămâne deocamdată decât să ne plecăm ei.”38 Acceptarea situaţiei nu a însemnat
şi îmbrăţişarea ei, a unei legi „care e menită a şterge obiceiurile şi aşezămintele sfinte ce au vecuit o mie de
ani”, „care calcă în picioare cu atâta sfruntare tradiţiile mari ale trecutului şi silind pe cetăţean a se da în lături

31

32
33
34
35
36

37

38

XLIII (1895), Nr. 56, p. 221: „Sinoadele repudiază intenţionata introducere a matriculelor de stat şi a căsătoriei civile, ca pe
unele reforme distrugătoare, care nu purced din necesităţile popoarelor care nu sunt justificabile prin nici un interes de stat
şi care deopotrivă ar fi pernicioase pentru stat, pentru societate şi pentru biserică.”
„Cine e pentru căsătoria civilă” în Telegraful Român, An XLII (1894), Nr. 33, p. 129. Vezi şi „La proiectul de căsătorie civilă”
în Telegraful Român, An XLII (1894), Nr. 10, p. 28. Sau Z. Boiu, „Căsătoria civilă şi cultura poporului nostru” în Transilvania,
An XXVI (1895), Nr. 10, pp. 307–308.
Cosma 2003, p. 192.
Bolovan 1999, p. 165.
Telegraful Român, An XLII (1894), Nr. 10, p. 38, Unirea, An IV (1894), Nr. 19, p. 144.
Gazeta de Transilvania, An LVI (1893), Nr. 259, pp. 1–2.
Gazeta de Transilvania, An LVI (1893), Nr. 264, pp. 3–4; Nr. 270, p. 6; “Chestiunea căsătoriei civile în dietă” în An LVII
(1894), Nr. 21, p. 1; “Din camera ungară. Dezbaterea asupra căsătoriei civile” în Nr. 52, pp. 3–4, Nr. 54, p. 3; Nr. 55, p. 3;
Biserica şi Scola, An XVII (1893), Nr. 48, p. 377.
„Proiectul de lege despre căsătoria civilă în dietă” în Telegraful Român, An XLII (1894), Nr. 16, p. 61; Nr. 17, p. 65; Nr. 18,
p. 70; Nr. 20, pp. 77–78, Nr. 21, pp. 81–82; Nr. 22, pp. 85–86; Nr. 24, pp. 93–94; Nr. 25, p. 98; Nr. 26, p. 102; Nr. 28, pp.
109–110; Nr. 29, p. 114; Nr. 37, pp. 145–146.
„Cum să se facă căsătoria civilă?” în Foaia Diecesană, An X (1895), Nr. 33, p. 6.
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de pe căile bisericii pe care au umblat până acum, îi aruncă pe cărările necunoscute şi neumblate ale noilor
reforme bisericeşti.”39
Prin adoptarea legilor XXXI–XXXIII din 1894 statul a dorit să pună capăt divergenţelor care au
caracterizat relaţia dintre autorităţi şi sfera ecleziastică sau chiar a celor existente între diversele confesiuni
în ceea ce priveşte fenomenele demografice fundamentale şi judecarea cauzelor matrimoniale. Fiecare
cetăţean a fost obligat să se înregistreze în actele de stare civilă ale statului, îndeplinirea ritualului religios
rămânând doar o opţiune. Biserica a protestat în faţa acestor măsuri care în opinia sa nu reuşeau decât să-i
ştirbească autoritatea seculară şi a încurajat preoţii să le vorbească credincioşilor, să-i convingă ca pe lângă
îndeplinirea formalităţilor laice, să respecte în continuare şi legea bisericească40.„Preoţii noştri să se stră‑
duiască a da poveţe poporului, iar bunul nostru popor să asculte de sfatul preoţilor în această privinţă [...]
În acest înţeles e datorinţa dlor preoţi să propovăduiască şi să pregătească poporul pentru intrarea în zilele
legii celei noi, căci aceasta este, după cea mai bună a noastră credinţă, calea curată şi oablă, pe care va trebui
să umblă ca credincioşi ai lui Dzeu şi ai naţiunii noastre.”41
În ochii ei, căsătoria civilă era fără valoare dacă nu era însoţită şi de cea religioasă, cei care nu optau
pentru îndeplinirea ambelor ritualuri erau consideraţi a trăi în concubinaj. Biserica, „numai aceea căsătorie
o va considera de validă care va fi încheiată după prescrisele bisericii, drept aceea, toţi credincioşii bisericii
noastre vor avea şi după introducerea căsătoriei civile, după încheierea actului civil, a primi taina căsătoriei
bisericeşti amesurat prescriselor canonice ale bisericii. Toate acele căsătorii încheiate de credincioşii bise‑
ricii noastre care pe lângă actul civil nu vor fi încheiate după prescrisele bisericeşti, în sensul canoanelor
bisericii, vor fi considerate de nevalide.”42
Dacă începutul secolului a fost caracterizat de o relaţie de colaborare între stat şi biserică în ceea ce
priveşte influenţa lor asupra căsătoriei şi asupra vieţii de cuplu, sfârşitul secolului XIX a adus triumful sta‑
tului care a reuşit să anuleze validarea de către biserică a actelor fundamentale din viaţa indivizilor. Această
ştirbire a autorităţii nu a fost acceptată cu uşurinţă, biserica încercând să-şi păstreze un rol importat în con‑
ştiinţa individului prin practicarea intimidării în plan spiritual şi prin refuzare asistenţei celor care nu şi-au
îndeplinit îndatoririle religioase legate de momentele majore din viaţa lor43.
Paginile jurnalelor au fost subiective, informaţiile oferite s-au dovedit a fi departe de obiectivismul
pretins de cititor. În foile publicistice am întâlnit opoziţia bisericii şi opiniile ei cu privire la acest proiect şi
nu o prezentare dintr-o poziţie neutră. S-a înregistrat bucuria de fiecare dată când această lege a întâmpinat
un obstacol. Chiar şi în expunerea dezbaterilor din parlament, articolele au prezentat mai degrabă doar
punctul de vedere al opozanţilor, rezultând din parcurgerea editorialelor că acest proiect nu a fost dorit de
nimeni, nu a avut susţinători. Vocea celor care au luat cuvântul în timpul dezbaterilor a fost aproape redusă
la tăcere sau acoperită de opozanţi în editoriale, în periodice şi în articole.
Situaţie explicabilă prin faptul că jurnalele care au luat această poziţie au fost fie afiliate, fie susţi‑
nătoare ale unei Mitropolii româneşti. Nu este de mirare deci „atacul” editorialiştilor în condiţiile in care
era subminată supremaţia Bisericii într-o societate încă patriarhală şi puternic religioasă. Secularizarea nu
39

40

41
42

43

T.N.P., Noua căsătorie în Gazeta de Transilvania, An LVIII (1895), Nr. 146, p. 2. Vezi şi G., „Căsătoria civilă şi noi” în Biserica
şi Şcola”, An VII (1883), Nr. 46, pp. 403–404; sau „Căsătoria civilă în Germania” în Unirea, An VI (1896), Nr. 11, pp. 82–83.
Biserica şi Şcola, An XIX (1895), Nr. 39, pp. 315–318; Nr. 41, pp. 331–333. Gazeta de Transilvania, An LVIII (1895), Nr.
201, pp. 5–6. Este publicată o circulară bisericească ce cuprinde instrucţiuni pentru preoţi cu privire la atitudinea lor faţă de
introducerea căsătoriei civile.
„Cum să se facă căsătoria civilă?” în Foaia Diecesană, An X (1895), Nr. 33, p. 6.
„Instrucţiune cu privire la procedura ce vor avea a urma organele, respectiv preoţii şi poporul drept-credincios al bisericii
gr[eco]-or[todoxe] române din provincia noastră metropolitană faţă de reformele noi politico-bisericeşti” în Legislaţia ecleziastică şi laică privind familia românească din Transilvania în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, ediţie de texte, studiu intro‑
ductiv şi note de Ioan Bolovan, Diana Covaci, Daniela Deteşan, Marius Eppel, Crinela Elena Holom, Cluj-Napoca, 2009,
p. 393.
Bolovan 1999, p. 147.
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putea fi privită cu uşurinţă de către autorităţile ecleziastice şi în consecinţă au acţionat în primul rând prin
mijlocul care-i permitea popularizare ideilor într-un ritm alert.
Bi blio gra fie
Sorina Paula Bolovan, Familia în satul românesc din Transilvania: a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX,
Centrul de Studii Transilvane: Fundaţia Culturală Română, Cluj-Napoca, 1999
Mircea Brie, Familie şi societate în Nord-Vestul Transilvaniei: (a doua jumătate a secolului XIX – începutul secolului XX), Editura
Universităţii din Oradea, Oradea, 2008
Sorina Paula Bolovan, „Legislaţia cu caracter matrimonial la românii din Transilvania în a doua jumătate a sec. al XIX-lea” în
Studii de istorie a Transilvaniei, coord. Sorin Mitu, Florin Gogâltan, Asociaţia istoricilor din Transilvania şi Banat,
Cluj-Napoca, 1994
Lloyd Bonfield, „European Family Law” în The history of European family. Vol II. Family life in the long nineteeth century 1789–
1913, ed. David I. Kertzer, Marzio Barbagli, Yale University Press, 2002
Judith von Schmädel, „The history of marriage law in Austria and Germany: from sacrament to civil contract” în Hitotsubashi
Journal of Law and Politics 37 (2009)
Andreas Große-Boymann, Heiratsalter und Eheschließungsrecht, Münster 1994
Aurelian Cosma, „Căsătoria civilă ca aspect al modernizării: atitudinea bisericilor române din Transilvania faţă de instituirea
căsătoriei civile, reflectată în Telegraful Român şi Unirea (1892–1896)” în Tradiţie şi modernizare în societatea
transilvăneană 1850–1918, coord. Teodor Pavel, Editura Accent, Cluj-Napoca, 2003
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FENOMENUL NATALITĂŢII ÎN CUPRINSUL
PROTOPOPIATULUI ORTODOX TURDA LA
SFÂRŞITUL SECOLULUI AL XIX-LEA (1880–1900)

CIPRIAN DORU RIGMAN*

CONSIDERATIONS REGARDING THE BIRTH RATE IN THE ORTHODOX
ARCHPRIESTHOOD OF TURDA AT THE END OF THE 19TH CENTURY (1880–1900)
ABSTRACT: This study aims to reveal archive data on
the birth rate situation in the Orthodox Archpriesthood of
Turda during the last two decades of the 19th century. The
analyzed documents include the registers for newborns and
baptized infants in the orthodox communities of Turda,
Viișoara-Agârbiciu, Cristiș-Oprișani, Călărași-Hărastăș și
Vâlcele-Banabic. During the studied period, and as a matter
of fact also today, the main role of the family wastoensure
the perpetuation of the human kind by bearing children
and thus ensuring the perpetuation of culture and society.
The relatively high birth rate in Transylvania at the end of
the 19th century acts as a compensation for the high rates of
infant and juvenile mortality, a real societal problem during
the time. The first aspect we wish to highlight is the balanced
sex distribution of the newborns in the analyzed parishes,
with the exception of Turda, where there are more male newborns than female newborns. The second highlight is related
to the connection between the religious celebrations and the
conception of children, the lowest number of child conception
being identified in the month of the Easter post. Agriculture
is not a main factor in influencing child conception periods
throughout the year, on the contrary, most prolific month for
child conception being those months of intense agricultural
works: June, July, August, and September. The illegitimacy
index is highly variable especially in communities such as the
urban community of Turda and the communities close to the
Cristiș and Vâlcele, close to the urban spaces where the influence of more frivolous mentality and behavior was higher.
The relatively high birth rate, together with an increase of the
life expectancy due to the improvement of medical sciences
and the eradication of major epidemics, with an increase in

the standard of living and a reduced mortality rate (despite
the remaining high percentage of juvenile death) has ensured
the growing of the population in all the studied parishes and
throughout the entire archpriesthood, until the first World
War.
KEYWORDS: Turda, archpriesthood, Orthodox, birth
rate, end of the 19th century
REZUMAT: Studiul de față își propune să ilustreze, prin
interogarea documentului de arhivă, fenomenul natalității
în aria jurisdicțională a districtului ortodox Turda, în ultimele două decenii ale secolului al XIX-lea. Pentru aceasta
am avut în vedere informațiile furnizate de registrele parohiale ale născuților și botezaților din comunitățile ortodoxe
Turda, Viișoara-Agârbiciu, Cristiș-Oprișani, CălărașiHărastăș și Vâlcele-Banabic. În trecut, ca și în timpurile de
astăzi, cel mai important rol al cuplului familial a fost cel
reproductiv, având drept obiectiv prioritar perpetuarea speciei umane, căci, pentru a supraviețui, fiecare societate și cultură trebuie să-și reproducă biologic indivizii. Rata relativ
mare a natalității în spațiul transilvan al sfârșitului de secol
XIX reprezenta o metodă eficace de amortizare a nivelului
crescut al mortalității infantile și juvenile, un adevărat flagel
social al perioadei respective. Un prim aspect care trebuie
evidențiat este acela că structura pe sexe a nou-născuților
în parohiile analizate este în general echilibrată, excepția
reprezentând-o parohia urbană Turda, acolo unde sesizăm
un avans mai consistent al sexului masculin în fața celui
feminin. Interdependența dintre natalitate și sărbătorile religioase este evidențiată parțial la toate comunitățile bisericești
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studiate, cei mai puțini copii fiind concepuți în lunile aferente postului Paștelui. Ciclul agricol anual nu influențează
decât în foarte mică măsură fenomenul natalității din parohiile districtului protopopesc, căci cele mai prolifice luni ale
anului sunt tocmai cele cu o frecvență accentuată a lucrărilor agricole: iunie, iulie, august și septembrie. Indicele
de ilegitimitate este variabil, procente mai mari consemnându-se în cazul comunității religioase din Turda și a celor
situate în spațiul imediat adiacent zonelor urbane (Cristiș,
Vâlcele), influențate, prin urmare, de mentalități, moravuri
și comportamente mai libertine. Natalitatea relativ ridicată,

coroborată cu creșterea speranței de viață, ca urmare a
progreselor științelor medicale și a dispariției epidemiilor
majore, cu creșterea nivelului de trai și cu reducerea ritmului
mortalității, în pofida unui procent încă mare al deceselor
infantile, a asigurat un trend ascendent al sporului natural
în toate parohiile investigate, implicit și pe ansamblul protopopiatului, până în preajma primei conflagrații mondiale.
CUVINTE-CHEIE: Turda, protopopiat, ortodox, natalitate, sfârșit de secol XIX

Prezentul studiu își propune să ilustreze, plecând de la documentul de arhivă, fenomenul natalității
în aria jurisdicțională a districtului ortodox Turda, în ultimele două decenii ale secolului al XIX-lea. În
cifre reci, natalitatea reprezintă numărul născuților vii dintr-o unitate socială și spațio-temporală raportat
la numărul total al locuitorilor comunității respective la un moment dat1. Pentru studierea fenomenului
natalității în sfera de autoritate confesională a tractului ortodox Turda2 am avut în vedere informațiile
furnizate de registrele parohiale ale născuților și botezaților din comunitățile bisericești Turda, ViișoaraAgârbiciu, Cristiș-Oprișani, Călărași-Hărastăș și Vâlcele-Banabic, păstrate la Direcția Județeană Cluj a
Arhivelor Naționale ale Statului. Datorită faptului că registrele parohiale cuprind la rubrica botezați și copii
care au trăit chiar și câteva ore, studiul de față a considerat că numărul celor botezați reprezintă în fapt
numărul de copii născuți.
În trecut, ca și în timpurile de astăzi, cel mai important rol al cuplului familial a fost cel reproductiv,
având drept obiectiv principal perpetuarea speciei umane, căci, pentru a supraviețui, fiecare societate și
cultură trebuie să-și reproducă biologic indivizii3. Funcția primordial reproductivă a cuplului familial își
găsește legitimarea și în preceptele religioase, conform cărora prin actul căsătoriei „se realizează adevărata
împlinire a vieții omenești, împlinire ce constituie singurul mijloc posibil de a transmite sau de a propaga viața
umană”4.
De asemenea, în cadrul societăților umane organizate după tipar tradițional, acolo unde se înca‑
drează și satele românești transilvănene de la finele secolului al XIX-lea, principala dorință a cuplului de
tineri însurăței era ca „bunul Dumnezeu“ să-i binecuvânteze cu nașterea a cât mai mulți copii, conform stră‑
vechiului dicton românesc: „mulțimea copiilor, averea românului”5. Ca atare, cea mai mare temere a tinerei
românce, devenită, prin oficierea Sfintei Tainei a căsătoriei, soție, era ca nu cumva să fie „stearpă”, adică
incapabilă biologic de actul procreației6. Pentru evitarea unei asemenea blamări colective, care se putea
transforma facil într-o formă de marginalizare socială, niciun efort nu era considerat inutil de către proas‑
păta soție. Prin urmare, tânăra nevastă adresa rugăciuni fierbinți Divinității, pentru a o ajuta „să rămână
grea” cât mai curând posibil, solicita preotului paroh să-i citească diferite rugăciuni, plătea slujbe religioase
1
2

3
4
5
6

Ghiță Eugen 2011, p. 107.
Parte componentă a structurilor administrativ-instituţionale ale Mitropoliei ortodoxe din Transilvania cu sediul la Sibiu,
Protopopiatul Ortodox al Turzii era, la sfârşitul secolului al XIX-lea, un tract de dimensiuni medii, având în componenţă 28
de comune bisericeşti, situate de-a lungul văilor Arieșului și Mureșului: Agârbiciu (actuala comună Viişoara), Ruha-Agriş,
Aţintiş, Banabic (Vâlcele), Cărcedea (Stejeriş), Ceagz, Cicud, Ciunga, Cristiş (actualul cartier Oprişani al Turzii), Cucerdea,
Murăş-Decea, Frata, Găbud, Grind-Cristur, Hărastăş (Călăraşi), Hidiş (Podeni), Maierău, Micloşlaca, Miheş, Murăş-Cheţa,
Murăş-Luduş (orașul Luduș de astăzi), Sân-Iacob (Iacobeni), Sân-Mihai (Mihai Viteazul), Suatul Inferior, Soporul de
Câmpie, Turda, Vaidaşig (Gura Arieșului) şi Feldioara (Războieni) (Muntean 1994, p. 176, nota 5).
Iluț Petru 2005, p. 66.
Floca Ioan N. 1990, p. 64.
Marian Simion Florea 1892, p. 1.
Ibidem, p. 3.
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sau apela la practici arhaice aflate la liziera sentimentului religios, adică la poțiuni și infuzii din diferite
plante și chiar la vrăji și descântece băbești7.
Dorința de proliferare în cadrul familiilor rurale românești avea, dincolo de aspectul pur biologic, și
un fundament de natură economico-juridică, căci, prin existența urmașilor, averea familială devenea trans‑
misibilă, evitându-se astfel riscul ca aceasta să se „irosească sau pustiască”8. Prezența copiilor era importantă
și din perspectiva economiei mântuirii sufletului, căci după decesul părinților existau acei urmași direcți
care să-i poată „comânda (înmormânta, n.n) și pomeni”9.
Procentul relativ mare al natalității în spațiul transilvan al sfârșitului de secol XIX reprezenta, în
același timp, o metodă eficace de amortizare a nivelului crescut al mortalității infantile și juvenile, un ade‑
vărat flagel social al perioadei respective. Aspectul acesta este remarcat și de către unii dintre călătorii străini
care au peregrinat prin Transilvania la cumpăna secolelor XIX–XX, conform mărturiilor cărora: ceea ce
nu lipsea niciodată din casele românilor era noul-născut, care se legăna într-un coş suspendat de o grindă,
semn al unei natalităţi crescute, menită să compenseze în mod natural rata mare a mortalității infantile10.
Tabelul nr. 1: Repartiția lunară a nașterilor în parohia ortodoxă Turda între 1880–190011

Rus Traian 2009, p. 64–65.
Marian Simion Florea 1892, p. 6.
9
Ibidem.
10
Gerard E. 1888, p. 140.
11
	Sursa datelor statistice: Arhivele Naționale ale Statului, Direcția Județeană Cluj, Protocolul botezaților parohiei ortodoxe
Turda (1876–1901) (în continuare ANSDJC-PBOT).
7
8
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Vom începe analiza fenomenului natalității cu comunitatea ortodoxă din Turda, care reprezenta sin‑
gura enorie urbană din cuprinsul protopopiatului cu același nume. De la bun început se cuvine să remarcăm
lacunele constatate în însemnările registrului parohial de nașteri și botezuri din această parohie, direct vizat
fiind intervalul anilor 1888–1895, omisiuni surprinse, în anul 1898, și de administratorul parohial George
Costin, cel care afirma că „din 1888 până în 1895 lipsește protocolul, se află numai niște hărțulii rele”12. Cu
toate aceste neajunsuri documentare, considerăm că se pot emite câteva aprecieri cu privire la fenomenul
natalității în parohia ortodoxă Turda.
Având în vedere informațiile oferite de tabelul nr. 1, constatăm că distribuția pe sexe a nașterilor este
relativ dezechilibrată, înregistrându-se un avantaj procentual al sexului masculin în fața celui feminin: 57%
față de 43%. Media de copii născuți pe an a fost de 19,85, cu un nivel maxim de 39, în anul 1880, și un nivel
minim, considerând aici doar anii exhaustivi documentar, de 16, în anul 1898.
Repartiția lunară a nașterilor relevă o serie de informații interesante din perspectiva comportamen‑
tului prolific al credincioșilor acestei parohii. Ceea ce surprindem de la bun început este că fenomenul
natalității în această enorie este condiționat extern mai cu seamă de restricțiile religioase legate de sărbăto‑
rile și posturile creștine13, decât de ritmurile muncilor agricole de peste an. Prin urmare, rate mai mici ale
natalității se înregistrează în lunile ianuarie (7,19% din numărul total de nou-născuți), august (5,99% din
numărul total de nou-născuți), septembrie (7,43% din numărul de nou-născuți) și decembrie (5,27% din
numărul total de nou-născuți), fiind vorba, deci, despre copii concepuți în lunile aprilie, noiembrie, decem‑
brie și martie, corespunzând perioadei de restricții a celor două mari posturi creștine: de Paști și de Crăciun.
Cel mai mare număr de copii născuți se înregistrează în lunile de sfârșit de iarnă și început de pri‑
măvară (februarie – 11,03%, martie – 11,51% și aprilie – 10,31%), perioada concepției lor fiind plasată în
lunile mai, iunie și iulie, fapt care vine să demonstreze pe de o parte că natalitatea în această parohie, situată
într-un mediu urban, cu o structură ocupațională diversificată a locuitorilor14, este mult mai puțin afectată
de ritmurile calendarului muncilor agricole, iar pe de altă parte că abstinența sexuală din perioada postului
Paștelui, solicitată de canoanele bisericești15, este urmată de o perioadă sensibil mai prolifică, în pofida
faptului că luna iunie corespunde, în anumite limite, postului Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Aserțiunea
noastră în această privință este validată și de numărul relativ mare al nou-născuților din lunile mai (8,63%)
și iunie (8,63%), a căror concepție trebuie fixată în lunile august și septembrie, de asemenea perioade dense
prin prisma succesiunii lucrărilor agricole. Anumite influențe externe legate cel mai probabil de unele munci
cu caracter agricol sau pastoral pot fi surprinse doar în cazul copiilor concepuți în luna octombrie (perioadă
a anului degrevată de interdicții de ordin religios) și născuți în luna iulie, când se constată un procent redus
de nașteri (6,23% din numărul total de nou-născuți).
12
13

14

15

Ibidem, p. 57.
Postul însemna oprire de la toate mâncărurile, ori numai de la unele, în zilele şi timpul prescris de Biserică. Scopurile
posturilor erau stimularea spiritului uman şi orientarea lui în sens benefic, limitarea păcatelor, prin înfrânarea oricăror bucurii
trupeşti, pregătirea creştinilor pentru sărbătorile cele mari, precum şi pentru primirea Sfintei Euharistii (Genţ Ioan 1912,
p. 61; Şuta-Bogătean Alina Ioana 2012, p. 288). Pentru mitropolitul ortodox Andrei Şaguna, scopul postului era „ca creştinilor
să se dee în unele zile, şi în anumite tempuri ale anului prilegiuri pentru cugetarea serioasă asupra virtuţilor” (Şaguna Andrei 1868,
p. 38). Păstrarea şi practicarea posturilor, alături de respectarea sărbătorilor şi prezenţa constantă la actul liturghic, reprezintă
principalele repere care certifică sentimentul religios al individului şi parohiei (Radosav Doru 1997, p. 223; Nicoară 2000,
p. 188–189).
Conform datelor recensământului efectuat în anul 1900, dintre cei 12117 locuitori ai orașului Turda, cca. 5306 reprezentau
populația efectiv ocupată, activând în diferite ramuri economice: agricultură și horticultură (1250 de locuitori), alte ramuri
ale economiei primare (14), exploatare minieră și siderurgie (27), industrie (1745), comerț și credit (333), transporturi
(138), servicii publice și liber profesioniști (400), armată (13), zilieri (530), servitori casnici (574) și alte ocupații (282)
(vezi T. Rotariu et al. 2006, p. 258).
Obligația clericilor și a credincioșilor de a respecta cu strictețe perioadele de post a fost reglementată încă de la începuturile
Bisericii creștine, canonul 69 al Sfinților Apostoli afirmând următoarele: “Dacă vreun Episcop, sau prezbiter, sau diacon, sau
ipodiacon, sau citeț, sau cântăreț, Sfântul marele Post nu-l postește, sau miercurea sau vinerea, să se caterisească […] Iar de ar fi
mirean, să se afurisească” (Neofit 2004, p. 117).
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Pentru parohia ortodoxă Turda, datorită recensămintelor publicate și însemnărilor protocolare ale
preoților, se pot efectua o serie de calcule în ceea ce privește dinamica și valoarea medie a ratei brute a
natalității (RBN). Cu o traiectorie extrem de fluctuantă, în anul 188016, rata brută a natalității în parohie
se situează la o valoare de 60,84 ‰, în timp ce, pentru anul 189517, ea scade brusc la jumătate (30,09‰),
urmează o curbă ascendentă către anul 189718, RBN fixându-se la 48,73‰, apoi o nouă scădere, dar mult
mai lină, către anul 189919, atunci când RBN reprezintă 40,47‰, curbă descendentă care se păstrează și
pentru anul 190020, când RBN se stabilizează la nivelul de 37,27‰, mai aproape de valoarea înregistrată
în anul 1895. Realizând o medie a acestor valori cifrice privind RBN, ajungem la un indice de natalitate de
43,48‰, pentru întreaga perioadă 1880–1900.
În ceea cei privește pe copiii nelegitimi, ei se regăsesc în protocolul parohial în număr de 43, repre‑
zentând un procent relativ semnificativ (10,31%), ilustrând faptul că spiritul mai liber al orașului, cu impact
direct asupra moravurilor locuitorilor, era de natură să favorizeze și situațiile de concubinaj21. Cele 8 sarcini
gemelare reprezintă un procent de 1,91% din numărul total de nașteri în această parohie. Dintre aceste sar‑
cini gemelare, în 3 cazuri a fost vorba de gemeni băieți, într-un singur caz de gemeni de sex feminin, iar în 4
situații de cupluri mixte de gemeni.
De regulă, mult așteptatul moment al nașterii avea loc la locuința gravidei, în prezența nelipsită
a moașei. Protocolul parohial păstrează numele unor moașe care și-au oferit ajutorul specializat pentru
venirea pe lume a pruncilor comunității ortodoxe din Turda: Cătălina Bucur (este moașa care aduce pe
lume cei mai mulți dintre prunci), Ileana Felezeu, Maria Felezeu, Cătălina Suru, Ana Chiș, Lina Zăhan,
Ileana Lupu, Lina Cozma, Ana Urcan, Teodora Socian, Ana Ocolișanu, Gherghina Olah, Domnița Suciu,
Ana Șandor, Iosefina Horvat, Maria Rus, Tereza Boroș, Anica Crișan, Teodora Câmpian, Maria Albu, Maria
Pop, Maria Mânecariu, Ana Pop, Ana Hodorean sau Maria Șandru.
Analiza fenomenului natalității este în măsură să ofere informații interesante cu privire la comporta‑
mentul social al elitelor ortodoxe din Turda, inclusiv despre strategiile de consolidare a statutului lor social
prin contractarea unor relații de rudenie cu alți membri ai structurilor elitare românești din localitate sau
din spațiul exterior acesteia. În această privință, revelator este cazul parohului ortodox Vasile Bologa, doi
dintre pruncii săi (Aurel-Ioan și Valeriu) fiind nășiți de avocatul turdean Anania Moldovan22. În același
tipar comportamental se încadrează și avocatul Anania Moldovan, menționat în rândurile de mai sus, al
cărui fiu, Vasile-Eugen, îl are ca naș de botez pe reputatul chimist și profesor brașovean, Iulian Filipescu.
În afara celor două exemple prezentate, care provin chiar din interiorul categoriilor elitare, merită subliniat
faptul că anumiți reprezentați ai credincioșilor de rând urmăresc și ei asemenea strategii sociale, menite să
Conform datelor publicate ale recensământului din anul 1880, parohia ortodoxă Turda număra 641 de enoriași (vezi Rotariu
Traian 1997, p. 134–135 și Bálasz Orbán 1986, p. 71–73)
17
În 30 decembrie 1895, parohul Simion Bologa al Turzii trimite oficiului protopopesc statistica privind numărul credincioșilor
ortodocși din parohia sa. Conform datelor transmise de paroh, la acea dată, în parohia ortodoxă Turda se regăseau 145 de
familii, reprezentând 592 de credincioși, dintre care 283 bărbați și 309 femei (ANSDJC-PBOT, p. 29).
18
	Statistica preotului Simion Bologa din 13 ianuarie 1898, cu privire la numărul credincioșilor din parohie pentru anul 1897,
înregistrează un număr de 148 familii, cuprinzând 595 enoriași, dintre care 288 bărbați și 307 femei (Ibidem, p. 33).
19
Pentru finele anului 1899, parohul Simion Bologa raportează oficiului protopopesc un număr de 593 credincioși, dintre care
283 bărbați și 310 femei (Ibidem, p. 36).
20
	La finele anului 1900, parohul Simion Bologa înregistrează un număr de 617 credincioși ortodocși, dintre care 297 bărbați și
320 femei (Ibidem, p. 38).
21
Procentul ilegitimității surprins în cazul credincioșilor ortodocși din Turda este mai mare decât cel înregistrat la nivelul
întregului comitat Turda-Arieș, unde rata de ilegitimitate pentru perioada 1876–1889 se ridică la 7,82%, sensibil mai mic
decât cel cuantificat, în același interval 1876–1889, la nivelul orașului Cluj (20,75%) și comparabil cu cel înregistrat, în
aceeași perioadă, în cazul orașului Târgu Mureș (11,8%) (date prelucrate după Bolovan Sorina Paula, Bolovan Ioan 2006,
p. 225–226).
22
Reputat avocat, reprezentant al inteligenţei româneşti turdene, participant, alături de dr. Ion Raţiu şi de Iacob Lugojanul,
protopopul greco-catolic al tractului Turda, la adunarea generală a „Astrei” sibiene, desfăşurată la Turda în 8–9 august 1880
(vezi periodicul „Transilvania”, nr. 1–2/1881, p. 15).
16
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le consolideze poziția în cadrul comunității și, poate, să ofere o șansă în plus de reușită copiilor lor. Ilustrăm
cele afirmate cu cazul familiei Ioan și Amalia Cifa, ai cărei gemeni, Ioan și Liviu, sunt botezați, în calitate de
naș, de marele om politic turdean, dr. Ioan Rațiu, viitorul președinte al Partidului Național Român și unul
dintre inițiatorii mișcării memorandiste, alături de soția sa Emilia. De asemenea, ceilalți doi prunci ai fami‑
liei Cifa, Alexandru-Teodor și Emil-Andrei, îl au ca naș de botez pe pretorul din Luduș, Vasile Moga. Ceea
ce mai trebuie punctat este faptul că, din considerentul profunzimii sentimentului religios al credincioșilor,
dar și din pricina ratei ridicate a mortalității infantile, favorizată de prezența a numeroase maladii cu impact
mortal în acea perioadă (tuberculoză, tifos exantematic, difterie, pneumonie, varicelă, rujeolă, scarlatină,
etc.), covârșitoarea majoritate a pruncilor primesc taina botezului imediat după sosirea lor pe lume, în
prima duminică sau zi de sărbătoare de după naștere23.
Tabelul nr. 2: Repartiția lunară a nașterilor în parohia ortodoxă Viișoara (Agârbiciu) între 1884–190024

Cea de-a doua comunitate religioasă analizată sub aspectul natalității este cea din Viișoara (Agârbiciu),
acolo unde s-a aflat sediul tractului ortodox Turda până la debutul secolului XX. Poate tocmai din această
cauză, parohul locului fiind în același timp și protopopul districtului protopopesc, registrul parohial de
nașteri și botezuri este riguros completat, oferind o perspectivă veridică asupra fenomenului natalității.
Acest fapt reprezintă o realitate, chiar dacă registrul parohial consemnează născuții și botezații doar din
anul 1884 (lipsesc, deci, din analiza noastră anii 1880–1883).

Botezul reprezenta evenimentul primordial în cazul unei nașteri, act sacral prin care nou-născutul era socializat, pătrunzând,
astfel, într-un sistem de solidarități și ierarhii sociale. Administrarea sacramentului botezului reprezenta o adevărată
consacrare a nașterii, căci doar prin botez deveneai creștin, deci, parte a comunității bisericești (Radosav Doru 1997, p. 114;
Mureșan Florin Valeriu 2005, p. 126).
24
	Sursa datelor statistice: Arhivele Naționale ale Statului, Direcția Județeană Cluj, Protocolul botezaților parohiei ortodoxe
Viișoara (1884–1907).
23
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Conform datelor prezentate în tabelul nr. 2, distribuția pe sexe a nașterilor este ușor dezechilibrată,
scoțând în evidență un mic avans al sexului masculin în fața celui feminin: 53.03% față de 46,97%. Media
de copii născuți pe an a fost de 49,47, cu un maxim de 66, în anul 1888, și un minim de 34, înregistrat în
anii 1898 și 1899.
Distribuția lunară a nașterilor scoate în evidență, în primul rând, relația conexă dintre natalitate și
sentimentul religios, mult mai pregnant afirmat în perioadele de post care preced marile sărbători creștine.
Prin urmare, unele dintre cele mai scăzute valori ale natalității în această parohie se înregistreză în lunile
ianuarie (6,18% din numărul total de nașteri) și decembrie (6,42%), fiind vorba, deci, despre copii
concepuți în lunile aprilie și martie, perioade tradiționale de post înainte de marea sărbătoare a Învierii
Domnului. Situația nu este deloc similară în legătură cu postul Nașterii Domnului, căci copiii concepuți în
lunile noiembrie și decembrie – născuți în lunile august (9,03%) și septembrie (7,72%), sunt mai numeroși
(sau cel puțin echivalenți ca număr) decât cei concepuți în lunile februarie și mai – născuți în noiembrie
(5,59%) și februarie (7,72%), perioade private de restricții de natură religioasă.
Chiar dacă este vorba despre o parohie situată în mediul rural, cu un sistem ocupațional specific al
locuitorilor, având în centru preocupări agrar-pastorale, relația de interdependență dintre natalitate și rit‑
murile calendarului agricol nu se verifică decât în mică măsură în acest caz, căci lunile cu cel mai mare nivel
al natalității sunt martie (9,63%), aprilie (10,10%), mai (10,46%) și iunie (9,99%), fiind deci vorba despre
copii concepuți în lunile iunie, iulie, august și septembrie, perioade cu o mare densitate a lucrărilor agri‑
cole. Similar cu situația întâlnită în parohia Turda, unele condiționări externe în privința natalității, venite
dinspre sfera ocupațională, pot fi sesizate în cazul pruncilor concepuți în luna octombrie (total lipsită de
restricții religioase), născuți, prin urmare, în luna iulie, interval pentru care constatăm o rată mai scăzută a
natalității (8,2%) în raport cu lunile anterioare.
În lipsa unor statistici anuale realizate de preotul-paroh, privind numărul credincioșilor din parohie
la un moment dat, rata brută a natalității (RBN) nu se poate decât aproxima prin raportare la numărul
credincioșilor ortodocși aflați în parohie la momentul anului 188025. Prin urmare, dacă luăm în calcul media
numărului de nașteri pentru întreaga perioadă studiată și o raportăm la numărul credincioșilor ortodocși
din anul 1880, putem vorbi de un indice de natalitate de 51,05‰, valoare pe care o considerăm plauzibilă
pentru finele secolului al XIX-lea în această așezare.
Ilegitimitatea în această parohie reprezintă un procent de 6,53% (am înregistrat un număr de 55 copii
nelegitimi), mult mai redusă decât cea surprinsă la nivelul parohiei Turda, scoțând în evidență diferențele
de mentalitate dintre mediul rural și cel urban, ca și fervoarea religioasă mai pronunțată a locuitorilor acestei
așezări. Interesant este faptul că, dintre cei 55 de copii nelegitimi consemnați în protocolul parohial, un
număr de 30 (54,54%) reprezintă prunci născuți din relațiile non-maritale ale membrilor comunității
țigănești26din această localitate. Faptul vine să demonstreze atât apetența indivizilor acestei comunități
etnice spre o formă de coabitare aflată în afara prevederilor canonice, cât și străduința parohilor locului de
a limita fenomenul concubinajului, implicit și al ilegitimității din cadrul acestui grup etnic, prin atragerea
spre spațiul spiritualității ortodoxe. Celelalte nașteri ilegitime, în număr de 25 (45,46%), reprezintă fie copii
născuți din concubinajul unor tineri necăsătoriți (7), fie fructul căderii în păcat a unor văduve (3), tinere
necăsătorite (12) sau servitoare (2), fie sunt rezultatul unor relații extraconjugale (1). Cele 18 nașteri geme‑
lare, reprezentând un procent de 2,14% din totalul nașterilor, demonstrează potențialul biologic deosebit
al acestei comunități ortodoxe românești. Se individualizează, în acest sens, anul 1894, când s-au născut 3
perechi de gemeni. Dintre cele 18 nașteri care au dus la sosirea pe lume a unor gemeni, în 6 situații a fost
vorba de gemeni băieți, în 5 cazuri de gemeni de sex feminin, iar în 7 situații de cupluri mixte de gemeni.
25

26

Conform datelor publicate ale recensământului din anul 1880, parohia ortodoxă Viișoara număra în acel an 969 enoriași
(vezi Rotariu Traian 1997, p. 160).
Am ales să utilizez acest apelativ etnic, deoarece membrii acestei comunități sunt nominalizați în registrul parohial cu
termenii de „țigan” sau „țigancă”.
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Dorința elitelor din această parohie de a-și prezerva poziția socială deosebită, inclusiv prin încheierea
unor înrudiri cu alți membri ai structurilor elitare românești, reiese cu prisosință și din analiza fenomenului
natalității. Și ce exemplu mai bun putem oferi decât cel al familiei parohului local și protopopului tractual
Petru Roșca. Fără nicio excepție, toți cei 4 copii născuți de soția sa Luiza (Petru-Victor, Remus, Ana și
Victoria) sunt botezați, în calitate de naș, de către venerabilul judecător al Tribunalului regal din Turda,
Dionisie Șterca-Șuluțiu27.
Cea de-a treia comunitate ortodoxă supusă analizei noastre este cea din Cristiș (actualmente carti‑
erul Oprișani al municipiului Turda), parohie rurală de dimensiuni reduse28, situată în imediata proximitate
a orașului Turda. Pentru această comunitate bisericească, cele două protocoale parohiale înregistrează date
pentru intervalele 1880–1883 (ultimul an fiind incomplet) și 1894–1900 (de asemenea, anul 1900 înregis‑
trează date incomplete), dar, chiar și în aceste condiții de hiatus documentar, considerăm că pot fi emise o
serie de aserțiuni cu privire la comportamentul prolific al credincioșilor acestei parohii.
Așa după cum arată tabelul nr. 3, distribuția pe sexe a nașterilor este foarte echilibrată, avansul sexului
masculin în fața celui feminin fiind nesemnificativ: 50,67% față de 49,33%. Media de copii născuți pe an
(am luat în calcul doar anii compleți documentar) a fost de 15,11, cu un maxim de 18, în anul 1882, și un
minim de 12, în anul 1896. Media redusă de copii născuți pe an ne arată că ne aflăm în fața unei comunități
religioase de mici dimensiuni. Nașterile gemelare sunt în număr de 3, reprezentând 2,02% din numărul
total de nașteri.
Repartiția pe luni a nașterilor relevă unele aspecte particulare cu privire la comportamentul procreativ
al membrilor acestei enorii, în pofida lacunelor documentare constatate. În primul rând, sesizăm impactul
constrângerilor de natură religioasă asupra numărului foarte redus de nașteri din luna decembrie (4,02%),
fiind vorba, deci, despre copii concepuți în luna martie, perioadă a anului specifică postului Paștelui. Deloc
întâmplător, asistăm la creșterea numărului de copii născuți în luna ianuarie (9,39%) și concepuți în luna
aprilie, știut fiind faptul că perioadele lungi de post sunt urmate, de regulă, de un comportament prolific
mult mai dinamic. Influența externă venită din sfera confesionalului nu este similară în privința postului
Crăciunului. Afirmăm acest lucru, în condițiile în care pruncii născuți în lunile august (6,71%) și septem‑
brie (6,71%), concepuți, prin urmare, în lunile noiembrie și decembrie, perioade tradiționale de post care
preced sărbătoarea Crăciunului, sunt superiori procentual copiilor născuți în lunile februarie (4,69%) și
noiembrie (5,36%), așadar, concepuți în lunile mai și februarie, intervale temporale degrevate de restricții
religioase.
Pe de altă parte, constrângerile agricole se reflectă în mod evident în numărul relativ redus de nașteri
din lunile mai (6,71%) și iunie (8,72%), fiind vorba despre prunci concepuți în perioadele aglomerate ale
anului agricol (august și septembrie), care epuizau fizic corpul uman și influențau negativ viața de cuplu în
sensul procreării. Totuși, acest tip de influențe externe, venite din direcția provocărilor economiei primare,
nu își găsesc corespondentul în nașterile din martie (12,09%), aprilie (14,09%) și iulie (10,06%), copii
concepuți în lunile iunie, iulie și octombrie, când se constată unele dintre cele mai mari valori ale natalității
din această parohie. Natalitatea atinge o valoare superioară și în cazul pruncilor născuți în luna octombrie
Dionisie Șterca-Șuluțiu s-a născut la 1 aprilie 1825 ca prim fiu al lui Ioan Șterca-Șuluțiu, funcționar cameral și proprietar de
mine de aur în Abrud. Tatăl său era fratele mitropolitului greco-catolic Alexandru Șterca-Șuluțiu. A studiat științele juridice
la Târgu-Mureș, pentru ca, în anul 1846, să fie primit în calitate de cadet în regimentul nr. 51 „Carol Ferdinand”. În timpul
revoluției din 1848–1849 a organizat garda națională românească în Abrud și Abrud-sat, al cărei commandant a și fost. Între
1850–1861 a fost vice-pretor, pentru ca între 1862–1896 să funcționeze drept judecător la Tribunalul din Turda. Pentru
meritele sale deosebite a fost decorat de autoritățile imperiale cu crucea de cavaler a ordinului Francisc Iosif. A decedat la 17
iunie 1897, în Turda, toată averea sa (40000 de coroane) donând-o pentru scopuri naționale (Cf. Diaconovich Cornel 1904,
p. 1041–1042).
28
	Sub aspect etno-lingvistic, în mica parohie Cristiș, locuiau, la momentul 1880, un număr de 269 indivizi, dintre care 203
români, 54 maghiari și 12 indivizi cu limba maternă necunoscută. La aceeași dată, sub aspect confesional, în Cristiș puteau
fi întâlniți 215 ortodocși, 1 greco-catolic, 6 romano-catolici, 24 reformat-calvini, 17 unitarieni și 6 iudaici (cf. Rotariu Traian
1997, p. 134–135).
27
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(11,40%) și concepuți în ianuarie, aspect firesc în contextul în care, de cele mai multe ori, natura corectează
abstinența sexuală mai severă din perioadele de post printr-o activitate procreativă mai mare în intervalul
imediat următor29.
Tabelul nr. 3: Repartiția lunară a nașterilor în parohia ortodoxă Cristiș-Oprișani între 1880–190030

La fel ca și în cazul parohiei Viișoara, nu suntem în măsură decât să aproximăm rata brută a natalității
(RBN), luând drept reper numărul credincioșilor ortodocși din parohie la momentul anului 1880. Ca
atare, introducând în algoritmul calculului media copiilor născuți în anii cu înregistrări complete (fără anul
1883) și numărul credincioșilor din parohie în anul 1880, ajungem la un indice al RBN de 70,27‰. Această
valoare ridicată a RBN poate explica sporul considerabil de populație din localitate în perioada imediat
următoare, de la 269 de locuitori în 1880 la 556 de locuitori în 191031.
Copiii nelegitimi se regăsesc în paginile protocoalelor parohiale în număr de 12, reprezentând un
procent de 8,1%, valoare intermediară între indicele ilegitimității întâlnit în Viișoara și Turda, favorizat
probabil și de proximitatea spațiului urban. Merită menționați și cei 3 copii născuți în familii constituite
exclusiv în urma oficierii căsătoriei civile32. Spiritul tolerant dintre majoritatea românească ortodoxă
din această localitate și grupurile etnice și confesionale minoritare își găsesc reflectarea inclusiv în actul
sacral al botezului, căci nu mai puțin de 5 copii cu părinți maghiari, mulți dintre aceștia funcționând
ca servitori pe la curțile marilor proprietari funciari din localitate, sunt botezați de parohul ortodox
Ioan Petruțiu: Istvan, pruncul nelegiuit născut din concubinajul lui Palfi Dezsö și Hofem Loti, servitori
la curtea lui Tamasi Veterdlor; Ferentz, fiul lui Joszef și Jula Galfi, servitori la curtea lui Tomofi Peter;
Ghiță Eugen 2011, p. 121.
	Sursa datelor statistice: Arhivele Naționale ale Statului, Direcția Județeană Cluj, Protocolul botezaților parohiei ortodoxe
Oprișani (1847–1883) și Arhivele Naționale ale Statului, Direcția Județeană Cluj, Protocolul botezaților parohiei ortodoxe
Oprișani (1893–1900).
31
T. Rotariu et. al. 1999, p. 240
32
În anul 1894, în imperiu, se introduce reglementarea oficială a contractării căsătoriei civile, simultană celei religioase.
29
30
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Estera, fiica lui Ioszef Fodor și Iudita Palfi sau gemenii Lajos și Marica, copiii credincioșilor reformați
Janos și Maria Bentza.
Cea de-a patra comunitate religioasă analizată în cadrul studiului nostru este Călărași, situată și ea în
imediata vecinătate a orașului Turda. În cazul acestei enorii, protocolul de nașteri și botezuri consemnează
date începând cu anul 1881 (lipsește, deci, anul 1880). Distribuția pe sexe a nașterilor este foarte echilibrată,
cu un mic avans al sexului feminin în fața celui masculin: 50,93% față de 49,07%. Media de copii născuți pe
an în cadrul acestei parohii a fost de 16,2, cu un nivel maxim de 23, în anul 1892, și o extremă minimă de 9,
în anul 1898. Media redusă de copii născuți pe an relevă faptul că este vorba de o parohie de mici dimensiuni.
Tabelul nr. 4: Repartiția lunară a nașterilor în parohia ortodoxă Călărași-Hărastăș între 1881–190033

Distribuția pe luni a născuților are darul de a scoate în evidență o serie de informații interesante
pe axa natalitate-sărbători religioase-munci agricole. Aidoma ca în cazul parohiei analizate anterior, săr‑
bătoarea Învierii Domnului are un impact major asupra numărului foarte mic de nașteri din luna decem‑
brie (4,01%), prunci a căror concepție trebuie plasată în luna martie, care corespunde intervalului postului
Paștelui. Severa abstinență sexuală din postul Paștelui nu își găsește aceeași reflectare în timpul postului
Crăciunului, căci pruncii născuți în lunile august (7,72%) și septembrie (8,64%), concepuți în lunile noiem‑
brie-decembrie, sunt net superiori procentual celor născuți în luna decembrie și comparabili numeric cu
cei care vin pe lume în marea majoritate a lunilor anului. Și în acest caz sesizăm o activitate procreativă mai
intensă în lunile imediat următoare postului Paștelui, aprilie și mai, legitimată de numărul mare de născuți
în lunile ianuarie (10,19%) și februarie (12,65%). Pe de altă parte, constrângerile de natură agricolă se
	Sursa datelor statistice: Arhivele Naționale ale Statului, Direcția Județeană Cluj, Protocolul botezaților parohiei ortodoxe
Călărași (1881–1905) (în continuare ANSDJC-PBOC).

33
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reflectă pregnant doar în cazul pruncilor născuți în luna iulie (6,17%) și concepuți în luna octombrie, când
se constată o rată mai redusă a natalității. Celelalte luni de concepție reprezentative pentru anul agricol
(iunie, iulie, august, septembrie) se înscriu într-o adevărată constantă reproductivă.
Folosind aceeași grilă de calcul ca și în cazul parohiilor Viișoara și Cristiș, care comportă apelul la
aproximație, ajungem, pentru parohia Călărași34, la un nivel al ratei brute a natalității (RBN) de 46,02‰.
Procentul de ilegitimitate se ridică la 11,11% (am înregistrat un număr de 36 de prunci nelegitimi), mai
ridicat decât cel constatat în cazul comunității ortodoxe din Turda. Cauzele acestui indice relativ crescut
de ilegitimitate trebuie căutate atât în apropierea comunității de zona urbană, mult mai liberală în privința
moravurilor și comportamentelor sociale, cât și într-un pasiv al sentimentului religios al acestui grup confe‑
sional, destul de detașat de bigotismul care caracterizează îndeobște spațiul rural românesc din Transilvania.
Protocolul parohial consemnează și 6 cupluri de gemeni (1 de gen masculin, 4 de gen feminin și 1 cuplu
mixt de gemeni), reprezentând 1,85% din numărul total de nașteri.
La fel ca și în cazul celorlalte parohii investigate, sacramentul botezului era administrat cu celeritate
noului-născut, în ziua nașterii sau, mai frecvent, într-un interval de 3 până la 7 zile după naștere. Interesant
este aspectul legat de administrarea botezului unor prunci ortodocși de către parohul greco-catolic din loca‑
litate, Iulian Giurgiu, în mod specific în perioada 1884–1888, atunci când parohia ortodoxă din Călărași
este administrată de preoți din vecinătate35. În acest interval, caracterizat de lipsa preotului titular, dar și
de spiritul tolerant al credincioșilor, prezent în această localitate multiconfesională, în care interacțiunea
între indivizii de confesiuni diferite reprezintă o realitate cotidiană, iar viața spirituală comportă influențe
venite dinspre religiozitatea Celuilalt, nu mai puțin de 10 prunci proveniți din familii ortodoxe primesc
taina botezului de la preotul greco-catolic Iulian Giurgiu. Mai mult decât atât, în anul 1885, unul dintre
nou-născuții ortodocși este botezat de pastorul reformat Ianos Kovács. Fiu al satului și adevărat păstor
sufletesc al credincioșilor ortodocși din localitate, începând din anul 1888, parohul George Mureșan nu
numai că îi botează pe noii sosiți în rândul turmei sale, consacrându-i astfel spiritualității creștine de factură
răsăriteană, ci se implică mult mai profund în viața enoriașilor, asumându-și, alături de soția sa Iuliana,
sora parohului din Ruha-Agriș, George Tăuțan, calitatea de naș de botez pentru nu mai puțin de 15 prunci,
dintre care 2 născuți ca urmare a unor relații nelegitime. Atitudinea concesivă a acestei comunități ortodoxe
românești, deschisă dialogului inter-confesional, este validată și de faptul că atât parohul greco-catolic din
Călărași, Iulian Giurgiu, cât și parohul greco-catolic din Borzești, iar apoi din Petreștii de Sus, Ștefan Mezei,
sunt nași de botez pentru 4 prunci ortodocși din Călărași.
Încheiem analiza noastră privind fenomenul natalității în aria jurisdicțională a districtului ortodox
Turda cu comunitatea religioasă din Vâlcele36. Demn de remarcat este faptul că protocolul de nașteri și
botezuri din această parohie este completat cu acribie, neînregistrându-se lacune documentare, ceea ce face
ca prelucrarea datelor să conducă spre opinii cu un mare grad de verosimilitate.
34

35

36

Conform datelor recensământului din 1880, parohia ortodoxă din Călărași era formată din 352 de credincioși. Alături de
aceștia, în această localitate mai locuiau 131 de greco-catolici, 189 romano-catolici, 796 reformat-calvini, 3 unitarieni, 27
de mozaici și 4 indivizi cu confesiunea necunoscută. Sub aspect etno-lingvistic, în acestă localitate erau înregistrați 447
de români, 861 de maghiari, 2 germani, 11 slovaci, 123 de indivizi de alte naționalități și 58 de indivizi cu limba maternă
necunoscută (cf. T. Rotariu 1997, p. 140–141).
În august 1884 decedează parohul titular George Muntean, iar până în martie 1885 parohia ortodoxă Călărași este
administrată de parohul din Războieni, Ioan Tarca. În septembrie 1885, în urma vizitei canonice anuale efectuată în parohie
de către administratorul protopopial Teodor Ciortea (parohul titular al Cojocnei), se constată o serie de nereguli, între
care și botezarea unei mari părți dintre pruncii ortodocși de către parohul greco-catolic local Iulian Giurgiu, Ioan Tarca
fiind decăzut din postura de administrator parohial. Între septembrie 1885-martie 1888, parohia Călărași este oferită spre
administrare parohului din Cristiș, Ioan Petruțiu. În martie 1888 este numit și introdus în parohie noul preot titular George
Mureșan, un fiu al satului (ANSDJC-PBOC, pp. 5–8).
În 1880, în localitatea Vâlcele locuiau 1340 de indivizi, dintre care 802 români, 61 maghiari, 1 german, 73 alte naționalități
și 35 de indivizi cu limba maternă necunoscută. Din punct de vedere confesional, în această localitate coabitau 863 de
ortodocși, 44 greco-catolici, 4 romano-catolici, 60 reformat-calvini și un unitarian (vezi T. Rotariu 1997, p. 146–147).
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Astfel, pe parcursul celor 21 de ani supuși investigației noastre, în parohia ortodoxă Vâlcele s-au
născut un număr de 1018 copii, distribuția pe sexe fiind foarte apropiată: 523 de băieți (51,38%) și 495 de
fete (48,62%). Numărul mediu de născuți pe an a fost de 48,48%, cu palierele extreme reprezentate de anul
1898, cu 30 de născuți, și de anul 1885, cu 66 de născuți pe an.
Așa după cum ne arată tabelul nr. 5, fenomenul natalității în această enorie relativ populată comportă
o serie de condiționări venite, cu precădere, dinspre componenta spirituală a personalității umane. Ca atare,
constrângerile religioase legate de cele două mari posturi creștine (de Paști și de Crăciun) se reflectă preg‑
nant în numărul redus de nașteri din lunile decembrie (4,91%) și septembrie (6,38%), vizați fiind copiii
concepuți în lunile tradiționale de post – martie și decembrie. Distribuția sezonieră a nașterilor evidențiază,
de asemenea, faptul că natalitatea în această parohie nu este influențată negativ de ciclul agrar anual, cu atât
mai mult cu cât cele mai multe dintre nașteri se înregistrează în lunile martie (9,63%), aprilie (10,22%),
mai (12,38%), iunie (11,1%) și iulie (8,55%), fiind, așadar, vorba despre prunci concepuți în lunile iunie,
iulie, august, septembrie și octombrie, perioade extrem de aglomerate din perspectiva lucrărilor agricole.
Tabelul nr. 5: Repartiția nașterilor în parohia ortodoxă Vâlcele-Banabic între 1880–190037

Utilizând aceeași metodă de calcul, care implică aproximația, ajungem la o rată brută a natalității
(RBN) în această parohie de 56,17‰. Indicele de ilegitimitate se ridică la 9,33% (am repertoriat un număr
de 95 de prunci nelegitimi), apropiat de cel înregistrat în cadrul comunității ortodoxe din Turda. O posi‑
bilă explicație pentru mentalitățile moderne și moravurile mai putin riguroase ale indivizilor acestui grup
	Sursa datelor statistice: Arhivele Naționale ale Statului, Direcția Județeană Cluj, Protocolul botezaților parohiei ortodoxe
Vâlcele (1879–1887) și Arhivele Naționale ale Statului, Direcția Județeană Cluj, Protocolul botezaților parohiei ortodoxe
Vâlcele (1887–1900).

37
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confesional ar putea fi apropierea așezării de spațiul cosmopolit și liberal al Clujului sfârșitului de secol XIX.
Sarcinile gemelare sunt în număr de 14, reprezentând 1,38% din totalul nașterilor. Solidaritatea elitelor
locale, exprimată inclusiv prin încheierea unor înrudiri care să le consolideze statutul în cadrul comunității,
poate fi surprinsă și în această parohie. Așa se explică faptul că Alexandru, fiul învățătorului local Ioan
Moldovan, îl are ca naș de botez pe preotul-paroh Iuliu Bologa, originar din Turda.
În finalul studiului de față se pot face, pe baza tabelului sintetic de mai jos, câteva considerații cu
privire la fenomenul natalității în cuprinsul tractului ortodox Turda, plecând de la realitățile demografice
constatate în parohiile investigate.

F
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Tabelul nr. 6: Aspecte privind natalitatea în Protopopiatul Ortodox Turda (1880–1900)
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‰
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Un prim aspect care trebuie evidențiat este acela că structura pe sexe a nou-născuților este în general
echilibrată, excepție făcând parohia urbană Turda, acolo unde sesizăm un avans mai consistent al sexului
masculin în fața celui feminin. De asemenea, se impune să subliniem faptul că, în toate parohiile studiate, în
proporții diferite, născuții de gen masculin domină în fața celor de sex feminin.
Calculul ratei brute a natalității (RBN), cu toate aproximările solicitate de avatarurile cercetării, ilus‑
trează încadrarea majorității parohiilor în limitele normalității statistice, detașându-se doar comunitatea
ortodoxă din Cristiș-Oprișani, cu o rată de 70,27‰, ceea ce arată un potențial biologic important, reflectat,
în perioada imediat următoare, într-o creștere demografică mai accentuată a comunității românești din
această localitate38.
Interdependența dintre natalitate și sărbătorile religioase este evidențiată parțial la toate comunitățile
bisericești analizate. Ca atare, cele mai puține nașteri sunt înregistrate în luna decembrie, însă, dacă mergem
38

Conform datelor recensământului din anul 1880, populația românească din Cristiș număra 203 indivizi, la care, după
opinia noastră, dată fiind subiectivitatea accentuată a autorităților maghiare de recenzare, trebuie adăugați cei 12 indivizi
care figurează cu „limba maternă necunoscută”, dar și singurul credincios greco-catolic din această localitate. Prin urmare,
un total de 216 indivizi, dintre care 215 ortodocși și 1 greco-catolic. Treizeci de ani mai târziu, pe baza datelor oferite de
recensământul din 1910, înregistrăm în Cristiș un număr de 388 de locuitori români. Sub aspect confesional, în cursul
acestui an, sunt recenzați în această așezare 259 de ortodocși (cu certitudine români) și 148 de greco-catolici (covârșitoarea
lor majoritate de etnie română). Creșterea spectaculoasă a numărului de credincioși greco-catolici din această parohie, de la
1 în 1880 la 148 în 1910, ne face să presupunem, excluzând o migrație în masă a unor indivizi de etnie română și de credință
greco-catolică pe teritoriul acestei localități, o trecere masivă, în intervalul 1880–1910, a unor grupuri comunitare ortodoxe
la confesiunea greco-catolică.
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cu 9 luni în urmă (în luna martie), vom găsi răspunsul în abstinența sexuală care caracterizează lunga peri‑
oadă de post ce precede marea sărbătoare pascală. Credincioșii s-au comportat însă diferit în privința pos‑
tului Crăciunului, continența sexuală fiind mai clar vizibilă doar în cazul comunităților religioase din Turda,
Călărași și Vâlcele. Prolificitatea mai mare a unor comunități în luna ianuarie (Turda, Cristiș-Oprișani) sau
în lunile aprilie-mai (Turda, Călărași) trebuie pusă, de asemenea, în legătură cu cele două sărbători religi‑
oase majore și a zilelor de post care le preced.
Ciclul agricol anual nu influențează decât în foarte mică măsură fenomenul natalității din parohiile
districtului protopopesc, căci cele mai prolifice luni ale anului sunt tocmai cele cu o dinamică accentuată a
lucrărilor agricole: iunie, iulie, august și septembrie. O excepție de la regulă, în mod explicit pentru unele
parohii (Turda, Călărași), ar constitui-o luna octombrie, cu tot cortegiul său de munci agricole subsu‑
mate recoltării culturilor de sfârșit de toamnă, care epuizează corpul uman și îl face mai puțin predispus la
procreație.
Indicele de ilegitimitate este variabil, procente mai mari consemnându-se în cazul comunității reli‑
gioase din Turda și a celor situate în spațiul imediat adiacent zonelor urbane (Cristiș, Vâlcele), influențate,
prin urmare, de mentalități, moravuri și comportamente mai libertine. Dacă ne raportăm strict la procentul
sarcinilor gemelare, natalitatea evidențiază o resursă biologică deosebită în cazul credincioșilor ortodocși
din Viișoara.
Natalitatea relativ ridicată, coroborată cu creșterea speranței de viață, ca urmare a progreselor medi‑
cinei și a diminuării impactului epidemiilor majore39, cu creșterea nivelului de trai, consecință directă a
dezvoltării și diversificării spectrului economic spre finele secolului al XIX-lea, cu reducerea ritmului
mortalității, în pofida unui procent încă mare al deceselor infantile, a asigurat un trend ascendent al spo‑
rului natural în toate parohiile investigate, implicit și pe ansamblul protopopiatului, până în preajma primei
conflagrații mondiale, fapt demonstrat de recensămintele efectuate în cursul anilor 1900–1910.
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PAGINI DIN ISTORIA ALIMENTĂRII ORAŞULUI
ORADEA CU APĂ. 120 DE ANI DE LA
INAUGURAREA UZINEI VECHI DE APĂ
HOCHHAUSER RONALD*

PAGES ON THE HISTORY OF ORADEA’S WATER SUPPLY. 120 YEARS
SINCE THE INAUGURATION OF RHE OLD WATER PLANT
ABSTRACT: Our approach is meant to be a contribution
to reconstructing the history of a technical objective of major
local and regional importance as well as a celebration of the
120th anniversary of its erection.
This paper is a revision and an extension of the information
presented in our PhD thesis on factory industry in Oradea,
from its beginnings until 1948, and it is mainly based on
archives, articles published in the local newspapers of the
time and on the paper entitled Nagyvárad város vízellátása
(Water Supply of the city of Oradea) drawn up by the
Technical Department of the City Hall, based on official
data and published in 1896.

REZUMAT: Demersul nostru se doreşte a fi o contribuţie
la reconstituirea istoricului unui obiectiv tehnic cu importanţă locală şi regională, şi o evocare la împlinirea la o sută
douăzeci de ani de la edificarea sa. Aportul de faţă reprezintă o revizuire şi o augmentare a celor consemnate în teza
noastră de doctorat cu privire la industria de fabrică la
Oradea, de la debut până în 1948; cercetarea se bazează, în
primul rând, pe documente de arhivă, pe articole publicate
în ziarele locale din epocă şi pe lucrarea Nagyvárad város
vízellátása (Alimentarea cu apă a oraşului Oradea) elaborată de Oficiul tehnic al Primăriei oraşului, în baza unor
date oficiale, şi editată în 1896.

KEYWORDS: project, pumping station, distribution
network, water supply, filtering station

CUVINTE-CHEIE: proiect, staţie de pompare, reţea de
distribuţie, alimentare cu apă, staţie de epurare

Preambul
Prezenţa apei potabile a constituit dintotdeauna principala normă a formării unei așezări omenești.
Prin urmare, habitatele s-au format în proximitatea unor cursuri de apă sau lacuri ce puteau asigura apa
necesară vieţii și activităţii de zi cu zi. Este şi exemplul Oradiei, aşezată încă din epoca medievală la răscruce
de drumuri comerciale şi străbătută de la est spre vest de râul Crişul Repede; un important oraş din zona
de vest a ţării, unde viaţa economică, socială, culturală şi confesională au cunoscut, de-a lungul istoriei, o
dinamică importantă. Într-un astfel de centru urban cosmopolit, cu aspect civilizat, găsirea unor soluţii
privind alimentarea cu apă a consumatorilor, tratarea acesteia în vederea potabilizării, precum şi colectarea
şi tratarea apelor uzate au constituit sarcini esenţiale, atât pentru ocârmuirea, cât şi pentru comunitatea de
dinaintea noastră.

*
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Perioada tatonărilor
O parte semnificativă a specialiştilor din domeniul hidrotehnic consideră că începuturile alimentării
centralizate a oraşului Oradea cu apă sunt legate de anul 1871 când magistratul oraşului a lansat lozinca:
“Apa bună trebuie să fie prima necesitate”.
Perioada de până la anul 1888 o considerăm a fi fost cea a încercărilor prudente. Primele proiecte
pentru crearea unei conducte de apă aveau în vedere, ca o posibilă sursă de alimentare, „Fântâna lui
Bóné” – denumire pe care o vom utiliza pe parcursul demersului nostru istoriografic – sau „Fântâna lui
Bónai” din sudul oraşului. În perioada 1817–1828 zona pe atunci recentă a urbei, Oraşul Nou, a fost
alimentată cu apă de la acest izvor1. Folosirea ca sursă a râului Crişului Repede a fost respinsă instan‑
taneu, atât datorită propagandei potrivnice întreprinse de autorii primelor proiecte de aducţiune, cât şi
de opinia publică. Cauzele au fost apa poluată şi malurile mlăştinoase ale râului. În consecinţă, au fost
demarate lucrările pentru reamenajarea „Fântânei lui Bóné” şi realizarea studiului de fezabilitate a reţelei
de apă. În faza actuală a cercetărilor nu dispunem de informaţii referitoare la locul de păstrare a proiec‑
tului iniţial.
Ideea realizării unei reţele de apă a apărut încă din 1828, la iniţiativa lui Kurucz András, însă până în
anul 1862 nu s-a ocupat nimeni serios de această problemă. De abia atunci a fost creată o comisie pentru
estimarea cantităţii de apă care ar putea fi captată de „Fântâna lui Bóné” din izvoarele situate împrejurul său.
Deşi comisia a întocmit, cu promptitudine, un raport de constatare, acesta a fost dezbătut numai în 1874,
odată cu o broşura manifest înaintată de dr. Kutiák Ágoston.
În 1863 Bala István, inginerul oraşului Oradea, a întocmit un deviz referitor la lucrările de igieni‑
zare ale „Fântânei lui Bóné”, la cele de realizare a conductei de aducţiune până în Piaţa Unirii (pe atunci
Szent László, adică Ladislau cel Sfânt) şi a construirii în acel loc a unei fântâni publice. Încercările sale de a
înfăptui cele propuse s-au sortit cu eşec.
Interesul pentru materializarea construcţiei hidrotehnice, a revenit din nou pe tapet în timpul epi‑
demiei mari de holeră din anii 1873–1874. Problema care a ridicat cele mai multe semne de întrebare a
fost dacă izvoarele ce alimentează „Fântâna lui Bóné” sunt în măsură sau nu sunt în măsură de a furniza apă
suficientă, inclusiv pentru locuitorii de pe malul drept al Crişului Repede, deoarece s-a constatat scăderea
debitului său. Pentru orice eventualitate s-a dispus, în premieră, ca apa acestei surse să fie analizată chimic
şi bacteorogic. Cu toate acestea, prima ofertă pentru întocmirea proiectului ce viza conductele de apă a fost
depusă doar în anul 1877, de către firma vieneză Wohanka şi Asociatul2.
În anul 1883 Busch Dávid, inginerul şef al oraşului, şi-a exprimat părerea conform căreia apa furni‑
zată de „Fântâna lui Bóné” nu ar fi suficientă pentru asigurarea consumului zilnic al populaţiei, nici măcar
pentru o singură zonă a oraşului. Aceasta înseamnă că apa nu putea fi furnizată nici în oraşele-cartiere, uni‑
ficate în perioada 1850–1860 şi care împreună au format Oradea Mare. La toate acestea se mai adăugau şi
cheltuielile colosale, aferente lucrărilor de realizare a reţelei. Deşi s-au studiat şi posibilităţile de forare a
unor puţuri arteziene pentru captarea apelor freatice, inginerul Busch a fost primul care a precizat că, unica
sursă pentru alimentarea oraşului cu apă potabilă, pentru curăţatul străzilor şi pentru stropit este râul Crişul
Repede. Acesta a fost de părere că, elementul vital se poate obţine prin epurarea şi filtrarea apelor Crişului.
În acest sens, el a demarat o propagandă fermă în rândul populaţiei, expusă în permanenţă diferitelor epi‑
demii şi epizootii. S-a confruntat însă cu oponenţa argumentată scriptic a doctorului Kutiák Ágoston care
era de părere că cea mai bună soluţie pentru alimentarea cu apă rămâne tot „Fântâna lui Bóné”. Medicul
Kutiák a fost sprijinit în demersul său de 54 de adepţi, printre care persoane din rândul industriaşilor şi
comercianţilor orădeni.
	Lakos 1904, p. 265; Bolcaş 1993, p. 4; „Fântâna lui Bóné“ a fost situată în sudul aşezării, în vecinătatea Cimitirului
municipal”Rulikowski”; Oraşul Nou – zonă a oraşului pe malul stâng al Crişului Repede.
2
Nvv 1896, pagină nenumerotată
1

— 172 —

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

PAGINI DIN ISTORIA ALIMENTĂRII ORAŞULUI ORADEA CU APĂ. 120 DE ANI DE LA INAUGURAREA UZINEI VECHI DE APĂ

N

Discuţiile contradictorii privind alimentarea oraşului cu apă din „Fântâna lui Boné” au durat până
în anul 1884. Pe vremea aceea, la solicitarea primarului Sal Ferenc, renumitul geolog Zsigmondy Béla
(Vilmos) a analizat apa fântânei generatoare de polemici şi a constatat că este proprie utilizării, însă are un
debit mult sub necesităţile populaţiei, de circa 15 litri pe zi de persoană. Cu toate că o apă le fel de bună cali‑
tativ şi cu un debit suficient a fost detectată în izvoarele din preajma puţului, aceasta nu se putea transporta
în centrul istoric al oraşului, deoarece punctul de captare se afla la o altitudine inferioară celui de desfacere
din Piaţa Unirii, dar şi a tehnologiei înapoiate. Prin urmare, atenţia s-a îndreptat din nou asupra folosirii ca
sursă a apei Crişului Repede, cu toată oponenţa doctorului Kutiák. Hotărârea definitivă, în acest sens, a fost
adoptată în urma activităţii susţinute de la şedinţele Consiliului orăşenesc a lui Ritoók Zsigmond, consilier
cezaro-crăiesc. Sub preşedinţia acestuia, în anul 1888 s-a constituit o comisie de specialitate care a dispus
demararea lucrărilor concrete de proiectare. Colectivul de coordonare i-a avut ca membrii pe: Szahlender
Károly, dr. Berkovics Ferencz, dr. Fuchs József, dr. Konrád Márk, dr. Kornstein Lajos, dr. Kutiák Ágoston,
Mezey Mihály, dr. Bodor Károly, Gyalokay Lajos, Huzella Gyula, Rimanóczy Kálmán tatăl, Reismann Mór,
Adler Ignácz şi Justh Sándor3.
Pompa C.F.R. – prima conductă de apă din urbe
Prima conductă de apă a oraşului a fost construită în anul 1874 de către angajaţii Căilor Ferate Regale
Maghiare, cu scopul alimentării locomotivelor cu aburi care tranzitează Staţia de cale ferată, construită la
poalele Dealului Viilor, şi cu scopul constituirii unei rezerve în cazul izbucnirii vreunui incendiu. Respectiva
ţeavă de transport este exploatată şi în prezent, pornind peste drum de Ştrandul Municipal, aflat în stadiu
de reamenajare, de la staţia de pompare edificată cu acest scop. Pompele cu piston ale acestei staţii au fost
acţionate, la început, de maşini termice cu aburi, printre care şi o bătrână locomotivă dezafectată. În pre‑
zent, staţia de pompare este prevăzută cu pompe acţionate de electromotoare. Sistemul descris succint ali‑
mentează Depoul C.F.R. Oradea, fiind cunoscut de către orădenii autohtoni, sub denumirea Pompa C.F.R.4.
Studiul profesorului Arthur Oelwein
Primul proiect serios, de amenajare hidrotehnică a oraşului, a fost întocmit în anul 1890 de către
Arthur Oelwein, specialist al Societăţii anonime pentru realizarea conductei de apă, gaze şi a introducerii instalaţiilor de încălzire din Viena (Fig.1)5. Acest proiect a prevăzut printre altele: exploatarea apelor Crişului
Repede din puţuri cu o adâncime de 10 metri, situate pe păşunea acviferă din oraşul-cartier Velenţa; rea‑
lizarea unei staţii de pompare în Piaţa 1 Decembrie 1918 (fostă Nagyvásártér, cu alte cuvinte Piaţa Mare)
pentru transportarea unui volum de 170 metri cubi de apă – cu ajutorul pompelor, apa trebuia să ajungă,
graţie presiunii hidrostatice, într-un castel de apă, înalt de 30 metri şi o capacitate a rezervorului de 700
metri cubi6. Comisia de specialitate constituită în 1888, după cum am indicat anterior, a analizat proiectul,
şi-a făcut cunoscute constatările şi a propus realizarea investiţiei pe spezele oraşului. Uzina de Apă urma să
funcţioneze în sistem de regie publică.

	Lakos 1904, p. 267
Bolcaş 1993, p. 4; Dukrét 2008, p. 221
5
Dukrét 2008, p. 230
6
Velenţa – suburbia oraşului, pe malul stâng al Crişului Repede.
3
4
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Fig. 1. Reţeaua de conducte de apă
a oraşului, prevăzută cu hidranţi,
vane de apă şi cişmele publice.
Pe hartă sunt menţionate: numele
proiectantului, profesorul Oelwein
Arthur; cel al inginerului şef al
oraşului Oradea, Busch Dávid şi
cel al firmei antreprenoare, Prima
fabrică maghiară de maşini şi utilaje
pentru stingerea incendiilor,
turnătorie de clopote şi aliaje “Ferenc
Walser” S.A. din Budapesta

În baza observaţiilor întocmite de inginerul şef Busch Dávid, Arthur Oelwein şi-a reexaminat şi com‑
pletat proiectul, înaintându-l Consiliului orăşenesc abia în martie 18927. Planul tehnic modificat a fost reco‑
mandat colectivului de specialitate însuşi de inginerul Busch. Cu instrucţiunile venite din partea lui Barcza
Károly, inginer şef în cadrul Ministerului Culturii, acesta l-a examinat din nou. Într-un final, proiectul a fost
avizat în noiembrie 1892, atât de comisia de specialitate, cât şi de funcţionarii Ministerului de Interne ai
imperiul dualist. Consiliul orăşenesc şi-a dat şi el acordul în mai 1893. Prin urmare, puteau începe lucrările
de forare a puţurilor de probă, pe o parte din moşia plantată cu vie şi parţial împădurită, cedată oraşului, în
baza unui contract cu clauze dinainte stabilite, de către un renumit arhitect, proprietar de fabrici orădene
şi om de afaceri, Rimanóczy Kálmán tatăl. Printre condiţiile impuse amintim: obligativitatea oraşului de a
înfiinţa o fundaţie care să-i poarte numele şi de a introduce apa în mod gratuit pe domeniul rămas în propri‑
etate; contravaloarea terenului cedat, de 15.000 de forinţi, să constituie capitalul social al fundaţiei respec‑
tive; dobânzile aferente să fie folosite în scopuri de ajutorare şi binefacere8. Următoarea etapă a investiţiei a
vizat stabilirea debitului apei şi a analizei sale chimice.
Trebuie să menţionăm aici că un stimulent financiar important, în sensul materializării investiţiei, a
provenit din partea episcopului greco-catolic, Mihai Pavel care a susţinut în mod egal şi instituţiile culturalpolitice româneşti, fiind considerat un Mecena al românilor. Înalt Preasfinţia Sa a înţeles necesitatea introdu‑
cerii apei potabile, indiferent dacă aceasta este furnizată din Criş sau dintr-o fântână arteziană şi a prevăzut
avantajele oferite de investiţie. Drept urmare, Excelenţa Sa a contribuit la acest proiect încă din 22 aprilie
1889, cu o donaţie de 10.000 de forinţi. În semn de recunoştinţă, Consiliul orăşenesc a decis schimbarea
denumirii străzii Közép (în traducere liberă: strada din mijloc) în Episcop Pavel, nume pe care îl poartă şi
astăzi9. De asemenea, a raportat ministerelor de interne şi cultelor gestul generos al Eminenţei Sale.
Conform lucrării tehnice definitive, apa pentru conducte urma a fi asigurată de reţeaua de izvoare
subterane din valea Crişului Repede, prin intermediul a două puţuri principale construite pe malul drept, în
amonte, la o distanţă de aproximativ 200–300 metri de mal, pe un teren cu o suprafaţă de circa 12.000 metri
pătraţi. Întinderea de referinţă era aşezată la o cotitură a cursului apei, la o distanţă de circa 4 kilometri faţă
de centrul oraşului. Apa urma a fi filtrată printr-un pietriş nisipos brut. Despre proprietăţile apei exploa‑
tate în acel loc, un număr al cotidianului Crişana, editat cu o jumătate de secol mai târziu, relata astfel: „În
N 1891, p. 3
	Lakos 1904, p. 269
9
În perioada 1966–1990 strada a purtat numele de Severinului.
7
8
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compunere şi gust, apa acestor izvoare este identică cu izvoarele munţilor, spre deosebire de apa Crişului care este
mai moale şi cu un gust puţin dulceag” 10.
În cazul aducţiei, planul tehnic prevedea patru pompe cu piston performante, de tip Compound
Worthington, acţionate cu aburi. Alimentarea acestora s-a propus a se realiza prin intermediul a două cazane
sistem Cornwall. Împreună pompele erau capabile de a asigura transportul lichidului la casa de apă sau
rezervorul (bazinul) de acumulare prin conducta primară cu un diametru de 300 milimetri, la un debit de
80 litri de apă pe secundă. Bazinul, având aria bazei de 765,6 metri pătraţi şi grosimea peretelui lateral de
1,5 metri, o construcţie mai puţin impunătoare din ciment Portland, a fost ridicat pe dealul din apropiere,
la o altitudine de 55–61 metri faţă de nivelul minim al apei din puţul principal de acumulare şi la circa 300
metri distanţă de staţia de pompare. (Fig. 2)11. Din acest bazin, cu o capacitate de 2.100 metri cubi, divizat
în două compartimente de volume egale, prevăzut cu 4 şicane şi cu aeratoare, apa urma a trece în reţeaua de
distribuţie a oraşului, prin cădere liberă. La unul din aceste compartimente erau racordate două conducte
secundare, cu diametrul de 250 milimetri fiecare, prevăzute pentru transportul apei până în zona Ştrandului
Municipal de azi. De aici, conform proiectului, o conductă a cotit spre strada Olteniei (pe atunci Vízvezeték
sau a Conductei de apă), alimentând cu apă cartierul-oraş Olosig. Cealaltă ramură s-a îndreptat spre Parcul
Brătianu (fostă Városliget, adică Dumbrava oraşului), cu menirea de a alimenta cartierele-oraş: Velenţa,
Oraşul Nou şi, deopotrivă, zona industrială situată de o parte şi cealaltă a străzii Sucevei (fostă Vámház, cu
alte cuvinte Casa Vămii).

Fig. 2. Planul de situaţie al staţiei de pompare
(szivattyútelep) şi casei de apă (magas víztartó)
– detaliu

Uzina veche de Apă – prima uzină de apă a oraşului
Lucrările de edificare ale Uzinei de Apă, cea pe care cetăţenii oraşului o cunosc sub denumirea de
Uzina veche de Apă, au fost efectuate în perioada 18 aprilie – 9 noiembrie al anului 1894 de către Walser
Ferencz-féle első magyar gép – és tűzoltószergyár, harang – és ércöntöde részvénytársaság (Societatea pe acţiuni
“Walser Ferenc”, prima fabrică maghiară de maşini şi utilaje pentru stingerea incendiilor, turnătorie de clopote
şi aliaje) cu sediul la Budapesta12. Pe lângă construirea halei cazenelor şi a maşinilor, în imediata vecinătate
s-a prevăzut şi ridicarea unei case muncitoreşti – la început cu un apartament, mai târziu cu două – şi a unei
clădiri pentru birouri (Fig 3)13.

10
11
12

13

C 1948, p. 1
Kőszeghy 1913, p. 9
N 1892, pagină nenumerotată; În perioada 1872–1883, la Bucureşti şi-a desfăşurat activitatea reprezentanţa generală pentru
România a Societăţii pe Acţiuni “Walser Ferenc”. Conform unor studii, prima pompă de apă din oraşul Iaşi a fost furnizată de
această reprezentanţă (Florescu, Şuică 2007, p. 187).
Nvv 1896, pagină nenumerotată
— 175 —

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

HOCHHAUSER RONALD

N

Fig. 3. Uzina veche de Apă
Faţada longitudinală a halei maşinilor
(gépház), cu un nivel şi coşul de fum
aferent (sus în stânga). Faţada
longitudinală a casei muncitoreşti şi
birourilor (sus în dreapta), tot cu un
nivel.
Planul de bază a halei maşinilor (jos în
stânga). Conform desenului, era
compusă din: sala motoarelor, sala
cazanelor, ateliere şi depozitul de cărbuni
(în total cinci dependinţe). Planul de
bază a casei muncitoreşti şi birourilor
(jos în dreapta), cu nouă dependinţe:
birou; locuinţa maşinistului, cu patru
încăperi;două locuinţe cu două încăperi
pentru fochişti.

Hala de cazane şi maşini a fost proiectată şi realizată, astfel încât să permită, la nevoie, montarea
încă a unui cazan şi a unei pompe. Pentru alimentarea oraşului cu apă au fost prevăzute şi montate, într-o
primă etapă, conducte de distribuţie în lungime totală de 51,8 kilometri14. Ceremonia oficială de pre‑
dare a investiţiei a avut loc în decembrie 1894, fiind în opinia lui Kőszeghy József, succesorul în funcţie
a lui Busch Dávid: „una dintre cele mai reuşite instituţii publice ale oraşului”15. Cu această ocazie, în hala de
maşini a fost dezvelită o placă comemorativă din marmură ornamentală, cu următoarea consemnare în
limba maghiară: „A Nagyváradi Vízvezetéki Mű készíttetett I. Ferenc József Ő császári és apostoli királyi felsége
uralkodása alatt, dr. Beöthy László főispánsága, Sal Ferencz kir. tanácsos polgármestersége idejében Busch Dávid
városi főmérnök műszaki főfelügyelete mellett. A Walser Ferencz-féle első magyar gép – és tűzoltószergyár, harang
– és ércöntöde részvénytársaság vízműépítő és csatornázási osztálya által. A mű építése megkezdetett 1894. ápril
18-án. Befejeztetett 1894. november 9-én”16. În transpunere fidelă, acest text înseamnă: „Uzina de Apă a oraşului Oradea a fost edificată în timpul domniei împăratului Francisc Iosif I al Austriei şi rege apostolic al Ungariei,
sub administraţia prefectului dr. Beöthy László, al primarului Sal Ferencz, consilier crăiesc şi sub îndrumarea
inspectorului tehnic general Busch Dávid, inginer şef al oraşului. Executantul lucrării: Departamentul de construcţii uzine de apă şi canalizare al Societăţii pe acţiuni “Walser Ferenc”, prima fabrică maghiară de maşini
şi utilaje pentru stingerea incendiilor, turnătorie de clopote şi aliaje. Perioada execuţiei:18 aprilie – 9 noiembrie
1894”. Uzina veche de Apă şi-a început activitatea la 1 ianuarie 1895 sub tutela firmei edificatoare, în baza
unui contract angajat cu Budapesti Szivattyú és Gépgyár – részvénytársaság (Fabrica de pompe şi maşini din
Budapesta, societate pe acţiuni), pe o perioadă de cinci ani17. Consumul total al oraşului, la finele primului an
Rezervoarele de acumulare la care s-au făcut referiri în rândurile de mai sus, precum şi prima reţea de distribuţie, de 51,8
kilometri, sunt în funcţiune şi în prezent. Trebuie menţionat că, încă din 1894, nivelul apei din rezervoare a fost monitorizat
de la distanţă, cu ajutorul unui hidrometru instalat într-o încăpere a Primăriei oraşului, situat pe atunci în cartierul-oraş
Olosig. În primul an de activitate a uzinei, populaţia urbei şi agenţii economici au consumat împreună o cantitate de 620.000
metri cubi de apă.
15
N 1892, pagină nenumerotată
16
Nvv 1896, pagină nenumerotată; Până în momentul de faţă nu am reuşit să aflăm dacă această placă mai este sau nu montată
la locul iniţial.
17
	Lakos 1904, p. 269; T 1899c, p. 2
14
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de funcţionare a uzinei, s-a ridicat la 20.283,9 metri cubi de apă. La 1 ianuarie 1900 oraşul a preluat inves‑
tiţia în administrarea sa, după o consultare riguroasă cu societatea Walser. Aceasta a propus menţinerea
personalului, format din maşinişti, fochişti, instalatori şi muncitori, în total 7 angajaţi, fiind de părere că
este unul de încredere. O recomandare în plus a firmei budapestane, prevedea curăţarea lunară a cazanelor
din dotare, cu propriul personal. De altfel, în primii ani de funcţionare, cazanele uzinei utilizau huilă de
Lupeni, de cea mai bună calitate. Aşa se explică, fie şi în parte, faptul că în rezervoarele de acumulare s-a
pompat apă în cantităţi semnificative: în 1897, 925.236 metri cubi, în 1898, 1.018.857 metri cubi, iar până
la 31 august 1899, 676.399 metri cubi18. Un alt aspect evident, ce se desprinde din aceste date, este creşterea
uşoară a consumului. Lesne de înţeles, dacă luăm în considerare numărul populaţiei, al caselor, al cazăr‑
milor şi al fabricilor din oraş, care conform unui recensământ din 1899, comandat de primarul în exerciţiu,
dr. Bulyovszky József, s-a prezentat astfel: 41.939 locuitori civili, 3.921 personal militar, 2.897 case cu unu,
două, trei şi patru niveluri, 9 cazărmi şi 19 fabrici (mori cu aburi, fabrici de spirt, cărămidării, o fabrică de
îngrăşăminte chimice)19.
Încă din zorii secolului al XX-lea, în anii de criză economică, Uzina de Apă şi reţeaua de conducte
aferentă s-au dovedit a fi subdimensionate pentru satisfacerea nevoilor mereu crescânde ale populaţiei
oraşului. În acest sens, unitatea a fost dotată cu trei maşini cu aburi (două exploatate în permanenţă, una
pentru situaţii de rezervă), fiecare de 48 de cai putere. De asemenea, s-a preconizat şi instalarea unei pompe
acţionate electric, având o putere de 60–70 kilowaţi, care să lucreze în tandem cu cele două maşini cu aburi
exploatate fără întrerupere, după următorul program: pompa electrică în timpul zilei, maşinile cu aburi
în timpul nopţii20. Proiectul de dezvoltare a reţelei a fost iniţiat la apelul inginerului şef Kőszeghy care a
solicitat Consiliului orăşenesc şi creşterea cu două procente a tarifelor la apă, neluând în considerare criza
economică care s-a abătut peste întreaga Europă. Preşedintele comisiei de specialitate mandată cu această
investiţiei, prim-notarul Bordé Ferenc s-a opus propunerii, fiind de părere că populaţia nu trebuie împo‑
vărată la nesfârşit şi că extinderile se pot realiza pe cheltuiala oraşului. Planul tehnic prevăzut a se realiza în
două etape a prescris instalarea a 16.620 metri de conducte, montarea a 97 de vane, a 8 cişmele publice şi a
46 de hidranţi pentru alimentarea cu apă la stingerea incendiilor. De asemenea, s-a prognozat şi construirea
celei de a treia conducte principale. În baza studiului de fezabilitate, dus la îndeplinire în 1905, proiectul a
devenit definitiv, cu câteva modificări ce includeau amenajarea malurilor, construirea de diguri de apărare şi
regularizare, dar şi cheltuielile legate de exproprierea terenului pentru realizarea extinderii şi de iluminatul
aferent21.
Dacă în 1903 consumul de vară zilnic era de 6.300–6.400 metri cubi de apă, într-un interval de numai
opt ani acesta a crescut de 4 ori. Astfel, în 1911 consumul anual a fost de 3.702.126 metri cubi de apă, iar în
1912 de 4.226.126 metri cubi de apă. În ceea ce priveşte analiza calităţii apei potabile, aceasta a constituit
o permanentă întâietate. Prin urmare, elementul cel mai preţios pentru existenţă a fost examinat chimic
în mod regulat. Mărturie stă una dintre studiile sistematice, comandată în anul 1909, de Oficiul tehnic al
Primăriei Oradea (Fig.4)22.
În primăvara anului 1913 Consiliul orăşenesc a primit o scrisoare din partea Magyar Vízmérőgyár
(Fabrica de apometre maghiară) din Budapesta, cu privire la utilizarea contoarelor de apă indigene. În acest
sens, ofertantul s-a arătat dispus, fără a impune vreo obligaţie, de a trimite Uzinei de Apă, spre testare, 10
apometre de producţie proprie verificate metrologic. Recomandarea nu a omis să menţioneze avantajele
produselor autohtone, precizând că doar acel apometru este ieftin, care necesită întreţinere infimă şi, care
utilizat adecvat cauzează pierderi mici23. Într-o anexă la comunicarea scrisă, firma budapestană a descris
18
19
20
21
22
23

T 1899b, p. 4
T 1899a, p. 6
NN 1903, p. 3
NÚ 1902a, p. 2; N 1906, p. 7
A.N. – S.J.Bh.a, f. 99
A.N. – S.J.Bh.b, f. 137
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produsul şi a informat Consiliul despre existenţa a 420.000 de apometre de aceeaşi generaţie, montate în
980 de locuri, din oraşe precum: Aachen, Barcelona, Berlin, Constantinopol, Düsseldorf, Frankfurt am
Main, Geneva, Innsbruck, Milano, Napoli, Odessa, Paris sau Praga24. Se pare că decidenţii au primit bine
propunerea, astfel încât cele 10 apometre au ajuns la destinaţie încă în toamna aceluiaşi an25.

Fig. 4. Adeverinţă de analiză chimică a apei
(Vegyelemzési bizonylat)
Emitent: Institutul Naţional Regal de Chimie şi Staţia
Centrală de Experimente Chimice, Budapesta, sector
II,
str. Oszlop (Columnei), sub numărul 819/1909
Rezultatul analizei: apă bună de băut (fără nitraţi,
nitriţi, amoniu, fier, cu urme de sulfiţi, clor în limitele
admise, fără alte reziduri), fără gust şi miros.
Data eliberării: 8 aprilie 1909
Semnătura: ilizibilă, consilier crăiesc, director adjunct
Ştampila: Institutul Naţional Regal de Chimie din
Budapesta

Deoarece avantajele oferite de curentul electric nu mai erau considerate a fi noutate, în perioada
14–19 mai 1915, Consiliul orăşenesc a avizat favorabil electrificarea Uzinei de Apă cea veche, la iniţiativa unui
vestit fizician al perioadei, dr. Károly József Irenaeus (1854–1929)26. Acesta a avut un rol însemnat şi la înfi‑
inţarea Uzinei Electrice la nivel local. De asemenea, a reuşit să-şi valorifice cunoştinţele vaste, prin inventarea
telegrafului fără fir şi a fotografiei cu raze X. Deoarece nu şi-a brevetat invenţiile, numele său a rămas în
umbră.
Ca o curiozitate menţionăm că în cadrul Uzinei de Apă a fost instalat primul generator trifazat de
curent alternativ din Oradea – în ultimul deceniu al secolului al XIX-lea, Moara cu valţuri „Emilia” avea şi ea
un agregat electric, cu o putere de 20 kilowaţi, tensiune de 150 volţi şi frecvenţă de funcţionare de 42 hertzi
– folosit la iluminarea Teatrului27. Dintre firmele care au depus ofertă pentru executarea instalaţiei electrice,
24
25
26

27

Ibidem, f. 139
Momentan nu dispunem de alte informaţii cu privire la achiziţionarea ulterioară şi montarea instrumentelor de măsură.
Károly József Irenaeus a colaborat cu revista Annalen der Physik und Chemie (Analele fizicii şi chimiei) din Leipzig; a fost
membru corespondent al Bibliotecii Naţionale de Pedagogie şi al Consiliului Muzeului de Material Didactic (a se vedea în NN
1906, p. 4); a cârmuit staţia de la Oradea a Institutului Naţional de Meteorologie şi Reţelei de măsurare a apei de ploaie; în
perioada decembrie 1902–1908 a fost membru al comisiei de cenzori al Uzinei Electrice din Oradea. Mai multe despre viaţa
şi activitatea sa a se vedea în Heinrich 1985.
Borcea 2003, p. 175; Ansamblul arhitectural al Morii cu valţuri “Emilia”, clădire industrială veche de peste un secol şi
componentă indiscutabilă a patrimoniului industrial, deşi aflată în zonă protejată, a căzut victima „politicii de buldozer”.
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Consiliul orăşenesc a acceptat propunerea firmei Ganz és Társa Vasöntő és Gépgyár Rt. (Turnătoria şi fabrica
de maşini Ganz şi Asociatul S.A., din Budapesta)28. Generatorul a fost pus în funcţiune printr-o transmisie cu
curele, de către maşina cu aburi care antrena şi pompa cu piston a Uzinei de Apă. Curentul electric generat
astfel, după transformarea tensiunii sale la 3.000 volţi, a fost transportat prin intermediul unui cablu aerian,
lung de 2.500 metri, cu izolatori roşii – specifici liniilor de înaltă tensiune. La începutul străzii Iosif Vulcan
(în epocă, Áldás adică a Binecuvântării, şi ceva mai târziu Rimanóczy Kálmán), cablul aerian a intrat în
subteran, până la Teatru. În acel loc, tensiunea curentului a fost micşorată la 110 volţi pentru a corespunde
utilizării sale la spectacolele scenice. Acest sistem a fost exploatat de la 13 martie 1900 la 5 martie 1904
când a fost demolat şi vândut prin licitaţie29.
Uzina nouă de Apă
La 4 august 1910, tot pe malul drept al Crişului Repede, nu departe de drumul naţional ce duce spre
Cluj, a intrat în funcţiune Uzina nouă de Apă, după denumirea sub care s-a impus în epocă. Aceasta a fost
construită pe o peninsulă creată în mod artificial. Colectarea apei s-a asigurat prin intermediul unei con‑
ducte de drenaj dispusă în aluviunile râului, lungă de 920 metri, o noutate în materie la acea vreme. Pentru
menţinerea unui nivel de apă minim necesar infiltrării optime spre dren s-au construit 7 diguri submerse –
praguri de fund. Prin acest mod se putea asigura un debit de 250 litri/secundă. Edificarea mai noii uzine se
motivează şi prin faptul că în anii premergători, din cauza secetei care a afectat oraşul şi împrejurimile sale,
debitul puţurilor de la uzina cea veche a scăzut semnificativ30.
Dotarea unităţii cu utilaje tehnologice s-a realizat prin montarea a trei pompe triplex cu piston ver‑
tical, acţionate de electromotoare cu o capacitate de câte 50 cai putere şi un randament de transport direct
în reţeaua de distribuţie a oraşului a unui debit de 150 litri/secundă la o presiune de 4–6 atmosfere31. De
asemenea, în apropiere de Uzina de Apă cea veche s-a construit o staţie de rezervă în 1912, destinată even‑
tualelor situaţii de avarie survenite la cele două uzine de apă32. Aceasta a fost pusă în funcţiune doar în
situaţiile cauzate de penele de curent la uzina nouă şi în lunile de vară pentru a spori eficacitatea uzinei vechi.
Echipamentul staţiei înlocuitoare număra două pompe centrifugale a câte 30 cai putere şi două motoare
Diesel a câte 100–150 cai putere. Proiectul pentru montarea celor două pompe centrifugale a fost realizat
încă în primăvara anului1905, de către firma Ganz şi Asociatul S.A., cea la care ne-am referit şi adineaori
(Fig.5)33.
În primii ani de funcţionare a noii uzine, conducta principală a fost extinsă la 90 kilometri, iar con‑
ducta de presiune până pe malul stâng al Crişului Repede. Instalaţiile de ramificaţie s-au extins şi ele, atin‑
gând o lungime de 21 kilometri.

Acesta a fost demolat în perioada februarie-martie 2014, cu largul concurs al admistraţiei locale şi ale unor persoane din
domeniul culturii, cu titlu academic. Cauzele sunt multiple: lipsa unei protecţii legale, necunoştinţa de cauză, ignoranţa
totală, speculaţia imobiliară, interesele de grup, mai cu seamă lipsa de respect faţă de creatorii de valori şi de civilizaţie
tehnică.
28
	SZ 1900, p. 5; Hajdú 1985, p. 25
29
Bolcaş 1993, p. 8; În faza actuală a investigaţiilor, nu dispunem de date concrete privind firma care a devenit proprietara
acestei instalaţii electrice. Articolul intitulat A villanytelep gépei (Instalaţiile Uzinei Electrice), publicat în ziarul NÚ 1902b,
p. 2, a vehiculat numele firmei Ganz, în calitate de potenţial cumpărător al sistemului electric de la Teatru. Conform aceleiaşi
surse, firma budapestană a oferit în schimb 15.000 de coroane, o sumă mult prea mică comparativ cu valoarea reală a
echipamentelor. Acestea urmau a fi transportate la Gödöllő (azi în Republica Ungaria) unde, conform unei dorinţe personale
a bunului împărat, Francisc Iosif I, a fost prevăzută înfiinţarea unei Uzine Electrice.
30
NN 1903, p. 3
31
Colecţia MŢC, p. 8
32
Kőszeghy 1913, p. 9
33
A.N. – S.J.Bh.a, f. 52
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Fig. 5. Proiectul pompelor
centrifugale, două la număr, de la
staţia de rezervă din cadrul Uzinei de
Apă
Număr desen: 7883
Debit pompă: 3 litri/secundă
Proiectant: Ganz és Társa
Scara: 1:50
Locul şi datarea: Budapest, 21 iulie
1905

În serviciul orădenilor – Uzinele de Apă unificate
Cu scopul funcţionării „optime” a celor două uzine care, încă de la fondarea lor, au deservit populaţia
oraşului şi consumatorii industriali, în perioada interbelică s-a implementat un sistem de exploatare unitar,
ceea ce s-a considerat a fi un progres pe atunci.
În anul 1920, pompele cu piston vertical din dotarea ambelor uzine au fost înlocuite cu pompe cen‑
trifugale. De asemenea, s-a introdus sistemul de măsurare individuală la consumatori, prin montarea de
repartitoare de apă. Pentru păstrarea în limitele normale a nivelului apei Crişului, în acelaşi an au fost con‑
struite un număr de doisprezece diguri de regularizare. În perioada 1926–1929 Uzina nouă de Apă devine
mai bogată cu trei pompe centrifugale acţionate de electromotoare.
Începând cu 1 aprilie 1933, uzina a funcţionat cu statut de regie publică comercială, preluând denu‑
mirea de Uzina de Apaduct şi Canalizare. Sub îndrumarea directorului administrativ de atunci, Szenes Antal
(la activitatea căruia se vor face referiri pe parcursul discursului nostru), fabrica s-a adaptat treptat la exigen‑
ţele perioadei: creşterea populaţiei, relansarea activităţii industriale şi comerciale de pe urma marii crize eco‑
nomice mondiale şi, în special, extinderea oraşului cu noi cartiere. Astfel, s-a investit în construirea de diguri
de apărare, stăvilare şi s-au realizat lucrări de amenajare ale malurilor Crişului Repede. De asemenea, s-a
finalizat extinderea reţelei de apă până la Cartierul Nicolae Iorga (pe atunci Colonia Nilgesz) şi Sanatoriul de
pneumoftiziologie, prin construirea unui hidrofor echipat cu două electropompe, în Parcul Petőfi Sándor (pe
atunci Carmen Sylva); Piaţa de fân cea nouă a fost dotată cu o fântână publică34. În proximitatea Ştrandului
municipal de azi s-a montat un hidrant cu robinet pentru alimentarea cu apă la stingerea incendiilor. În cartie‑
rele periferice ale oraşului s-au amplasat cişmele publice pentru deservirea populaţiei nevoiaşe35. Uzina nouă
de Apă a fost dotată cu două pompe centrifugale acţionate de motoare Diesel, prevăzute a intra în exploatare
în perioadele de întrerupere ale furnizării energiei electrice, şi cu un tablou de distribuţie modern36.
Cu toate extinderile şi modernizările efectuate în cadrul celor două uzine, la fel, în condiţiile unei
rezerve bogate de apă a oraşului, în anul 1937 lichidul indispensabil a ajuns să coste foarte mult. Dacă până
la 1 aprilie 1937, taxa de apă şi canalizare s-a plătit în funcţie de valoarea locativă a imobilului, la care s-a
mai adăugat taxa pentru toaleta internă, robinet suplimentar şi latrina externă, după acea dată, taxele au fost
34
35
36

Tripon 1936, p. 190, 191
GdV 1935, p. 5
Colecţia MŢC, p. 11
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calculate după numărul camerelor. Ca şi în Uniunea Sovietică, s-a stabilit un maxim obligatoriu de consum
din care s-a utilizat circa jumătate. În atare situaţie, taxele s-au mărit nejustificat, generând demersuri repe‑
tate din partea asociaţiei proprietarilor de case, însă, toate rămase fără răspunsuri concrete37.
În perioada 1940–1943 pe teritoriul oraşului s-au forat 11 puţuri de rezervă destinate colectării apei
în bazine subterane special construite, cu diametrul de 5–6 metri. Aceste rezervoare au fost amplasate în
diferite puncte ale oraşului şi asigurau rezerva de apă în cazuri de calamităţi naturale sau alte situaţii de
necesitate: stingerea incendiilor, spălarea străzilor şi udarea spaţiilor verzi38.
Uzina veche de Apă a fost reutilată pe parcursul anilor 1947–1948. Situaţia reţelei de distribuţie şi a
instalaţiilor speciale aferente la finele anului 1947, când lungimea totală a conductelor era de 125.842 de
metri, s-a prezentat după cum urmează: 682 vane de apă, 198 robinete de stropit, 615 guri de incendiu, 106
fântâni publice, 6165 branşamente şi 4562 apometre39.
Staţia de epurare a apei
Pe la sfârşitul secolului al XIX-lea, apele uzate şi pluviale de pe cuprinsul oraşului erau colectate
de şanţuri de scurgere şi rigole, fiind deversate în Crişul Repede sau în afluenţii săi din zona intravilană
precum pâraiele: Peţea, Adona sau Paris. În zonele mai intens populate, cum ar fi străzile din centrul istoric:
Episcop Roman Ciorogariu (pe atunci Nagy Fürdő, adică Băile Mari şi Úri sau Domnească), Primăriei
(Nagy-Teleky, în perioada de referinţă) şi Republicii (fostă Fő, cu alte cuvinte Principală), au fost realizate
canale de colectare din cărămidă. Concomitent cu lucrările de construire ale Uzinei vechi de Apă s-a edificat
o reţea de canalizare prevăzută cu locuri de deversare ale apelor uzate şi pluviale direct în zona din aval a
Crişului Repede – azi în apropiere de Podul Decebal, şi în afluenţii săi40.
Un eveniment important în activitatea celor două uzine, cea veche şi cea nouă, l-a constituit inau‑
gurarea staţiei de epurare a apei, în sistem divizor sau dublu-canal – separat ape uzate şi separat apa de
ploaie. Staţia operabilă din 1913, situată pe malul drept al Crişului Repede, în aval, era dotată cu o instalaţie
de epurare mecanică şi biologică a apei41. Pe acelaşi amplasament s-au mai edificat: hala maşinilor, maga‑
ziile şi casa mecanicului. În anii care au urmat s-a prevăzut şi extinderea canalizării centralizate, iniţiate în
1910 după intrarea în exploatare a Uzinei noi de Apă. Însă, această activitate s-a amânat din cauza izbucnirii
Primului Război Mondial.
În perioada interbelică reţeaua de canalizare s-a extins simţitor, mulţumită înfiinţării unor noi colonii.
Însă, simultan cu dezvoltarea economică a oraşului, aceasta s-a dovedit a fi subdimensionată. Ca o conse‑
cinţă, o parte a consumatorilor industriali au fost nevoiţi să-şi deverseze apele reziduale direct în Crişul
Repede, profitând, în acest fel, de lacunele legislative cu privire la protecţia calităţii apelor42.
Directori ai uzinei în perioada interberlică:
Szenes Antal şi Alexandru Cristescu
Primul, în enumerarea noastră, s-a născut în 1893 la Oradea. După absolvirea şcolii medii, în 1910,
s-a înscris la Politehnica din Budapesta, arătându-se deosebit de interesat pentru ştiinţele tehnice, în speţă
pentru mecanică. La începutul studenţiei a îndurat multe lipsuri, din cauza situaţiei sale materiale precare.
Ceva mai târziu a obţinut un stipendiu de 1.000 de coroane oferit de Căile Ferate Maghiare, la demersul
contelui Tisza István şi Hoványi Géza, deputaţi ai oraşului Oradea în Parlamentul de la Budapesta.
37
38
39
40
41
42

NGdV 1938, p. 3
În 1978 o bună parte din ele se aflau în exploatare.
A.N.-D.J.Bh.c, f. 300
Colecţia MŢC, p. 9
Kőszeghy 1913, p. 8
Colecţia MŢC, p. 10
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Cu diploma de inginer obţinută a revenit la Oradea, concomitent cu intrarea în oraş a Armatei
Române la 20 aprilie 1919. Un an mai târziu a devenit referentul Serviciului apă-canal din cadrul Oficiului
tehnic al Primăriei. În anul 1926 este numit director administrativ al Uzinei de apă şi canalizare. În această
calitate a desfăşurat o activitate prolifică, în scopul asigurării necesităţilor de apă potabilă mereu crescânde
ale oraşului. Sub directa sa îndrumare s-a realizat canalizarea a peste 40 de străzi şi construirea de diguri pe
râul Crişul Repede. Pe lângă activitatea managerială, Szenes Antal a redactat o serie de lucrări de specialitate,
dintre care, aici, amintim doar una: „Rezolvarea alimentării cu apă a oraşelor, în cazul implementării sistemului
administrativ de tip raional şi politica tarifară a uzinelor de apă”43.
Celălalt fost conducător, Alexandru Cristescu, s-a născut în anul 1891 la Buzău. Acesta a fost un elev
eminent care, după terminarea studiilor medii, s-a îndreptat către actorie şi presă. A poposit la Oradea în
anul 1920 când oraşul era cârmuit de generalul Traian Moşoiu, o rudă de-a sa. Odată ce generalul Moşoiu
a devenit ministru al comunicaţiilor în 1922, în guvernul Ion I.C. Brătianu, Alexandru Cristescu a părăsit
temporar Oradea, fiind desemnat şef de cabinet al ministrului general al armatei. Graţie activităţii susţinute
depuse, în 1927 a avansat în postul de inspector şef al Ministerului Armatei. Un an mai târziu a devenit
directorul unei mine de granit, proprietate a statului român44.
Revenit la Oradea, Alexandru Cristescu a fost desemnat directorul general şi consilierul de supra‑
veghere al Întreprinderii Comunale Oradea (I.C.O.) cu statut de regie publică comercială, care cuprindea
printre altele: exploatarea apei potabile şi a canalelor, curăţirea şi stropitul străzilor, curăţirea şi suprave‑
gherea coşurilor şi canalelor45. Împreună cu inginerul Szenes Antal au întocmit un proiect de modernizare a
Uzinelor de Apă, precum şi unul de dezvoltare a reţelei şi de canalizare a oraşului. Amândoi au avut în vedere
şi naţionalizarea unităţii46.
Epilog
Înfiinţarea Uzinei de Apă s-a constituit într-o etapă importantă din viaţa oraşului Oradea. Deşi înfi‑
inţată după numeroase polemici şi discuţii în contradictoriu, în principal ce priveau sursa de alimentare cu
apă, prin serviciul oferit populaţiei şi persoanelor juridice a reuşit să se impună cu succes pe piaţa locală,
chiar dacă, uneori, majorările sale de tarif au fost şi continuă şi azi să fie nejustificate.
Studiul de faţă nu are pretenţia de a fi complet. Ne asumăm răspunderea de a fi semnalat câteva
aspecte inedite legate de evoluţia până la naţionalizare a unei instituţii publice, strategice din punct de
vedere economico-social pentru comunitate, şi de a fi creat o bază de pornire pentru cercetătorii intere‑
saţi în realizarea unor studii istorice sau culturale aprofundate în domeniul, se pare vitregit, al arheologiei
industriale.
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HRANĂ SAU MEDICAMENT: TERAPIILE
NATURISTE LA ÎNCEPUTUL SECOLULUI XX*
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FOOD OR MEDICINES: NATURAL THERAPIES IN EARLY TWENTIETH CENTURY.
ABSTRACT: Due to their content, rich in vitamins and
minerals, some foodstuff can influence the health of the
human organism, especially in what concerns the metabolic
and the respirators diseases. This fact was demonstrated by
recent studies, but deep down into the human conscience,
such thought existed from millennia ago.
In rural Romania, at the beginning of the XX century, only
naturopathic therapies were used. In the urban space, foodstuff had continued to have that privilege to be seen as a
medicine. In order to explain that ability that some foodstuffs have in the organism’s recovery, some doctors conducted experiments which to reveal if their efficiency was
real and what chemical compound was responsible with it.
This study aims to show how Romanian townspeople relied to
those beliefs in the beneficent power of food, foods that were recommended by doctors and diets customized for each disease. Of
course, if some foodstuffs have power to heal, they had also the
power to poison the human organism. In addition, we intend to
show in what circumstances foods can become harmful.
To do so, we used as primary sources the press and some
studies meant to teach their readers elements of hygiene and
healthy behavior.
KEYWORDS: food, medicine, health, diet, diseases.

special în ceea ce privește bolile metabolice și respiratorii. Acest
fapt a fost demonstrat de studii recente, dar adânc impregnat
în cultura populară asemenea credințe dăinuiesc de veacuri.
In mendiul rural, la începutul secolului XX, doar terapiile
bazate pe proprietățile terapeutice ale alimentelor erau
folosite. Mediul urban a preluat aceste credințe pe care le-a
perpetuat datorită resurselor financiare limitate deținute.
Medicii și igieniștii practicanți din această perioadă s-au
preocupat de aflarea misterului din spatele alimentelor
medicament. Ei au facut experimente pentru a determina
eficiența reală a alimentului și compusul chimic responsabil
pentru efectele acestuia.
Așadar, studiul de față își propune să arate maniera în care
orășenii începutului de secol XX s-au raportat la credințele
în puterea binefăcătoare a alimenntelor, alimentele care erau
recomandate ca medicamente de doctori și dietele recomandate pentru diferite boli, așa cum apar ele în presa vremii.
În contrapondere, dacă unele alimente au puterea de a vindeca, altele pot otrăvi. Ne propunem așadar să arătăm și în
ce condiții alimentele devin dăunătoare.
În demersul acesta, vom folosi drept surse primare articole
din ziare și din lucrări de specialitate, îndrumări ale medicilor vremii pentru o viață lungă și sănătoasă, dar și îndrumări elementare de igienă.

REZUMAT: Datorită conținutului lor in chimic, anumite alimente pot influența starea de sănătate a organismului uman, în

CUVINTE-CHEIE: alimente, medicină, sănătate, dietă,
boli

„Sănătatea se află în pâinea neagră și băutura albă, nu în pâinea albă și băutura neagră.”1
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Ca o imagine remanentă înregistrată în memoria colectivă, având rădăcinile în cultura populară, cul‑
tura urbană continuă să folosească alimentele ca alternativă a unui regim medicamentos care să amelioreze
sau să vindece diferite boli.
În cultura populară, fiecare aliment a primit un rol: castravetele vindecă durerile de cap, ceapa se
considera a fi utilă în dizenterie, febră tifoidă, holeră, eczeme, arsuri, hernie, tuse; laptele vindecă bolile pul‑
monare și intoxicațiile, hreanul vindeca micozele și bolile pulmonare, muștarul vindecă reumatismul, mor‑
covul vindecă hepatita și rahitismul, usturoiul vindecă parazitozele, iar varza e medicament contra arsurilor,
degerăturilor și durerilor reumatice.2 Acestea sunt doar câteva exemple ale utilizării medicale a alimentelor.
Ca o dovadă a permanenței credinței populare, cultura urbană interbelică nu a abandonat utilizarea
alimentelor ca medicamente. Mergând mai departe, nici societatea actuală nu abandonează acest set de
credințe. Imaginea alimentelor, creată în vremuri imemoriale, se păstrează și azi în lumea satului, iar cer‑
cetătorii, prin eforturile lor constante, descoperă uneori adevăruri ascunse în practici străvechi. Eforturile
contemporanilor se înscriu în încercarea de a găsi alternative medicamentelor de sinteză cu multiple efecte
secundare, iar eforturile medicilor interbelici se înscriu încercarea de a găsi alternative medicamentelor
mult prea scumpe într-o societate mult prea sărăcită să și le poată achiziționa.
Luând în considerare incidența bolilor într-o societate în curs de civilizare, putem determina cu
ușurință importanța acordată alimentelor – medicament. Studiul de față își propune să determine sursa
credințelor igieniștilor în efectele binefăcătoare ale alimentelor, indicațiile terapeutice identificate și poso‑
logia lor făcând referire la societatea românească interbelică.
Pentru creionarea acestor aspecte, vom folosi literatura medicală interbelică și revistele de populari‑
zare ale acestora.
În ceea ce privește abordarea subiectului, vom trata inițial fiecare aliment în parte cu proprietățile
sale terapeutice, iar apoi vom reda câteva dintre regimurile recomandate în diferite afecțiuni.
1. Proprietăți terapeutice ale alimentelor
Datorită conținutului lor de vitamine și minerale, unele alimente pot influența starea de sănătate
a organismului uman, mai ales în ceea ce privește bolile metabolice sau cele respiratorii3, afirmă cercetă‑
torii epocii neo contemporane. Calitatea curativă a alimentelor determină ierarhii între acestea. În perioada
interbelică, cel mai apreciat aliment văzut prin prisma calităților sale nutritive este laptele.
a) Laptele
Acest aliment, cu o compoziție complexă4 este recomandat atât copiilor, convalescenților și celor în
vârstă, cât și adulților sănătoși pentru prevenirea eventualelor dezechilibre în nutriție sau pentru amelio‑
rarea ori tratarea diferitelor boli.
În cazul carențelor de vitamine sau minerale, prof. dr. Constantinescu consideră că este suficientă
includerea lui în alimentație pentru a echilibra starea organismului. Apatia, lipsa de voință, de energie, de
atenție se combat prin alimentația cu lapte, afirmă el.5
Recomandări cu privire la bolile în cadrul cărora ar putea avea efect benefic o alimentație preponde‑
rent lactată sunt, conform doctorului Filip: cele „de mațe”, cele de stomac, rinichi, inimă, gută, reumatism
și boli de piele.6
2
3
4

5
6

Valer Butură 1979, passim.
Massimo Livi Bacci 1991, p. 32–37.
Conform Constantin Banu 2005, pp. 102–103, compoziția laptelui este: apă – 86,6%, grăsime – 4,1%, proteină – 3,6%,
lactoză – 5%, cenușă – 0,7%. Sărurile minerale ce se găsesc în compoziția lui sunt: Ca, P, Na, K, Cl, I, Fe, Co, Mn, Cu, Mo, Se,
F, Cr, Zn și conține aproape toate vitaminele liposolubile și hidrosolubile: A, β – caroten, B6, B12, D, E, C, biotina, niacina,
acid pantotenic, riboflavină, tiamină, folacină, colină.
G. K. Constantinescu 1940, p. 393.
N. Filip 1913, passim.
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Vasile Bianu adaugă la acestea diareea, dizenteria, otrăvirea cu diferite substanțe, febra tifoidă, scar‑
latina, pojarul și vărsatul.7
Insomnia poate fi tratată cu lapte cu miere, afirmă Neagu Djuvara în jurnalul său de amintiri.8
Multe dintre efectele terapeutice ale laptelui și influența lui benefică în cazul recuperării bolnavilor se
studiază și astăzi. Cercetătorii au descoperit că acesta poate oferi protecție împotriva unor tipuri de cancer,
poate influența sistemul imunitar al organismului, are o influență benefică asupra celor suferinzi de boli car‑
diovasculare și în multe alte afecțiuni au refuzat să se pronunțe până la obținerea unor rezultate imbatabile.9
Derivaților acizi ai laptelui li se recunoaște o largă utilizare în ceea ce privește tratamentul și preve‑
nirea unor boli, în special a celor legate de tractul digestiv.10 Astfel, pentru digestie îngreunată este reco‑
mandat chefirul din lapte din care s-a prelevat grăsimea, pentru balonări se recomandă iaurtul, la fel și
pentru constipație, gastroenterită, infecții cu bacteria e-coli. Alte boli în care derivatele acide ale laptelui
și-au dovedit eficacitatea, conform medicilor epocii interbelice sunt: afecțiunile hepatice, eczemele, furun‑
culoza, plăgile. Contraindicații se impun doar în cazul maladiilor de origine renală. În cazul maladiilor pul‑
monare, nu s-a putut dovedi științific nici un efect în ceea ce privește ameliorarea simptomelor, însă s-a
constatat o creștere în greutate a celor bolnavi și o întărire a sistemului imunitar. Pe aceleași considerente,
derivatele acide ale laptelui sunt indicate convalescenților.
În curele de îngrășare sunt recomandate iaurturile și chefirul obținut din lapte integral, iar în cele de
slăbire, cele din laptele smântânit.11
În ceea ce privește brânzeturile, niciunul dintre studiile consultate nu fac referire la vreo calitate tera‑
peutică, însă Mircea Petrescu și Aurora Suțianu recomandă ca brânzeturile fermentate să nu fie consumate
de către cei ce suferă de afecțiuni digestive, hepatice și renale deoarece le pot produce tulburări.12
Zerul este produsul rezultat în urma extragerii brânzei și a urdei prin procedee termice. Îl includem
în acest studiu deoarece este recomandat ca medicament, numai alături de aerul de munte în oftică (tuber‑
culoză pulmonară).13
b) Pâinea
A constituit baza alimentației orășeanului. Cu toate acestea, doar carbohidrații și mineralele și oli‑
goelementele sunt cei ce îi întăresc poziția. Pâinea neagră și cea de extracție redusă conțin vitaminele B1 și
B2 precum și vitamina PP, iar cea albă este complet lipsită de elemente nutritive. Un alt beneficiu pentru
sănătate adus de pâinea de extracție redusă este prezența fibrelor care reglează tractul intestinal.14 Dr. Abate
consideră că pâinea albă este cea mai hrănitoare, iar cea neagră este utilă doar în ceea ce privește prezența
fibrelor15, pe când alți dieteticieni recomandă cu căldură folosirea pâinii integrale, cea care conține și ger‑
menii și endospermul din bob.16
În cazul bolilor tubului digestiv, se recomandă o cantitate redusă de pâine. Diabeticilor li se reco‑
mandă pâinea de gluten, iar în constipație pâinea de secară.17
c) Carnea
Carnea nu apare nici ca leac al medicinii empirice, nici ca parte al vreunui tratament prescris de
nutriționiști. Recomandări pentru utilizarea ei se fac în virtutea compoziției sale chimice. Proteinele de
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

Vasile Bianu1 1921, p. 6.
Neagu Djuvara 2010, p. 137.
În privința efectelor terapeutice ale laptelui recunoscute astăzi vezi: Viorica Maria Macovei, G. M. Costin, 2006 și Constantin
Banu 2005.
G. K. Constantinescu, op. cit., p. 394.
Dr. I. Dumitru 1939, p. 71–78.
Mircea Petrescu, Aurora Suțianu 1940, p. 119.
Vasile Bianu1 1921, p. 6.
Constantin Banu 2005, p. 86–87.
I Abate 1934, p. 13.
Victor Braniște1 1937, p. 2.
Vasile Bianu2 1921, p. 6.
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origine animală se constituie ca substanțe necesare pentru creșterea și repararea țesuturilor uzate, prin
urmare, pentru întărirea organismului carnea și supele de carne sau bulionul sunt indicate.18 Carnea crudă,
un tabu alimentar în societatea românească este adoptată ca adjuvant în bolile tractului digestiv, însă doar
sub supravegherea strictă a medicului.19
d) Ouăle
Datorită compoziției lor chimice complexe, ouăle sunt recomandate în alimentația lăuzelor, copiilor
de peste 9 ani, bolnavilor, convalescenților, anemicilor, intelectualilor și adulților de toate categoriile. Acest
fapt se datorează calității superioare a componentelor, digestibilitatea lor atingând procentul de 97%.20
În ceea ce privește consumul curativ de ouă, amintim folosirea ouălor crude pentru întreținerea vocii
artiștilor, a cojii de ou pisată împotriva excesului de aciditate al stomacului, a albușului pentru limpezirea
produselor farmaceutice, prepararea apei albuminoase și în caz de otrăvire.21
e) Legumele
Varza deține proprietăți nutritive excepționale potrivit nutriționiștilor contemporani. Varza roșie și
cea de Bruxelles este bogată în provitamina A, în vitamina C și E și în fibre. Complexul B este și el reprezentat
(B1, B 2, B3, B5, B6, B9), iar minerale conținute sunt: calciul, magneziul și fierul. Oligoelementele cuprinse în
compoziția sa sunt: iodul, cuprul, manganul și sulful. Ca proprietăți nutritive, îi sunt recunoscute efectele
de protejare a organismului împotriva cancerului de colon, efectele cicatrizante, este considerat antiseptic
în bolile pulmonare, reglează glicemia în cazul diabetului și ameliorează stările astenice.22
Dietoterapia interbelică recunoștea verzei importante beneficii pentru sănătate, cum ar fi: comba‑
terea reumatismului, astmului și constipației, în special în varianta murată.23
În ceea ce privește compoziția sa chimică, în componența sa au fost identificate minerale și oligoele‑
mente ca: sodiul, calciul, sulful, iodul și arsenicul. Dintre vitamine, fuseseră identificate vitaminele B24 și C.25
Morcovul, aliment bogat în vitamina A, a fost folosit sub formă de zeamă în tratarea tusei, infecțiilor
aparatului excretor și pentru stoparea lactației la femei. Crud, este recomandat împotriva limbricilor; sub
formă de ceai de semințe este indicat în vindecarea bubelor dulci și a lipsei apetitului. Morcovii și mierea, com‑
binate, au proprietatea de a purifica motiv pentru care sunt recomandate în cazul bubelor și „spurcăciunilor”.26
Măcrișul, plantă utilizată sporadic în alimentație, este recomandată în tratarea anemiilor datorită
cantității mari de fier din compoziție, a scorbutului, a lipsei apetitului și a constipației. Se recomandă
prudență în utilizare lui în cazul celor ce suferă de calculi renali, fiindcă oxalații din compoziția lui deter‑
mină o creștere în volum a acestora.27
Fasolea, bogată în proteine, supranumită carnea săracului, este recunoscută ca fiind medicament efi‑
cient împotriva malariei. În convalescență sau diferite boli, consumarea ei este interzisă.
Cartofii, bogați în carbohidrați, sunt folosiți ca medicament sub formă de cataplasmă. Asemenea
cataplasme se utilizează în arsuri și dureri în gât.28
f) Fructele
Datorită compoziției lor chimice bogate în vitamine și minerale, fructelor li s-a atribuit proprietăți
curative și nutritive importante. Unele dintre acestea sunt susținute și azi. Astfel, nucile, prin conținutul lor
18
19
20
21
22
23
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Maria Pîrvulescu1 1936, p. 13.
Vasile Bianu3 1921, p. 5.
D. Rusu 1940, pp. 407–411.
Vasile Bianu4 1921, p. 6.
Constantin Banu, op. cit., pp. 88–92.
M. Ristea 1936,, p. 11.
De menționat este faptul că în 1939 doar câteva dintre vitaminele cunoscute astăzi fuseseră descoperite: vitamina A, B, C și
D.
Emanoil Anca 1939, pp. 82–84.
Maria Pîrvulescu2 1937, p. 11.
Ibidem.
Vasile Bianu5 1921, p. 6.
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ridicat de grăsimi, sunt recomandate pentru o bună funcționare a creierului, piersicile și caisele revigorează
stomacul, plămânii, intestinele și ficatul, strugurii curăță sângele și ajută la digestie, prunele îmbunătățesc
și ele digestia, perele întăresc oasele și rinichii, iar merele ajută la menținerea unui nivel optim de sânge în
corp.29
Un măr pe zi înseamnă o digestie optimă, vindecarea bolilor de stomac, dezinfectarea gurii și
menținerea dințiilor sănătoși. 6 mere consumate zilnic țin dentistul departe, afirmă redactorul rubricii
medicale a „Gazetei Transilvaniei”.30
Având în vedere faptul că alimentația în mediul rural era formată în mare parte din legume și fructe,
nutriționiștii interbelici nu au simțit nevoia să promoveze un consum curativ sau o utilizare diferită pentru
acestea, cu toate că au subliniat nevoia unui consum moderat de fructe și legume care să complinească
nevoia de vitamine și minerale necesare corpului.
g) Mierea
„Ce este leul între animale, aurul între metale, diamantul între pietre și mierea între alimente”.31
Această suită de comparații dorește să stabilească valoarea nutritivă a mierii. Fiind procesată de către albine,
mierea se considera a nu mai fi digerată de corp, ci preluată direct de către sânge. Luând în considerare acest
aspect, medicii recomandau mierea copiilor, bătrânilor, convalescenților, intelectualilor și celor cu nervii
slăbiți. În ceea ce privește consumul curativ, mierea ajută la digestie, dezinfectează, fiind antiseptică. Este
recomandată împotriva răgușelii și a tusei, a răcelii, în vindecarea arsurilor și tăieturilor și la calmarea dure‑
rilor de gingii la sugari.
h) Apa și lichidele
Apa este esențială pentru organismul uman. O cantitate potrivită determină o funcționare optimă
a organismului. O cantitate insuficientă poate determina dezechilibre în interiorul corpului, dar în bolile
sistemului excretor, în afecțiuni ale rinichilor este recomandată o cantitate mare de lichide.
Apa minerală este un medicament bine cunoscut de veacuri. Pe lângă timpul petrecut „la băi” la
recomandările medicilor, igieniștii recomandă folosirea unei limonade minerale, preparată cu acid nitric
sau sulfuric în afecțiuni ca hemoptizia, hematemeză sau hemoragie.32
Limonada vinoasă, o băutură obținută din lămâie și vin este recomandată pentru convalescenți, ca
întăritor, însă strict interzisă celor ce suferă de afecțiuni ale stomacului.
2. Alimente care otrăvesc
Unele alimente, din cauza păstrării lor defectuoase sau prea îndelungate, pot deveni dăunătoare
pentru organismul uman. Literatura medicală și de propagandă din perioada interbelică, în încercarea de a
educa societatea, a inclus în paginile sale recomandări demne de urmat.
Laptele, alimentul cel mai promovat în epocă, are și el contraindicații. Nu se recomandă consumul
laptelui nefiert. Excepții de la această regulă sunt permise doar în cazul în care animalul de la care provine
laptele este perfect sănătos și alimentul este manipulat și servit în condiții de igienă perfectă. În caz contrar,
microbii dăunători din lapte pot transmite celui ce îl consumă boli precum oftica sau tuberculoza pulmo‑
nară, febra aftoasă și febra tifoidă. Prezența acestor microbi se constată ca provenind de la vacile infestate
sau de la personalul care manipulează laptele.33
Precauție se mai recomandă și în cazul în care laptele a fost falsificat prin adăugarea suplimentară de
grăsime, făină sau apă. Aspectul laptelui este și el un indiciu pe care cei ce cumpără lapte sunt îndemnați să-l
29
30
31
32
33

Victor Braniște2 1929, p. 6.
Idem3, 1930, p. 3.
Vasile Bianu6 1921, p. 6.
Idem7, 1921, p. 4.
I. Felix 1903, p. 3.
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ia în considerare pentru a se feri de tulburări digestive sau intoxicații. Laptele cu o altă consistență, culoare
sau aspect este considerat dăunător sănătății și trebuie evitat.34
Carnea, „hrana gustoasă și de căpetenie, mai ușor de mistuit decât legumele și zarzavaturile” trebuie
aleasă cu multă precauție; în caz contrar, prin consumul ei, organismul poate fi infectat cu viermi intestinali,
trichina, măzăriche sau oftică.
Se recomandă să nu se consume carnea animalelor cu păr zbârcit, aspru, ochi stinși, nări uscate sau
cu spume la gură, respirație grea sau cu limba atârnând deoarece toate acestea sunt simptome ale diferitelor
boli. Calitatea cărnii este afectată și de vârsta animalului și de utilizarea lui la munca câmpului. Carnea cu
miros, urâtă sau putredă este strict interzisă.35
Ouăle păstrate prea mult pot determina intoxicații periculoase, avertizează dr. I. Abate.36 Pe cât de
importante sunt ele pentru sănătatea organismului, pe atât de dăunătoare se pot dovedi dacă sunt păstrate
mai mult de 28 de zile. De asemenea, tratamentul termic excesiv poate determina o îngreunare a digestiei.
Cartoful poate deveni vătămător atunci când se consumă degerat, mucegăit sau stricat și înverzit. De
asemenea, pot fi vătămători și cartofii prea tineri, veștejiți, găuriți, rupți sau resturile de la ei.37
Fructele bine coapte sunt alimente ce nu trebuie să lipsească din alimentația zilnică; necoapte însă
pot determina boli intestinale grave.38
Nucile sunt alimente complexe care se recomandă în special copiilor datorită conținutului ridicat de
uleiuri din compoziție care ajută la buna funcționare a creierului. Cu toate acestea, consumul excesiv este
dăunător, afirmă G. A. Antonescu, autorul „Abecedarului” pentru școlile primare.39 „Cartea de citire” pre‑
zintă o altă ipostază de folosire a nucului, băi cu frunze de nuc recomandate pentru copiii slabi.
Condimentele au ca proprietate generală faptul că ușurează digestia și fac alimentele mai apetisante,
însă consumul excesiv determină inapetență, inflamație a stomacului și digestie anevoioasă. Abuzul de
piper și ardei roșu determină ciroză.40
Cafeaua, băutură excelentă pentru trup și spirit, precum și pentru digestie, băută în exces determină
inapetență, dureri stomacale, insomnie, neastâmpăr, bătăi de inimă.41
Orice aliment consumat în cantități prea mari și nemestecat corespunzător poate determina dispnee,
pleșuvie timpurie, stare de somnolență, lipsă de energie și erupții la nivel cutanat, consideră Medicus, redac‑
torul revistei „Sfaturi”. El combate vehement mesele copioase, banchetele, excesele alimentare de orice fel
precum și dejunurile luate la restaurante, în oraș. 42
Profesorul M este și el de părere că mâncarea este dăunătoare sănătății dacă nu este mestecată cores‑
punzător și este servită în cantitate prea mare. El recomandă mese dese și mai puțin bogate.43
3. Regimuri alimentare recomandate în diferite boli
Digestia, ca orice alt proces ce are loc în corpul uman, consumă resurse importante de energie spre
a fi finalizată. Acesta este motivul pentru care nutriționiștii recomandă consumul unor alimente ușoare,
din care corpul să fie capabil să extragă toate substanțele de care are nevoie fără un consum prea mare de
energie. Pe același principiu, în diferite boli, mai ales în cele îndelungate, convalescența silește la prescri‑
erea unui regim alimentar strict. De asemenea, unele substanțe nutritive necesare în timpul funcționării
34
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normale a organismului trebuie eliminate în cazul în care acesta se confruntă cu diferite boli. Toate aceste
aspecte devin treptat o banalitate, însă în perioada supusă studiului, în diferite reviste de popularizare apar
articole vizând în mod deosebit acest aspect.
Vasile Bianu, în articolul său Hrana omului face o clasificare a alimentelor în funcție de gradul lor
de digestibilitate. Alimentele considerate indigeste sunt: oasele, zgârciurile, venele, tendoanele, pielițele,
ouăle fierte tare, ciupercile, nucile, migdalele și măslinele. Alimentele greu digerabile sunt: carnea de porc,
cârnații, mezelurile, varza, ceapa, pâinea caldă și prăjiturile, iar alimentele ușor digerabile sunt: carnea de
vițel, miel, pasăre, vacă, lapte, ouă fierte moi, spanacul, fructele proaspete, pâinea rece, cartofii și napii.
Alimentele greu digerabile petrec circa 4–6 ore în stomac până la procesarea totală, iar cele ușor digerabile
1 oră jumătate – 2 ore.44
De asemenea, temperatura de servire a alimentelor influențează și ea digestibilitatea alimentelor.
Alimentele reci sunt mult mai greu de digerat în comparație cu cele fierbinți. Cu toate acestea, o tempe‑
ratură prea ridicată irită mucoasa stomacală. Alimentele proaspete, asemenea celor calde, sunt mult mai
ușoare decât cele conservate.
Abuzul de condimente este și el recomandat a se evita în cazul bolnavilor și convalescenților.45
Luând în considerare aceste aspecte, vom încerca să definim câteva din regimurile alimentare reco‑
mandate în diferite boli.
Scarlatina, o boală infecto-contagioasă ce se manifestă în copilărie, are ca regim recomandat unul
lactat. Astfel, hrana celui bolnav, pe toată durata bolii trebuie să fie formată din lapte, dulce sau bătut. După
ce s-a depășit perioada critică caracterizată de febră ridicată și dureri în gât, bolnavului i se mai pot servi
supă de carne simplă, bulion de carne, cafea cu lapte, ceai, cacao cu lapte, toate fără pâine. De asemenea,
hidratarea este esențială, bolnavului administrându-i-se cantități mari de apă.46
Siturile medicale contemporane recomandă și ele un regim hidro-lacto-zaharat în prima fază a bolii,
fapt ce ne arată că acest tip de recomandări este unul cât se poate de serios și de bine documentat, iar nivelul
cunoștințelor medicilor era unul foarte ridicat.
Pentru diabetici, Silvia Albu recomanda evitarea zahărului și a mierii, a făinii, a legumelor făinoase
precum fasolea, mazărea și lintea și reducerea cantității de cartofi consumată.
Legumele se recomandă a se găti cu smântână și ou, nu cu prăjeală. Grăsimile de orice fel sunt per‑
mise, la fel și orice tipuri de carne. Se recomandă folosirea legumelor verzi: fasole verde, varză, pătlăgele
roșii și vinete, dovleac, țelină, salată, castraveți, ceapă, gulii, ridichi.
În ceea ce privește făinoasele, bolnavul va respecta cantitatea indicată de medic. Se utilizează pâinea
ovăz, fulgi și tărâțe de orez.
Ca băuturi sunt recomandate: apa, apa minerală, cafeaua, ceaiul, vinul acru.
Ceea ce este esențial, conform autoarei, e să se îndulcească toate produsele consumate cu zaharină,
nu cu zahăr.47
Dietoterapia modernă interzice cu desăvârșirea consumul de grăsimi în cazul celor suferinzi de
diabet. Prevederile referitoare la îndulcitori și amidon se păstrează, însă accentul s-a mutat înspre amidon
și interzicerea lui.
În arterioscleroză și boli de rinichi și ficat se recomandă evitarea condimentelor (ardei, piper,
scorțișoară, vanilie, oțet și mâncăruri acre precum și cele foarte dulci și ceapă).
La gătit nu se va întrebuința grăsime de porc sau gâscă, ci doar untdelemn și unt.
Sunt interzise legumele: fasole, varză, conopidă și castraveți; pastele făinoase, prăjiturile, nucile, alu‑
nele, migdalele, cafeaua, mierea, ceaiul, băuturile alcoolice, ciupercile și brânzeturile fermentate.
Vasile Bianu8 1921, p. 6.
A. Urechia 1929, p. 202.
46
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Se vor evita cărnurile, extrasele de carne, tocăturile, conservele de pește, măduva, ficatul, creierul, carnea
afumată. Carnea de pasăre, vițel și pește se va consuma mai mult fiartă decât friptă, dacă e posibil la grătar.
Ce se consumă se recomandă să se prepare sub formă de puire-uri sau budinci. De asemenea, sunt
preferate mesele dese și mai puțin încărcate în defavoarea meselor copioase și rare.48
În cazul bolilor cardiovasculare se recomandă mesele frugale formate din lapte și derivatele sale,
piureuri de zarzavaturi, multe fructe crude și compoturi.
Sunt interzise cărnuri grase de porc, vânat, gâscă, rață, berbec, mezeluri, ficat, rinichi, creieri, raci
și cărnuri afumate. De asemenea sunt interzise condimentele: ardei, piper, cuișoare, scorțișoară, vanilie și
oțet. În ceea ce privește băuturile, acestea sunt interzise cu desăvârșire, la fel și fumatul.49
Pentru ulcer regimul recomandat este format din lapte și pâine prăjită. Produsele făinoase se reco‑
mandă a se rări.
Se consumă legume ușoare precum: morcovul, spanacul, cartofii și conopida și carne de pui, vită și
pește. Ouăle se consumă doar moi, ocazional.50
Constipația este considerată o disfuncție intestinală cauzată de lipsa de fibre din alimentație, de
sedentarism și lipsa lichidelor din organism. Pentru a preveni instalarea constipației sau a o vindeca,
alimentația trebuie să se compună din legume verzi (fasole verde, mazăre verde, spanac, țelină, păstârnac,
praz, varză, lăptuci, morcovi și cartofi), lăptuci cu iaurt, carne de vițel, miel, pui sau pește slab, bine fierte
sau fripte, tăiței, macaroane, griș, orez, unt, iaurt, brânză proaspătă, fructe cât mai multe, compot de prune
uscate și afumate. De asemenea, se recomandă ca înainte de micul dejun să se ia o bucată de zahăr, o linguriță
de dulceață sau o linguriță de miere cu un pahar de apă rece.51
Bolnavilor de anemie li se recomandă un regim constând în alimente ușoare, dar hrănitoare. Astfel,
li se vor servi supă de carne cu găluști de ficat sau piure de ficat crud, ficat în sânge, carne de vițel și de miel,
de pui sau pește slab, preparate la grătar. Regimul recomandat este asemănător cu cele pe care le prescriu
medicii contemporani. Ficatul este alimentul care, bogat fiind în fier, poate determina o reechilibrare a
numărului celulelor roșii din sânge.52
Silvia Albu recomandă consumul timp de trei săptămâni a ficatului crud sau varia pregătit.53
Răgușeala sau disfonia este o afecțiune a corzilor vocale asociată în majoritatea cazurilor cu infla‑
marea laringelui. Laringita, ca afecțiune, se tratează cu un amestec de gălbenuș de ou și zahăr tos, iar extern
se aplică comprese cu cartofi.54
Celor ce și-au fracturat membrele sau au suferit orice alt tip de lovituri li se recomandă un aport
sporit de vitamine, preluate din hrana crudă, în special din legume: ridichi, morcovi, salată verde, legume
verzi. Interzise sunt, în schimb alimentele conservate, mai ales cele ambalate în cutii de metal.
Pentru amețeli se recomandă cafeaua, ceaiul cu rom și apa rece,55 iar convalescenților li se reco‑
manda consumul de ouă proaspete, unt, carne de pui și mămăliguță, ca substitut al pâinii.56
4. Concluzii
Alimentele, prin valoarea lor nutritivă sau prin valențele care le sunt atribuite, refac și mențin un echi‑
libru optim în organism, asigură dezvoltarea fizică și psihică a individului, conferă imunitate, dau calitate
Ibidem, p. 102–103.
Ibidem, p. 103.
50
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vieții și o prelungesc. Prin structura lor chimică, unele alimente se pretează a fi folosite în diferite boli deoa‑
rece oferă organismului resursele necesare refacerii.
Înțelegând doar parțial această capacitate a lor, medicii din perioada interbelică au făcut experimente
pentru a afla care sunt componentele care determină schimbări în starea organismului, descoperind astfel
vitaminele și mineralele. Până în acel moment, doar vitaminele A, B1, C și D erau descoperite, iar dintre
minerale, se cunoștea efectul calciului, fierului și magneziului.
Pe baza acestor descoperiri, ei au reușit să formuleze anumite recomandări în dieta bolnavilor și au
supus atenției orășenilor diferitele alimente care să îi ajute în refacerea organismului bolnav sau în prevenția
diferitelor boli. Acestea sunt asemănătoare celor prescrise astăzi și denotă seriozitatea cercetătorilor pe de o
parte, și veridicitatea unora dintre recomandările medicinii populare pe de altă parte. Toate aceste preocu‑
pări vin din dorința de a îmbunătăți starea populației a cărei grad de subnutriție era mare, mai ales în rândul
copiilor și adolescenților.
Medicii și chimiștii caută și astăzi să descifreze modalitatea prin care alimentele ajută la vindecarea
bolilor. Dacă la aceste întrebări medicina și chimia vor fi fost în măsură să răspundă, antropologia se con‑
fruntă cu o problemă cu atât mai importantă cu cât un răspuns ferm nu poate fi formulat: cum au apărut și
cum s-au dezvoltat aceste credințe în puterile tămăduitoare ale alimentelor.
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EUTANASIA – REPERE ISTORICE ALE
UNUI CONCEPT CONTROVERSAT
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EUTANASIA – MILESTONES OF A CONTROVERSIAL CONCEPT
ABSTRACT: Euthanasia is a subject who has a history
as old as the whole mankind. This thing is not surprising if
we take in consideration the fact that it concerns one of the
most important aspects of the human existance namely, it’s
finality, the man’s death. In this situation, is not about a natural closure, the ending of a biological process, but is about
an unexpected event, a sharp action of a different person.
Despite of the fact that in prezent, the practice of the euthanasia, is a blamed and unaccepted act, it wasn’t always like
this. In the Ancient times it was practicated very often and
in any social or age category. Like that it were killed all the
people who suffered by different malformations, phisical of
psichical deasease, even those who were too ald and they
couldn’t work to achieve their food.
It is very interesting to follow the history of euthanasia from
the Ancient times till the present. It has a ciclical evolution
and it passed trough all the possible speps, from the acceptance phase to the negation one and after that the prohibition of it, to reach nowdays again it that situation when a
lot of people ask for it, and more people are recomanding it.
KEYWORDS: euthanasia, good deatyh, dignity, history,
nazism.

REZUMAT: Eutanasia este un subiect cu o istorie la fel de
veche precum omenirea. Acest lucru nu este surprinzator
avand in vedere faptul ca ea vizeaza unul dintre cele mai
importante aspecte ale existentei umane si anume, finalitatea
ei, moartea omului. Insa, in aceasta situatie, nu este vortba
despre un sfarsit natural, o incherere a unui proces biologic, ci
un eveniment brusc, subit si ca o actiune a unei alte persoane.
In ciuda faptului ca practicarea eutanasiei, in prezent, in
majoritatea statelor este un act blamat si de neacceptat,
nu dintotdeauna a existat o atitudine de respingere a ei. In
Antichitatea, eutanasia era practicata la scara larga si aplicata tuturor categoriilor sociale sau de varsta. Astfel erau
omorati toti cei care sufereau de malformatii, boli mintale
sau fizice, chiar si cei care aveau o varsta inaintata si nu mai
putea munci pentru a se intretine.
Este foarte interesant de urmarit istoria practicarii eutanasiei din cele mai vechi timpuri pana in prezent. Aceasta a
avut o evolutie ciclica si a trecut prin toate etapele posibile,
de la faza de acceptare, la cea de negare, apoi interzicere,
pentru a ajunge in prezent, din nou, in stadiul in care este tot
mai des solicitata si recomandata.
CUVINTE-CHEIE: eutanasie, moarte buna, demnitate,
istorie, nazism.

De-a lungul timpului, omul a avut o atitudine ambivalentă faţă de propria-i viaţă. Atitudinea socie‑
tăţii faţă de viaţa membrilor ei a fost, de asemenea, una variabilă. Nu în puţine cazuri, în trecut, s-a apelat la
curăţarea societăţii de oamenii care nu indeplineau anumite cerinţe, anumite standarde, pentru a face parte
din ea. Din acest punct de vedere, considerăm utile sub aspect istoriografic trecerea în revistă a unor repere
istorice privitoare la această practică.
Eutanasia este un subiect cu o evoluţie interesantă, privită atât ca un concept cât şi ca acţiune, măsură
sau gest. În ciuda vechimii acesteia, precum şi a disputelor pe care le-a generat, subiectul este, în opinia
*
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noastră, unul de actualitate, preocupă cercetătorii din mai multe domenii, precum şi întreaga societate şi de
aceea ar merita a-i fi acordată o importanţă mai mare. Tocmai datorită lipsei de discuţii libere, deschise, pe
această temă, s-a ajuns ca în prezent să existe o reticenţă a oamenilor când este vorba despre eutanasie, fie
că este vorba despre legalizarea ei sau despre aspectele pozitive şi negative pe care le presupune. Consider
că este necesar ca fiecare om în parte să dispună de toate resursele necesare pentru a-şi putea crea o imagine
corectă despre un subiect atât de fragil cum este eutanasia. Persistă încă multă confuzie referitor la practica
eutanasiei şi la ceea ce ar însemna legalizarea ei
Cu privire la eutanasie în mod special, au existat reglementări încă din Antichitate. În justificarea ei,
cel mai des era invocat principiul, „liberum mortis arbitrum”. Acesta a fost folosit drept scuză de către foarte
mulţi indivizi care din laşitate, frică, sau alte considerente personale, considerau că stă în puterea lor de
decizie, sau au liberul drept de a alege între viaţă şi moarte.1 Din păcate, în zilele noastre pare a se înregistra
o reîntoarece la obiceiurile şi practicile Antichităţii, liberul arbitru, fiind un aşa-zis drept invocat şi utilizat
de numeroşi indivizi ai societăţii contemporane.
Metoda eutanasiei este practicată şi de către stat în diferite scopuri, precum eutanasia socială sau
eugenică şi în cazul condamnării la moarte a unor deţinuţi. Problema eutanasiei, în forma în care se pre‑
zintă azi, nu este nouă ci ea a fost practică din vremuri antice, sub forme de ucidere a copiilor, de ucidere a
părinţilor şi de sacrificiu personal.
În viziunea celor care apelau la eutanasie, ca o alternativă la sinucidere, aceasta era asemeni unei
manifestări a credinţei într-o fiinţă transcendentă, într-un sentiment al onoarei. Mai mult, în momentul
în care ei luau această decizie, se considerau drept egalul lui Dumnezeu, sau, în funcţie de credinţa fiecă‑
ruia, egalul acelei fiinţe care era deasupra a toate. Era principalul argument utilizat şi de către cei cărora li
se dădea pedeapsa cu moartea, ei mergând pe principiul: decât să mă priveze altcineva de viaţă, într-un
mod josnic, sau dureros, mai bine aleg să-mi curm singur zilele în modul pe care îl consider cel mai de
cuviinţă2.
În Sparta spre exemplu, copiii handicapaţi erau lăsaţi să moară, gest cu care era de acord chiar şi filo‑
soful Platon, menţionând acesta în lucrarea sa, Republica. De altfel, filosofia greacă a fost favorabilă sinuci‑
derii şi suprimării celor care deveneau o povară pentru alţii. În perioada 50–125 d.Hr.Plutarch, în lucrarea
Vieţile Paralele, povesteşte faptul că cei născuţi cu malformaţii sau nesănătoşi, erau aruncaţi de pe o stâncă a
muntelui Tiget. Filosofii antici majoritatea au avut scrieri prin care cereau, sau susţineau aprobarea ideii de
„moarte dirijată de către Consiliul de Conducere al Societăţii”. 3
„Ars (bene) moriendi” a fost asemeni unui motto al vremurilor respective, mai ales al celor care
pledau în favoarea generalizării eutanasiei şi practicarea acesteia la o scară cât mai largă. Se dorea ca socie‑
tatea să fie curăţată de toate „anomaliile” şi personajele care nu puteau contribui la dezvoltarea ei economică
sau culturala. Cu alte cuvinte, nu se tolera ideea unei prezenţe neputincioase în cadrul comunităţii. Exista
de asemenea şi o admiraţie foarte mare pentru cei care realizau că sunt inutili societăţii, sau o povară pentru
familie şi luau singuri decizia de a-şi pune capăt zilelor, realizându-se foarte multe scrieiri pe acestă temă. O
astfel de lucrare este Mori licet cui vivere nou placet, în urma a cărei lecturi numeroase persoane s-au sinucis.
Eutanasia a avut susţinători, atât în teorie cât şi la modul practic, în Grecia antică. Isiot, în cărţile
sale cu caracter didactic şi moral, povesteşte faptul că locuitorii de atunci au fost fără milă nu doar în
faţa celor suferinzi, ci şi în faţa bătrânilor lor părinţi. Uciderea celor neputincioşi nu se datora milei sau
compătimirii faţă de cel suferind, ci a fost un epilog tragic al vieţii aspre şi situaţiei economice. Strabon,
deasemenea povesteşte un caz curios, când bătrânii din insula Cos s-au adunat, încoronaţi şi au băut în
grup suc de cucută, care este o licoare otrăvitoare. Acesta era un obicei practicat de majoritatea oamenilor
1
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în vârstă de pe insulă, deoarece, considerau ei că „Cel care nu poate să trăiască bine, nu trebuie să trăiască
rău” (Strabon 10, 486).4
Cucerind Grecia, romanii au preluat moravurile grecilor, inclusiv pe cele referitoare la modul pără‑
sirii lumii acesteia. La Roma, încă din 450 I.Hr, era publicată Legea celor Douasprezece Table. Aceasta pre‑
vedea deasemenea jertfirea copiilor care se nasc cu malformaţii imediat ce veneau pe lume. Obiceiul a fost
continuat până în cea de-a doua jumătate a secolului al IV-lea, când, datorită influenţei creştine, împaratul
Valens l-a interzis.
Tot în Roma antică sinuciderea era considerată o moarte onorabilă. Creştinismul însă a adus modi‑
ficări radicale în ceea ce priveşte respectul faţă de viaţa omenească. El a promovat învăţătura potrivit căreia
viaţa în trup este viaţă a persoanei, iar de viaţa persoanei umane nimeni nu poate dispune după bunul său
plac; persoana chiar în suferinţă, are o valoare inestimabilă, iar suferinţa când nu este consecinţă imediată
sau îndepartată a unor păcate, este o realitate îngăduită de Dumnezeu. Erau repetate foarte des cuvintele:
„suferinţa aduce răbdare şi răbdarea încercare, iar încercarea, nădejde”5, potrivit cărora persoana nu se epu‑
izează în viaţa sa biologică, nici nu se realizează exclusiv în condiţia sa pământească, iar viaţa în sensul bio‑
logic al cuvântului, este condiţia fundamentală în vederea pregătirii persoanei umane pentru Împărăţia lui
Dumnezeu.6
Valerius Maxim istoriseşte faptul că în Masalia a existat un loc unde se păstra o băutură otrăvitoare
pusă la dispoziţia acelora care îşi motivau, în faţa bătrânilor oraşului, dorinţa de a muri liniştiţi, deoarece
se considerau foarte trişti în această viaţă. În Epoca Romană, practicau eutanasia mai ales filosofii stoici,
prin sinucidere, susţinând dreptul fiecarui individ să aibă o moarte uşoară. Astfel, Zenon s-a sugrumat,
Cleante, Caton, Seneca şi alti stoici s-au sinucis. Seeley observa la romani că uciderea copiilor practicată de
un prieten al familiei a fost considerată o măsura de „economie înţeleaptă”7, deoarece se considera inutilă
păstrarea şi creşterea unui copil bolnav care nu va putea ajunge niciodată să producă, ci va fi doar o povară
pentru familia sa.
Obiceiul eutanasiei eugenice nu este întâlnit şi la poporul israelit. Israeliţii creşteau şi educau chiar şi
copiii orbi, invalizi, ai căror părinţi nu erau în stare să-i crească sau erau morţi. Cei neputincioşi erau ajutaţi
de întreaga comunitate să ducă o viaţă cât mai uşoară şi nu erau priviţi ca o povară.
Noţiunea de sacralitate a vietii a apărut şi a început a fi înteleasă şi luată în considerare în Evul Mediu.
În această perioadă a afirmării şi expansiunii marilor religii, creştinismul, iudaismul şi islamismul, exista
ideea potrivit căreia viaţa umană este de origine divină. Aceasta a fost universal propagată şi susţinută de
fiecare credinţă creştină în parte. Prin ea era clar condamnată eutanasia. Medicii, în marea lor majoritate,
primeau o educaţie religioasă în spirit abstenţionist şi fatalist, lucru care făcea ca moartea să intervină într-un
mod absolut natural. Astfel muribunzilor nu le era grăbit sfârşitul, ci ei erau lăsaţi în grija preoţilor şi a călugă‑
rilor, care se ocupau de ei şi îi ajutau să treacă cu sufletul împăcat în lumea de dincolo. Această resemnare era
adesea un lucru aproape imposibil, foarte greu de realizat, în condiţia în care moartea devenise un spectacol
la care participau toţi cei apropiaţi, iar acest spectacol reprezenta pragul de trecere între cele două lumi.8
În ciuda acestor noi percepţii religioase asupra vieţii şi a morţii, asupra acestor noi practici sociale,
eutanasia a continuat a fi practicată ilegal, în secret, în cea mai mare parte fiind eutanasiaţi cei suferinzi de
rabie, tuberculoză sau alte boli contagioase ori mortale.
În timpul Renaşterii şi al Reformei, noile idei ale vremii privind eutanasia, privind importanţa ori‑
ginii vieţii şi semnificaţia morţii, au fost impregnate de umanism şi exagerate ulterior de humano-centrism,
sau antropocentrism.
4
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Thomas Morus, în lucrarea sa, Utopia, vorbeşte despre practica uciderii bolnavilor. În opinia sa,
omorul din compasiune era mai mult decât un act admirabil, îl vedea drept un „act de înţelepciune, religios
şi sfânt”.
În aceeaşi perioadă, mai exact în anul 1620, a fost introdus şi termenul propriu-zis de eutanasie de
către Francis Bacon. El l-a utilizat pentru prima dată în lucrarea Novum Organum9. În viziunea lui, acest
termen putea fi folosit doar în sens filosofic nu şi în sens pragmatic. Sensul de moarte bună, liniştită, uşoară
se referea la atmosfera din jurul celui care moare, la sufletul şi resemnarea lui, nu la acea suferinţă fizică sau
sufletească care se cerea a fi curmată. Din păcate însă, dacă iniţial prin „moarte bună” se înţelegea moartea
primită cu seninătate, datorită unei vieţi morale superioare sau datorită eforturilor ineficiente ale medicului
de a alina durerile şi a ridica tonusul psihic al bolnavului, ulterior, termenul şi-a modificat sensul, desem‑
nând omorârea cuiva din milă sau curmarea fără durere a vieţii cuiva devenit primejdios sau inutil pentru
anumite societăţi, sau curmarea unei vieţi înţeleasă ea însăşi fără sens din cauza suferinţelor cumplite.10
Iluminismul a deplasat concepţia despre viaţă şi moarte dispre latura religioasă şi morală spre cea pato‑
logică, subliniind prezenţa tulburării sufleteşti sau psihice în declanşarea autoagresiunii. Astfel îndepărtarea de
caracterul sacru al vieţii s-a accentuat. La fel s-a întâmplat şi cu legătura existentă între nădejdea în Dumnzeu
în faţa unei suferinţe şi măsurile luate de cel aflat în cauză. Din cauza acestei îndepărtări, omul a ajuns a se con‑
sidera stăpân pe propria viata, considerând că libertatea deciziilor asupra alegerii vieţii sau a morţii îi aparţin.11
Adevărata problemă, într-o societate modernă, în curs de dezvoltare, cuprinsă de avântul schimbării
ideilor, percepţiilor şi aprecierilor, atât la nivel social cât şi spiritual a apărut în cursul secolului al XVII-lea.
Odată cu debutul acestuia au fost lansate şi ample acţiuni care vizau decriminalizarea sinuciderii. Astfel,
dreptul asupra vieţii a ajuns a fi plasat în mâna şi la atitudinea omului. Prin aceasta s-a răspândit de fapt
desacralizarea vieţii, care la rândul său a fost o încurajare a ideilor eutanasiste. Viaţa nemaiavând un caracter
sacru, în viziunea anumitor personaje, putea fi suprimată la orice mică inconvenienţă.
Secolul al XIX-lea a fost perioada unor mari revoluţii tehnico-ştiinţifice însoţite şi de concrete luări
de opinie asupra eutanasiei. Au început a fi publicate lucrări ale diferiţilor medici, clerici sau simplii literaţi,
care au luat atitudine pro sau contra eutanasiei. O asfel de lucrare a fost Etica Medicală a lui Percival, publi‑
cată în 1803, care recomanda ca medicul să nu abandoneze pe bolnavul în fază terminală: „El trebuie să fie
mesagerul speranţei şi al confortului; prin compasiune caldă, reînsufleţeşte viaţa care exprimă şi contraba‑
lansează influenţa depresivă a bolii”. În contradicţie cu pledoaria lui Percival a fost Samuel Williams, care
în 1870, în cadrul unei întâlniri la Birmingham Speculative Club, şi-a susţinut ideea în favoarea practicării
eutanasiei „în toate cazurile de boli însoţite de dureri şi lipsite de speranţă”. Potrivit lui eutanasia era singura
modalitate de a asigura oamenilor o moarte liniştită şi lipsită de dureri.12
Ideea lui Samuel Williams a fost des reluată şi popularizată de către diferite reviste şi cărţi. Ea s-a
bucurat de o amplă dezbatere în paginile jurnalelor literare şi politice cele mai apreciate. A ajuns în acest
fel a fi discutată la reuniunile societăţilor medicale americane şi ale societăţilor profesionale nemedicale.
Principalele idei aduse în discuţie erau drepturile pacienţilor, înlăturarea durerii şi a suferinţei şi cel mai
important, pierderea sau respectarea demnității, atât a medicului cât şi a pacientului.
O altă idee intens dezbătută a fost posibilitatea precipitării morţii în situaţia în care aceasta este ine‑
vitabilă. În Marea Britanie încă din 1873 existau două reviste ce duceau aprige dispute pe acest subiect.
Acestea erau Fortnightly Review care era de părere că doar eutanasia voluntară poate fi apreciată, care era în
contradicţie cu revista Spectator ce considera că tocmai persoanele incapabile de a-şi da consimţământul au
cea mai mare nevoie de eutanasie.13
9
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În paralel au existat şi continuatori ai ideii lui Bacon. Unul a fost medicul englez William Osler care
îndemna asistarea medicală a muribunzilor până la ultima suflare. Henri de Mondeville, de asemenea,
afirma că medicul trebuie să evite pe cât posibil să ajungă în situaţii periculoase, iar pentru aceasta bolnavii
disperaţi sau fără speranţă de viaţă trebuie refuzaţi, reducându-se astfel şi riscul tentaţiei de a-i curma sufe‑
rinţa. Datorită unor astfel de idei, secolul al XIX-lea a lărgit progresiv perspectivele asistenţei muribunzilor,
ba mai mult, au apărut şi planuri pentru înfiinţarea unor spaţii în care să fie asistaţi muribunzii. Ideea, deşi
practicată în numeroase ţări, a fost aspru criticată și acuzată de faptul că aceste, „anticamere ale morţii”,
„aziluri pentru muribunzi” nu sunt altceva decât locuri care facilitează sau grăbesc procesul morţii, şi o dată
internat este ca şi cum ai accepta o condamnare.
În decursul secolului al XIX-lea chestiunea eutanasiei a căpătat un caracter de masă și a devenit un
subiect mai extins în discuţii, cu o abordare publică. O problemă des întâlnită a celor care practicau medicina
au fost solicitările primite pentru a provoca aşa-numite morţi caritabile. Acestea aveau ca argument compa‑
siunea şi alte motive filantropice. Un astfel de caz a fost cel al medicului lui Napoleon Bonaparte, căruia în
1815, împăratul i-a solicitat o substanţă fatală, care să şi-o administreze în situaţia în care ar fi luat prizonier
de către inamici. Medicul a refuzat această cerere, împăratul murind 6 ani mai târziu pe insula Sfânta Elena.
Nici John Keats, poet englez, nu şi-a putut convinge medicul să-i administreze o supradoză de extract
de opium, deşi era muribund, bolnav de tuberculoză. Un caz similar a fost cel al lui Hector Berlioz, compo‑
zitor romantic francez, care reproşa faptul că nu a găsit, „nici un doctor care să aibă umanitatea de a pune
capăt martiriului surorii mele, făcând-o să inhaleze o sticlă cu cloroform”14.
Începând cu secolul XX statul a intervenit, mai mult sau mai puţin, în problema eutanasiei, existând
unele tentative de legiferare. Astfel, în anul 1903, Asociaţia Medicală Americană a autorizat eutanasia în
cazul copiilor cu malformaţii şi al bolnavilor incurabili.15
Pe parcursul pierderii sensului transcendent al fiinţei umane, omul modern nu a mai fost capabil de a
recunoaște valoarea inviolabilă a propriei vieţi, ajungând astfel, în situaţia de a propune eliberarea de viaţă
ca şi cum ea ar fi un simplu obiect. Aşa au procedat in 1974 un grup de 300 de oameni de ştiinţă, printre
care şi trei laureaţi ai premiului Nobel, Jacques Monet, L. Pauling şi G. Thanson, care au semnat celebrul
Manifest privind eutanasia, publicat ulterior în revista americană The Humanist prin care cereau legiferarea
eutanasiei pe motiv că „este imoral să tolerezi, să accepţi sau să impui suferinţa”. Fiind amplu mediatizat,
acest document a dus la formarea unor curente de opinie cu privire la atitudinea pe care trebuie să o aibă
omul şi societatea faţă de suferinzii în stare terminală16.
Între filosofi, moralişti şi teologi a fost des discutată şi ulterior acceptată relativitatea valorii indivi‑
dului uman. Este esenţial a întelege că ideea „relativei valori” apare în perioada expansiunii colonianismului,
o perioadă a cuceririlor, a colonizărilor, a asupririi diferitelor popoare. De cele mai multe ori civilizaţia de
baştină era văzută ca una înapoiată, iar populaţia existentă era considerată inferioară noilor veniţi. În acest
fel în opinia publică s-a dezvoltat ideea superiorităţii unor indivizi în relaţie cu alţii, prezumţie care a pene‑
trat rapid cultura vestică a timpului. Rasele umane au fost împărţite în superioare şi inferioare. Chiar şi cele
superioare, la rândul lor, în unele cazuri erau considerate a fi „contaminate” cu aşanumite „vieţi bolnave”.
Aceste persoane care aveau condiţii debilitante erau văzute ca având o valoare inferioară celor sănătoşi,
puternici şi activi fizic şi intelectual.
În perioada interbelică eutanasia a continuat a fi larg dezbătută, ajungând a fi subiectul unor aprige
controverse care au zguduit Germania, Anglia şi Statele Unite. Disputa a fost cu atât mai puternică cu cât în
Germania exista un curent de opinie favorabil eutanasiei, însoţit de numeroase manifestări publice pentru
legalizarea şi libera practică a acesteia. În paralel cu opinia publică favorabilă, au existat şi numeroase lucrări
14
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ale oamenilor de specialitate, medici sau psihologi, lucrări care pledau în favoarea practicii şi legalizării
eutanasiei. Ei considerau mai mult decât necesar şi util distrugerea vieţilor care nu merită a fi trăite şi chiar
propuneau diferite metode sau modele, după care aceasta să fie efectuată. Existau numeroase propuneri
şi explicaţii care urmăreau a convinge publicul că această acţiune este una dintre cele mai indicate, soluţia
cea mai potrivită în cazurile de boli grave, malformaţii şi toate suferinţele care cauzează o degradare fizică a
persoanei. Se considera că această decadenţă fizică, aduce inevitabil cu ea şi o degradare morală, o injosire
a persoanei suferinde. Astfel se propunea ca bolnavul să aibă posibiliatea de a redacta o aşa-zisă cerere de
eutanasie. Aceasta urma a fi examinată de o comisie formată din trei experţi, un medic generalist, un psihi‑
atru şi un avocat, pacientul avâd în permanenţă dreptul de a se răzgândi17.
În paralel cu cererile pentru eutanasie voluntară existau voci care solicitau şi legalizarea eutanasiei
non-voluntare în cazul unor anumite categorii de oameni. Aceştia se presupuneau a fi cei inacapabili de a-şi
hotărî singuri soarta, pacienţi incurabili, bolnavii mintal, persoanele slabe de înger şi copiii retardaţi sau cu
malformaţii fizice. Se insista foarte mult asupra gestului de compasiune, asupra compatibilităţii acestuia cu
etica medicală şi asupra poverilor economice pe care le reprezentau respectivele persoane pentru societate.
Argumentul „utilitarist” pentru societate, a prins foarte repede în rândul maselor de oameni.
O operă foarte importantă, care la rândul ei a avut un mare impact asupra opiniei publice, dar şi
asupra percepţiei eutanasiei, a fost Ich Klange an, lucrarea lui Helmut Unger, care prezenta povestea unui
medic ce şi-a ucis la cerere soţia bolnavă de scleroză. Subiectul acestei cărţi a fost ulterior preluat drept sce‑
nariu al unui film, având un şi mai mare impact emoţional atât asupra celor care votau în favoarea eutanasiei
cât şi asupra celor care i se opuneau.
Nu doar Germania a avut activiştii săi în favoarea eutanasiei. În Marea Britanie, în 1935, a fost înfi‑
inţată la Londra de către Lordul Moynihan şi Doctorul Kilick Millard Societatea Engleză de Eutanasie.
Aceasta avea drept obiectiv legalizarea eutanasiei voluntare şi în anul 1936 chiar a redactat şi propus un
proiect de lege în acest scop. Sub impactul ideilor promovate de această societate, în acelaşi an a avut loc un
celebru omor eutanasic, cel al regelui Geroge al V-lea al Marii Britanii de către doctorul Carr. Acesta, deşi
a efectuat un act de eutanasie voluntară, în situaţia în care regele fiind suferind de neoplasm bronhopul‑
monar inoperabil, i-a solicitat administrarea unei supra-doze de fenobarbital, a plătit aspru pentru fapta sa.
Procurorul care l-a judecat a fost de neînduplecat afirmând faptul că indiferent de gravitatea bolii unui om,
el are dreptul de a-şi trăi toate orele de viaţă care i-au fost date de către Dumnezeu, pentru ca acelea pot să
fie cele mai valoroase din întreaga lui viaţă, pot oferi timpul necesar întocmirii unui testament, pot fi primite
sau oferite iertări, se pot face împăcări, existând astfel „1001 de motive care să justifice aceste cuvinte”.18
Statele Unite aveau de asemenea de arbitrat o luptă între partizanii eutanasiei şi cei care se situau
împotriva acesteia. În 1938 a fost înfiinţată Societatea Americană de Eutanasie de către Reverendul Charles
F. Potter, avându-l ca preşedinte pe Dr. Foster Kennedy, care pleda pentru eutanasia non-voluntară în cazul
nou-născuţilor cu malformaţii.19
Deoarece se confrunta cu numeroase dispute, precum si cu apariţia diferitelor societăţi care doreau
legalizarea eutanasiei, opinia publică a trecut de la întrebarea „dacă?” la întrebarea „de către cine?” să fie
săvârşit acest act, această suprimare a vieţii umane. Singurul stat din timpurile moderne, care a legiferat
condamnarea alienaţilor, neputincioşilor, reduşilor mintal şi în general, a persoanelor care constituie o
povară pentru societate a fost Germania hitleristă. La 1 septembrie 1939 s-a publicat un decret al lui Hitler,
prin care se dădea dreptul la eliberarea societăţii de cei incapabili de muncă şi bolnavi. Probabil în această
privinţă s-au avut în vedere atat motive teoretice dar, mai mult, motive practice. Data aprobării acestui
decret, adica cu două zile înainte de izbucnirea celui de al Doilea Război Mondial, justifica pe deplin această
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hotărâre. Hitler, pregătindu-se pentru război, a avut grijă să facă o purificare a societăţii nemţeşti de ele‑
mentele pe care le considera pasive pentru luptă. Au fost ucişi, prin aplicarea eutanasiei active mii de sugari,
nou-născuţi şi copii care sufereau de invaliditate, precum şi 70–80 de mii de majori alienaţi mintal.
În Germania primul caz de efectuare a unui act de eutanasie a fost cel care a rămas în istorie sub
numele de Cazul „Baby Knauer”. Este cazul unui bebeluş născut orb, retardat, fără un braţ şi fără un picior,
a cărui tată i-a cerut personal lui Hitler să-i permită eutanasierea lui. Copilul a fost examinat de medicul
personal al dictatorului, Karl Brandt, care în 1938 a dat curs cererii de eutanasie. Aceasta a fost urmată la
scurt timp, în 1939, de înfiinţarea la ordinul lui Hitler, a unei comisii care a legiferat uciderea sistematică a
bolnavilor psihici şi handicapaţi. Acţiunea a devenit baza practică a viitorului genocid. Comisia nu vorbea
însă despre ucidere, despre suprimarea vieţii, ci frumos, despre o aşa-zisă „eliberare prin moarte”. Astfel au
fost create trei organisme însărcinate cu exterminarea oamenilor: Asociaţia Filantropică pentru Îngrijiri,
Corporaţia de transport al bolnavilor şi Serviciul colectiv de muncă. Până la sfârşitul anului zeci de mii de
pacienţi care prezentau diferite afecţiuni au murit în şase mari centre germane care practicau eutanasia:
Northeim, Sonnenstein, Grafeneck, Bernburg, Brandemburg şi Grafeneck.
Metodele erau diverse şi de cele mai multe ori alese în aşa fel încât cauzele morţii să pară a fi cât
mai naturale. Astfel cei condamnaţi erau înfometaţi până când mureau, uneori erau lipsiţi de căldură, per‑
sonalul medical ce era răspunzător de ei afirmând că acţiunile lor nu sunt crime, ei nu omoară, ci pur şi
simplu lasă natura să-şi urmeze cursul ei. S-a ajuns astfel ca până la sfârşitul anului 1938, în Germania,
eutanasia sa devină o banalitate, o rutină normală de spital. Însăşi liderul Adolf Hitler scria în lucrarea Mein
Kampf următoarele: „Povara economică pe care o reprezintă persoanele suferinde de boli ereditare repre‑
zintă un pericol pentru stat şi pentru societate. Suntem convinşi că fiecare stat îşi va da seama că puterea
sa se regăseşte în puritatea sângelui sau şi a spiritului sau... Considerăm lipsit de sens ca alienaţii periculoşi
pentru societate şi pentru existenţa lor, idioţi care nu cunosc noţiuni elementare de igienă şi nici măcar
nu pot să mănânce singuri, să fie crescuţi şi menţinuţi în viaţă cu preţul unor mari eforturi şi a unor mari
cheltuieli” 20.
În această luptă din toate părţile în favoarea eutanasiei, au existat şi oameni care încă mai credeau
în sacralitatea vieţii, în etica medicală şi socială. Un astfel de personaj a fost profesorul Franz Buchner,
profesor la Institutul de Patologie al Universităţii din Freiburg. În 1941 el şi-a deschis cursul cu un protest
împotriva programului nazist de lichidare al indivizilor indezirabili şi ai bolnavilor incurabili şi a ţinut o
prelegere despre importanţa Jurământului lui Hippocrate. Pe parcurs a amintit câteva din pasajele jurămân‑
tului depus de fiecare medic în parte, după cum urmează: „Singurul stăpân pe care trebuie să-l slujească
medicul este viaţa. A-l însărcina pe medic să înfăptuiască uciderea bolnavului înseamnă să-l constrângi la
un pact cu moartea. Dar pactizând cu moartea el încetează să mai fie medic.”
Aceleaşi principii le-a susţinut şi Monseniorul Galen, episcop de Munster, care punea întrebarea dacă
acei bolnavi merită să moară doar pentru că au devenit nedemni să trăiască în opinia unui medic sau a unei
comisii? La scurt timp după exprimarea acestor idei însă, atât Episcopul de Munster cât şi Arhiepiscopul de
Munchen, au fost arestaţi şi trimişi în lagăre de concentrare. Opinia publică nu a rămas indiferentă la această
întâmplare, astfel încât la scurt timp dupa arestarea lor a apărut prima mişcare colectivă anti-nazistă, iar în
urma protestelor preoţii au fost eliberaţi. Ca urmare a acestor întâmplari Hitler a fost obligat pentru o scurtă
perioadă să-şi tempereze programul de eutanasie asupra adulţilor 21.
Din păcate eutanasia a continuat a fi practicată nestingherit asupra copiilor cu malformaţii şi asupra
celor cu deficienţe mintale până la sfârşitul celui de Al Doilea Război Mondial. În categoria vieţilor ce nu
merită a fi trăite a rămas şi întreaga populaţie evreiască alături de alte grupuri umane ce erau considerate a fi
parte a unei rase impure. Eutanasia practicată în Germania nazistă a fost şi continuă să fie condamnată din
punct de vedere teologic, moral, medical şi juridic de toată lumea.
20
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După cel de Al Doilea Razboi Mondial, în 1950, când a avut loc Procesul de la Nurenberg, Asociaţia
Medicală Mondială a condamnat practica eutanasiei, susţinându-se că aceasta a scos pe tapet numeroase
chestiuni de morală şi constiinţă profesională.
De atunci şi până în prezent au apărut constant scrieri, pro şi contra acestei practici, dintre care
amintim: lucrarea doctordul Joseph Fletcher, părintele eticii medicale, din 1954, Morals and Medicine, şi
Moartea unui om, în 1957, care a fost prima carte confesiune de acest gen. În acelaşi an Glonville Williams
a publicat Sanctitatea vieţii şi Dreptul Penal, lucrare în care propune eutanasia voluntară. În 1967 în SUA,
avocatul Louis Kutner, a redactat pentru prima dată o lucrare de genul Living Will. În cuprinsul acesteia
este stipulat refuzul anticipat al unui anumit tratament medical.
Şcoala medicală de la Harvard, în 1968 a propus o redefinire a noţiunii de moarte, aceasta trebuind să
cuprindă, după părerea specialiştilor de acolo şi noţiunile de moarte cerebrală şi moarte cardio-pulmonară.
Doi ani mai târziu, în 1970, Papa Paul VI s-a opus reanimării bolnavilor aflaţi în stare terminală de boală.
În 1973 American Hospital Association, crează Patient Bill of Rights, un document în care era precizat şi
dreptul pacientului de a refuza tratamentul. Acesta a fost urmat de deschiderea unei prime şcoli de îngrijire
a bolnavilor muribunzi în Connecticut, la New Hoven. Aceste două ultime măsuri, au determinat statul
California ca în 1976 să ofere legitimitate pentru „living will”, adoptând Actul asupra morţii naturale. În
cuprinsul acestuia exista un paragraf care specifica următoarele: „prelungirea vieţii persoanelor afectate de
o boală fatală, poate duce la pierderea demnităţii pacientului, la suferinţe importante şi inutile” 22.
Eutanasia este practicată şi în zilele noastre de multe popoare primitive care îi părăsesc pe cei în
vârstă sau pe cei bolnavi nevindecabili. Cei în cauză sunt îngropaţi de vii sau sugrumaţi, în funcţie de utili‑
tăţi. John Koty, cel căruia îi datorăm multe în ceea ce priveşte cercetarea în domeniul eutanasiei la popoarele
primitive, îşi formulează părerea că această practică nu constituie o lege generală a comportării popoarelor
primitive, iar acolo unde se întâlneşte, are ca stimulent iubire şi mila pentru cel suferind. Deci, este vorba de
eutanasia care este prezentată muribunzilor şi considerată ca „viaţă nedemnă de a fi trăită”.
Unele persoane care asociază eutanasia cu raţiuni strict economice, susţin că celor supraîmbătrâniţi
sau întârziaţi mintal nu trebuie să li se acorde toate mijloacele medicale necesare, ba nici măcar obișnuita
asistenţă spitalicească. Astfel, printr-o lege aprobată în 1994, în Danemarca se interzice spitalizarea şi îngri‑
jirea medicală în spitalele publice de stat a persoanelor bolnave în vârstă de peste şaptezeci de ani. Mai mult,
se propune chiar evaluarea economică a vieţii umane, în vederea luării de fiecare dată a hotărârii menţinerii
pe mai departe sau nemenţinerii acesteia.
În Aprilie 2001, în cadrul Uniunii Europene, Olanda a legalizat eutanasia pe motive de compasiune.
Drept condiţii ale efectuării ei au fost stabilite următoarele: existenţa unei boli incurabile sau a durerilor
insuportabile, aducerea la cunoştinţa pacientului a tuturor soluţiilor alternative, formularea unei a doua
opinii de către specialişti, cererea eutanasiei de către pacientul însuşi în deplinătatea facultăţilor mintale,
interzicerea faptului ca propunerea să vină din partea medicilor curanţi 23.
Exemplul Olandei a fost urmat după aproximativ un an de Belgia, cu stabilirea unor condiţii mai
lejere, iar acum se pregătesc în acest scop şi alte ţări.
Considerăm că unul din principalele motive pentru care problema, deşi este foarte veche, încă nu are
rezolvare este tocmai lipsa de cunoştinţe a multora cu privire la ceea ce presupune cu adevărat eutanasia,
precum şi la formele pe care aceasta le poate avea.
Legalizarea eutanasiei nu constituie un simptom parţial al societăţii, ci un indiciu important care
vădeşte o schimbare esenţială a viziunii asupra vieţii, cultivând totodată noi conduite morale ale socie‑
tăţii şi medicinei. Propagarea secularizării şi slăbirea viziunii religioase asupra vieţii au contribuit decisiv
la promovarea autonomiei sociale. Aceasta din urmă este firesc să ducă nu doar la creşterea coeficientului
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Noiembrie 2012.
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sinuciderilor, dar şi la cea a indicelui recurgerii la eutanasie. Omul se blindează în individualismul lui, îşi
pierde credinţa religioasă şi consideră menţinerea sau întreruperea vieţii ca pe un drept individual al său. Pe
de altă parte, se sugerează şi se impune societăţii o altă percepere a medicinii şi a medicului. Medicina, ca şi
medicul, nu mai este de acum chemată doar spre a vindeca bolnavii, ci şi spre a-i omorî.
Eutanasia are o anterioritate polemică şi controversată de lungă durată şi nici astăzi nu se bucură de
o unanimitate de păreri, în rândul medicilor, legiuitorilor, intelectualităţii, teologilor, cu atât mai puţin la
nivelul larg, comunitar, al societăţii. Slaba informare pe acest subiect face să persiste încă, pe această temă,
numeroase confuzii. Indiferent de aspectele practice pe care le va cunoaşte în viitor această practică, ea
rămâne pe mai departe, o temă interesantă sub aspectul cercetării ştiinţifice, în istoriografia românească şi
internaţională.
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BIOGRAFIA LUI TEODOR NEȘ RACORDATĂ
LA REALITĂȚILE ISTORICE ȘI CULTURALE
DE LA ÎNCEPUT DE SECOL XX
IOAN FABIAN*

TEODOR NEȘ’S BIOGRAPHY CONNECTED TO THE HISTORICAL AND
CULTURAL REALITIES AT THE BEGINNING OF THE 20th CENTURY
ABSTRACT: Neș Teodor is born on 26 March 1891
(1891–1975) in a village called Mădăras, Bihor County
from simple illiterate parents. He went to the school from his
native village Mădăras where he finished the Primary School
grades 1st–3rd and his 4th grade at the insistence of his teacher
Joseph Silaghi he continued at the Primary Reformed School
from Salonta, where he graduated the Gymnasium, too.
He leaves to Beiuș where is accepted at the notorious, at that
time, “Samuil Vulcan” High School. Here in 1910, passes
the exam of maturity, finishing first and is awarded with 20
golden coins.
Understanding his times, he continues his higher education
at University of Budapest as a member of „Eötvös Lorant”
College and he receives a scholarship from „Emanuil Gojdu”
Foundation, too. On the 25 April 1912, he has his fundamental exam at Mathematics, Physics, Hungarian and
French. On the 20 May 1914, he is majoring Mathematics
and Physics.
Takes part in The World War I between July 1914 and
October 1918.
On 3 November 1918, after the outbreak of the Hungarian
Revolution, is appointed at request as Commander in Chief
of The National Romanian Guard from Tinca. Under the
influence of the historical events of the time, the young Teodor
Neș is present at the National Assembly of 1 December 1918
in Alba Iulia.
He begins his career in education on 1 October 1919 at the
age of 28, a substitute teacher at The Romanian Real High
School from Oradea. On December 1, 1925 is chosen and
appointed by the teachers of “Emanuel Gojdu” as temporary Principle and a month later becomes The Principle of
*

“Emanuel Gojdu” High School. Teodor Neș has held the
position of Executive Director until July 12, 1938, fulfilling
with honor and nobility this role, when he was promoted to
General Inspector of Secondary Education of Someș County,
with the headquarters in Cluj Napoca.
In 1951, he retired and remained in service as an employee of
the Ministry of Education until July of 1958 when he retired
from this position, too. Teodor Neș worked for a short time –
about a year – as an external collaborator of the Romanian
Academy in the documentation section.
KEYWORDS: Teodor Neș, linguist, educator/teacher,
writer, docimology.
REZUMAT: Neș Teodor se naște la 26 martie 1891
(1891–1975) în comuna Mădăras din județul Bihor din
părinți simpli neștiutori de carte. Școala primară cu clasele
I–III a urmat-o în comuna sa natală, Mădăras iar clasa a
IV-a a continuat-o, la insistențele învățătorului său Silaghi
Iosif la Școala Reformată Primară din Salonta, unde a
absolvit și gimnaziul.
Pleacă la Beiuș unde se înscrie la vestitul Liceu al acelei
vremi, „Samuil Vulcan”. Aici, în anul 1910, trece cu bine
examenul de maturitate, terminând pe primul loc fiind și
premiat cu 20 de coroane de aur.
Beneficiind de conjuncturile vremii, își continuă studiile
superioare la Universitatea din Budapesta, ca membru
al Colegiului „Eötvös Lorant” ca și bursier al Fundației
„Emanuil Gojdu”. Examenul fundamental îl susține la data
de 25 aprilie 1912, la specialitatea matematică-fizică și
la limbile maghiară și franceză. Examenul de specialitate
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îl trece cu bine la data de 20 mai 1914, la specializarea
matematică-fizică.
Participă la Primului Război Mondial în perioada iulie
1914–31 octombrie 1918.
La 3 noiembrie 1918, după izbucnirea Revoluției din
Ungaria, Teodor Neș este numit la cerere comandantul
Gărzii naționale române din Tinca. Sub amprenta evenimentelor istorice ale vremii, tânărul Neș este prezent la
Adunarea Națională din 1 Decembrie 1918 de la Alba Iulia.
La 1 octombrie 1919, la vârsta de 28 de ani debutează în
învățământ ca profesor suplinitor la Liceul Real Român din
Oradea. La 1 decembrie 1925 este ales și numit de către
corpul profesoral al Liceului „Emanuil Gojdu” în funcția
de director provizoriu, pentru ca o lună mai târziu să fie

numit director stabil. Teodor Neș a ocupat această funcție
de directorat, îndeplinindu-și cu strălucire și noblețe rolul
asumat până la data de 12 iulie 1938 când a fost promovat
ca inspector general al Învățămîntului Secundar din Ținutul
Someș, cu sediul la Cluj Napoca.
În anul 1951 s-a pensionat, rămânând în activitate ca și
angajat în cadrul Ministerului Educației până în luna iulie a
anului 1958 când s-a retras din această funcție. După ce s-a
pensionat, Teodor Neș a activat pentru o perioada scurtă de
timp – aproximativ un an de zile – ca și colaborator extern
al Academiei Române în cadrul Secției de documentare.
CUVINTE-CHEIE: Teodor Neș, lingvist, pedagog, scriitor, docimologie.

Secolul XIX a fost marcat de mișcări sociale de trezire națională peste tot în Europa. Revoluția de
la 1848 începută în februarie în Franța avea să reverbereze pe întreg bătrânul continent trezind dorința de
libertate și identitate națională a popoarelor care au trăit până atunci supuse și oprimate de marilor imperii.
Zona Crișanei nu este scutită de astfel de mișcări sociale. Atmosfera, preponderent xenofobă, poate fi
sesizată și aici mai ales în a doua jumătate a secolului XIX când au loc acțiuni de excludere a limbii germane
din administrația de stat, școli și alte organizații sociale, aceasta fiind înlocuită cu limba maghiară1. Ultimul
deceniu al secolului XIX a marcat o acutizare a naționalismului și a întoleranței în raport cu naționalitățile
conlocuitoare ale regiunii2.
Românii, care reprezentau populația majoritară în regiune, nu aveau acces la la meserii bine remu‑
nerate din administrație, din domeniul manufacturier sau la o educație mai bună în propria limbă. Aceștia
practicau în general agricultura și locuiau la sate sau la periferia orașelor3.
În acest context socio-politic zbuciumat se naște Neș Teodor la 26 martie 1891 în comuna Mădăras
din județul Bihor din părinți simpli neștiutori de carte. Școala primară cu clasele I – III a urmat-o în comuna
sa natală, Mădăras iar clasa a IV-a a continuat-o, la insistențele învățătorului său Silaghi Iosif la Școala refor‑
mată primară din Salonta, unde a absolvit și gimnaziul4.
Pleacă la Beiuș unde se înscrie la vestitul Liceu al acelei vremi, „Samuil Vulcan”. Aici, în anul 1910,
trece cu bine examenul de maturitate, terminând pe primul loc fiind și premiat cu 20 de coroane de aur5.
Beneficiind de conjuncturile vremii, își continuă studiile superioare la Universitatea din Budapesta,
ca membru al Colegiului „Eötvös Lorant” ca și bursier al Fundației „Emanuil Gojdu”.
Examenul fundamental îl susține la data de 25 aprilie 1912, la specialitatea matematică-fizică și la
limbile maghiară și franceză. Examenul de specialitate îl trece cu bine la data de 20 mai 1914, la speciali‑
zarea matematică-fizică6.
După acest examen, în ciuda contextului familial și social umil din care provenea – părinții săi fiind
țărani simpli fără posibilități materiale sau pretenții sociale – i se acordă un loc mult râvnit și căutat de alți
colegi și studenți acela de membru în echipa de cercetări geomagnetice care își desfășura activitatea sub
conducerea baronului Eötvös Lorant, profesor universitar dr. în cadrul Universității din Budapesta7.
1
2
3
4
5
6
7

Borcea, Gorun 2007, p. 258.
Ibidem, p. 260.
Ibidem, p. 258.
Neș, Sălăgean, Roșescu 1971, p. 117.
Ibidem, p. 118.
Ibidem.
Neș 1979, p. 7
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Activitatea de teren a expediției de cercetări geomagnetice a fost întreruptă de izbucnirea Primului
Război Mondial la care tânărul Teodor Neș a și participat, în perioada iulie 1914 – 31 octombrie 1918.
În războiul de tranșee, pe frontul de la Isonzo și Herțegovina, în cele 500 de nopți de strajă, la numai
23 de ani, ostașul Teodor Neș a început să studieze științele exacte și diferite limbi străine, printre care
engleză, italiană, turcă. Urmare a condițiilor dure de pe front, starea de sănătate a tânărului Neș se deterio‑
rează, iar acesta, epuizat fiind este trimis la sanatoriu pentru refacere în spatele liniilor frontului.
Anul 1918 îl găsește pe tânărul Teodor Neș la Oradea având gradul de locotenent8. Perioada războ‑
iului a fost pentru tânărul nostru o perioadă de permanentă luptă pentru supraviețuire.
Condițiile vitrege de pe front, starea materială modestă, dorința neostoită de cunoaștere nu l-au spe‑
riat pe Teodor Neș ci au constituit probe pe care le-a trecut cu succes în devenirea lui ca personalitate cu
convingeri puternice și ca și om de cultură.
La 3 noiembrie 1918, după izbucnirea Revoluției din Ungaria, Teodor Neș este numit la cerere
comandantul Gărzii Naționale Române din Tinca. Sub amprenta evenimentelor istorice ale vremii, tânărul
Neș este prezent la Adunarea Națională din 1 Decembrie 1918 de la Alba Iulia. Avea 27 de ani9.
Datorită propagandei desfășurată în favoarea unirii Ardealului cu România, Teodor Neș a fost arestat
și încarcerat la Oradea, de unde a fost eliberat datorită intervenției țăranilor din Mădăras conduși de mama
sa. A servit patria ca ostaș al Armatei Române în perioada mai – septembrie 191910.
După 1919, în întreaga Transilvanie învățământul în limba română este „sublim” dar aproape că
lipsește cu desăvârșire, excepție făcând doar unele orașe care aveau instituții școlare românești precum:
Blaj, Arad, Beiuș sau Brașov11.
După Marea Unire autoritățile române preiau vechile școli austro-ungare, înființează altele noi și imple‑
mentează programe școlare moderne menite să realizeze unificarea sistemului de învățământ din întreaga țară12.
Unirea Transilvaniei cu România a fost ratificată prin Decretul-lege emis la București la 26 decem‑
brie 1918. Acest moment a marcat o oportunitate deosebită de afirmare a lui Teodor Neș ca și dascăl – mai
precis la 1 octombrie 1919, la vârsta de 28 de ani când debutează în învățământ ca profesor suplinitor la
Liceul Real Român din Oradea.
Examenul pedagogic l-a susținut în 17 decembrie 1919 la Universitatea din Cluj Napoca la materiile
pedagogie și filozofie obținând calificativul „Cu distincție” 13.
După acest moment, în viața noului dascăl intervin o serie de schimbări și căutări în domeniul
profesie sale care îl determină să „cunoască” mai indeaproape orașe precum: Satu Mare, Brașov sau Cluj
Napoca, orașe în care ajunge să profeseze ca dascăl pe perioade mai scurte, ajungând în cele din urmă să se
stabilească la Oradea.
În intervalul martie – iunie 1920 a fost detașat la Liceul din Satu Mare, unde a primit „Adresa de
mulțumire de la Direcția Regională din Oradea și Resort din învățământ al Consiliului Dirigent”.
În perioada 1 octombrie 1920 – 31 august 1923 Teodor Neș a profesat la Liceul „Andrei Șaguna”
din Brașov ca profesor titular definitiv unde îi are ca și colegi pe Iosif Blaga, Axente Banciu și Ilie Cristea14.
Tot în anul 1923, profesorul Teodor Neș a susținut la Universitatea din Cluj Napoca examenul fun‑
damental din limba și literatura română, obținând calificativul „Distincție”. La 1 septembrie 1923, Neș se
transferă la Liceul „Emanuil Gojdu” din Oradea. Aici, în data de 20 august 1926, i s-a recunoscut titlul de
profesor definitiv „la stat”15.
8
9
10
11
12
13
14
15

Neș, Sălăgean, Roșescu 1971, p. 118.
Neș 1979, p. 7.
Ibidem.
Borcea, Gorun 2007, p. 358.
Ibidem.
Neș, Sălăgean, Roșescu 1971, p. 118.
Neș 1979, p. 8.
Neș, Sălăgean, Roșescu 1971, p. 118.
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La data de 10 ianuarie 1925 este numit director al Liceului „Emanuil Gojdu”. În 23 martie 1925,
acesta primește titlul de membru în Consiliul Superior de Instrucție ca singurul reprezentant al Ardealului
în acest for superior din structura învățământului național16.
În toamna anului 1929, profesorul Neș, veșnic în căutare de a cunoaște mai mult, urmează cursurile
de specializare pentru directorii de școală. În urma examenului oral și a tezei cu titlul „Individualitatea copi‑
lului” – o lucrare de 110 pagini dactilografiate – obține certificatul de absolvire cu calificativul „foarte bine”17.
La 1 decembrie 1925 este ales și numit de către corpul profesoral al Liceului „Emanuil Gojdu” în
funcția de director provizoriu, pentru ca o lună mai târziu să fie numit director stabil. Teodor Neș a ocupat
această funcție de directorat îndeplinindu-și cu strălucire și noblețe rolul asumat până la data de 12 iulie
1938 când a fost promovat ca inspector general al Învățămîntului Secundar din Ținutul Someș, cu sediul la
Cluj Napoca.
În 1930 este numit peședinte al Astrei – cea mai importantă asociație românească din Oradea pentru
revigorarea căreia cere și primește ajutorul Extensiunii Universitare – o societate culturală alcătuită de pro‑
fesorii universitari clujeni18.
În calitatea de Inspector General al Învățămîntului Secundar din Ținutul Someș, cu sediul la Cluj
Napoca a funcționat până la data de 9 septembrie 1940 moment în care, datorită contextului politic al
vremii – Dictatul de la Viena – părăsește orașul pentru a fi numit ca și Inspector General în Ținutul Bucegi
la data de 18 octombrie 1940.
Începînd cu data de 5 martie 1942 este numit Inspector General Șef al Capitalei unde rămâne în
funcție până în luna iulie 1948. De aici ajunge să activeze ca angajat al Centralei Ministerului, ca funcționar
al biroului de material didactic19.
În tot acest timp, Teodor Neș a activat atât ca dascăl, educator, scriitor și publicist. A fost un neobosit
militant al retrocedării Ardealului, idee susținută intens între anii 1940–1944 la toate întâlnirile oficiale sau
în cadrul serbărilor școlare la care a fost invitat sau a participat20.
Prezența profesorului Teodor Neș în Capitală între anii 1945–1948 a fost marcată de organizarea de
către acesta de adunări ale profesorilor în cadrul cărora se conferenția despre problemele sociale curente,
contemporane.
În tot acest timp a participat activ în cadrul ședințelor săptămânale ale Sindicatului profesorilor prin
susținerea de rapoarte, referate și conferințe în cadrul fiecărei ședințe21.
În anul 1951 s-a pensionat rămânând în activitate ca angajat în cadrul Ministerului Educației până
în luna iulie a anului 1958 când s-a retras din această funcție. După ce s-a pensionat Teodor Neș a activat
pentru o perioada scurtă de timp – aproximativ un an de zile – ca și colaborator extern al Academiei Române
în cadrul Secției de documentare.
Teodor Neș și-a desfășurat activitatea ca dascăl în mai multe orașe din țară: Oradea, Cluj Napoca,
Sibiu și București. Fiind o persoană activă și implicată direct social și cultural, profesorul Teodor Neș a
primit de-a lungul carierei sale mai multe titluri, dintre care se pot aminti: Fondator și președinte al
„Universității Libere Emanuil Gojdu” din Oradea – între anii 1925–1932; Președinte al „Astrei” Bihor între
anii 1930–1935; Vicepreședinte și mai apoi președinte al Casei Naționale a Județului Bihor între anii 1934–
1937; Membru activ al „Astrei” – secția științe naturale în anul 1923; Președinte al Societății de filozofie din
Oradea – alcătuită din profesori de filozofie și pedagogie din cadrul școlilor din Oradea.
În anul 1964 Teodor Neș a primit titlul de Profesor Emerit22.
16
17
18
19
20
21
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Ibidem.
Neș 1979, p. 8.
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Pe lîngă activitatea de dascăl și pedagog desfășurată ani la rând la catedră, Teodor Neș a fost neobosit
și în activitatea sa de scriitor, publicist și eseist. A redactat și publicat sute de articole și eseuri cu conținut
național, social, pedagogic și cultural în ziarele locale din orașele în care lucra ca profesor.
Dintre acestea se pot aminti următoarele publicații: Gazeta Transilvaniei din Brașov; Sentinela de
Vest din Oradea; Legea Românească din Oradea; Revista „Cele Trei Crișuri pentru Popor din Oradea”
(numerele 4–10 din 1923); „Cele Trei Crișuri pentru Popor din Oradea” (numerele 1, 2, 3, 11 din anul
1925 și 4, 5,11 din anul 1926); Familia seria II (numerele 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10 din anul 1926 și 1, 2, 3, 4 din anul
1927); Familia seria III (numerele 1–6 din anul 1934, 2–3 din anul 1936); „Figuri Bihorene” în primele
numere din Revista „Societatea de Mâine”; Revista Transilvania (numerele 10,11 din anul 1925, numărul
2 din anul 1923, 11,12 din anul 1926); Gazeta de Vest23.
A mai colaborat în mod substanțial și a supervizat personal întocmirea lucrării Monografie – Almanah
a Județului Bihor din anul 193424.
Publicațiile lui Teodor Neș:
• Manual de fizică al lui Tit Liviu Blaga pentru clasa a III-a (manual scris la cererea lui Lucian Blaga),
Cluj Napoca, 1922–1923.
• Concepția cosmică de la Thales până la Albert Einstein, Revista Transilvania numărul 2 din anul 1922.
• Relativitatea generală a lui Albert Einstein, Revista Transilvania numărul 10 din anul 1922.
• Știința popularizată: materie, energie, lumină, cvante, Revista „Cele Trei Crișuri pentru popor”
numărul 4–10 din anul 1923.
• Tainele cerului. Astronomie pentru popor, Revista „Cele Trei Crișuri pentru popor” numerele 1–3,
11 din anul 1925 și 4–5 din anul 1926.
• Cinematograful în culori, Revista Transilvania, numerele 11–12 din anul 1926.
Anuarele Liceului „Emanuil Gojdu” pe anii 1923–1937 conțin peste 1300 de pagini cu studiile pro‑
fesorului Teodor Neș:
• Liceul de băieți din Oradea – 1929, pagina 127;
• Tîlcul notelor în liceu – primul studiu de docimologie elaborat în limba română din anul 1933
(pagina 114); Oameni din Bihor (pagina 652).
A mai contribuit la redactarea volumului „Bihorul – strajă la hotare”, lucrare publicată în anul 1937.
În cadrul revistei „Școala românească” a publicat numeroase articole cu caracter didactic: Teorie
și practică, numărul 1 din luna mai a anului 1941; Ritmul lecției, număr publicat în același an; Lucrări de
sinteză publicate în luna martie a anului 1943; Școala și familia, lucrare publicată pe parcursul primelor luni
ale anului 194625.
A contribuit la redactarea unor manuale auxiliare, dintre care amintim: Folosirea și păstrarea mate‑
rialului didactic lucrare publicată în anul 1958. Confecționarea materialului didactic prin mijloace proprii,
manual publicat în anul 1959 la București (volumul I); iar volumul II a apărut în anul 1963 tot la București26.
O mare parte a lucrării lui Teodor Neș a rămas sub formă de manuscrise olografe. Dintre acestea
menționăm: Individualitatea copilului (aproximativ 150 de pagini); Fizica și tehnica în școală (aproximativ
1000 de pagini –manuscris olograf pe caiete); Istoricul Liceului „Emanuil Gojdu” (aproximativ 220 de pagini
bătute la mașină); Drumul Bihorului de la 1848 pînă la Alba Iulia (circa 110 pagini bătute la mașină); Gărzile
Naționale Române din Bihor (1918–1919, aproximativ 120 de pagini scrise la mașină)27.
23
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Munca de documentare, culegere de informații și de redactare a unora dintre lucrări a implicat din
partea domnului profesor Teodor Neș însușirea de limbi străine: engleză, suedeză, rusă, franceză28.
Istoria literară și culturală a Regiunii Crișana păstrează cu discreție și noblețe, în câteva izvoare
monografice și dosare autobiografice de patrimoniu, personalitatea marcantă a unui pionier al publicisticii
românești și, totodată, un mare vizionar al pedagogiei universale, în persoana profesorului și omului de
cultură Teodor Neș (1891–1975).
Amprenta pedagogică şi culturală a profesorului Teodor Neş în modelarea tinerelor talente literare
şi culturale din regiunea Crişana este evidențiată astăzi prin multiple elemente de recunoaștere a valorii
culturale și profesionale: prima lucrare de referință în monografia Regiunii Crișana și, implicit, a județului
Bihor poartă semnătura profesorului Teodor Neș – „Oameni din Bihor, 1848–1918” (publicată în anul
1937); Monografia din anul 1971 publicată la jubileul Liceului „Emanuil Gojdu”; denumirea simbolică
a Bibliotecii orășenești din Salonta care poartă numele pedagogului și scriitorului prof. Teodor Neș și nu
în ultimul rând, denumirea singurului colegiu național din municipiul Salonta (județul Bihor) care este
cunoscut astăzi sub emblema Colegiul Național „Teodor Neș”.
Întregind acest tablou de referință al omului de cultură, prof. Teodor Neș, subliniem motivația acestei
comunicări științifice reprezentată atât prin aportul adus de către acesta la dezvoltarea literaturii și a culturii
moderne odată cu elaborarea primei monografii autentice a Regiunii Crișana – „Oameni din Bihor, 1848–
1918”, lucrare publicată în anul 1937, cât și prin studiile de cercetare în domeniul pedagogiei românești.
Astfel, arhiva personală a profesorului păstrată astăzi de familie în localitatea Mădăras din județul
Bihor, dovedește pionieratul și inovația pedagogică a directorului Liceului „Emanuil Gojdu” din Oradea
(1923–1938) care, pentru prima dată în România a implementat, adaptat și dezvoltat „Teoria de bază a
științei examinării și notării elevilor – Docimologia”.
Potrivit nepotului prof. Teodor Neș (născut în anul 1947, domiciliat în prezent în casa părintească a
familiei, la numărul 266 din satul Mădăras, renumit profesor și director de școală în orașul Salonta), „marele
om de cultură și pedagog a enunțat și a aplicat efectiv principiile Docimologiei ca Teorie a examinării și a notării
elevilor în premieră națională, încă din perioada de început a carierei sale profesorale”.
Dovada materială a acestui fapt o reprezintă lucrarea „Tîlcul notelor în liceu” – primul studiu de
docimologie elaborat în limba română în anul 1933 (potrivit Anuarelor Liceului „Emanuil Gojdu” pe anii
1923–1937, pagina 114).
Definită ca „Disciplină care se ocupă cu studiul sistematic al examenelor și al concursurilor în scopul
îmbunătățirii condițiilor și structurii lor”, Docimologia este recunoscută ca aplicație pedagogică și potrivit
lumii academice este creația științifică a psihologului și filozofului elvețian Jean Piaget (1896–1980).
Prin documentarea, elaborarea și prezentarea acestei lucrări suntem în măsură să susținem punctul
de vedere al familiei Neș întărit de analiza documentelor istorice din arhiva personală a profesorului, așa
cum se regăsesc în dosarele autobiografice olografe păstrate în original la Biblioteca Colegiului Național
„Teodor Neș” din Salonta, potrivit cărora implementarea cu succes în practica pedagocică a Docimologiei
ca „Teorie a examinării și a notării elevilor” l-a determinat pe profesorul Teodor Neș să pună un accent deo‑
sebit pe dezvoltarea spiritului competitiv în cadrul creației literare a elevilor, atât ca profesor de Limba și
literatura română, cît și ca director al Liceului „Emanuil Gojdu” din Oradea (1923–1938).
Rezultatele nu s-au lăsat așteptate, astfel, de pe băncile renumitului liceu orădean, în perioada de
directorat a profesorului Teodor Neș, au absolvit o pleiadă de elevi de seamă, printre care-i amintim pe:
Mircea Malița, Traian Blajovici, Ladislau Blum sau Radu Teodor.
Teodor Neș a fost un om al vremurilor sale. Provenind dintr-o familie cu o situație modestă atât
din punct de vedere familial cât și social a trecut peste barierele de clasă și limbă și neținând cont de con‑
textul socio-politic tulbure al vremii – prima conflagrație mondială – a reușit să se afirme la nivelul aca‑
demic al acelei perioade ajungând să absolve cu bine cursurile Universității din Budapesta ca mai apoi să
28
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fie cooptat în echipa de cercetări geomagnetice unde își desfășoară activitatea sub conducerea baronului
Eötvös Lorant, profesor universitar dr.29.
El participă activ pe front de unde se întoarce acasă cu bine. Devine dascăl și profesează la licee cu
renume din mai multe orașe mari din Transilvania. Deține funcții de Inspector General, de Președinte de
asociații românești; scrie articole și ține nenumărate prelegeri și conferințe; militează activ pentru reîn‑
tregirea Transilvaniei cu România; elaborează și aplică în premieră națională (și internațională) principii
ale docimologiei moderne; și nu în ultimul rând modelează și formează generații de elevi dintre care se
remarcă mai târziu mai multe personalități de seamă ale literaturii și culturii românești.
Bi blio gra fie :
Borcea, Gorun 2007, L.Borcea și Ghe.Gorun, Istoria orașului Oradea, ediția a III a, Oradea, Editura Arca, 2007.
Drimba, Ovidiu 1987, O.Drimba, Istoria culturii și civilizației românești, București, Editura Științifică și Pedagogică, vol. II, 1987.
Neș, Sălăgean și Roșescu 1971, T.Neș, I.Sălăgean, E.I.Roșescu, Liceul „Emanuil Gojdu” la 50 de ani – Monografie, Oradea, editată
de Liceul „Emanuil Gojdu” din Oradea, 1971.
Neș Teodor 2006, Teodor Neș, Oameni din Bihor 1848–1918, ediția a II-a, Oradea, Biblioteca Revistei Familia, 2006.
Neș Teodor 1979, Teodor Neș, A doua carte despre Oameni din Bihor, Comitetul pentru Cultură și Educație Socialistă al Județului
Bihor, 1979.

29

Teodor Neș 1979, p. 7.
— 211 —

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

REORGANIZAREA PARTIDULUI NAȚIONAL ROMÂN
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REORGANIZATION OF THE ROMANIAN NATIONAL PARTY IN
THE YEARS 1919–1922. CASE STUDY: SIBIU COUNTY
ABSTRACT: The consequences of the 1918 Unification on
the Romanian National Party from Transylvania (RNP)
were less studied until now. In order to compensate locally
for this gap in Sibiu, in the present work we used the press
from Sibiu and some unpublished letters from the Archives
of the Museum of Culture in Sălişte. The letters are written
by lawyer Dr. Lucian Borcea, the president of RNP’s organization in Sibiu county, and addressed to the president of
RNP, Iuliu Maniu, and to other party leaders.
Documents and press of the years 1919–1922 confirm
known historical phenomena regarding the political life in
the early years after 1918, shade some remarks and bring
some new information. RNP suffered following the establishment of organizations of the National Liberal Party,
the People’s Party and the Peasants’ Party in Transylvania.
Letters and newspapers of the time show the political situation in Sibiu, the departure of some local leaders in the
parties of the Old Kingdom which expanded into the new
provinces. The documents also reveal the unrest generated by
the 1919, 1920 and 1922 parliamentary elections, knowing
that Sibiu was a fief of RNP. RNP’s leadership decision in
1921–1922 was not to try to expand into the Old Kingdom,
to reorganize and to continue the political struggle for the
consolidation and democratization of the Romanian state.
In the annex we are publishing eight original letters, sent or
received by Dr. Lucian Borcea, president of RNP’s organization in Sibiu. Four letters are reports on the political situation in Sibiu county in the years 1919–1922 and provide
important information that we do not find in the press.

*

KEYWORDS: Romanian National Party, Sibiu county,
organization, political leaders.
REZUMAT: Consecinţele Unirii din 1918 asupra
Partidului Naţional Român din Transilvania (PNR) au
fost puţin studiate până în prezent. Pentru a suplini această
lacună pe plan local, în judeţul Sibiu, am folosit în lucrarea
de faţă presa sibiană şi câteva scrisori inedite din Arhiva
Muzeului Culturii din Sălişte, provenite de la preşedintele
organizaţiei judeţene Sibiu a PNR, avocatul dr. Lucian
Borcea şi adresate preşedintelui PNR, Iuliu Maniu şi altor
lideri ai partidului.
Documentele şi presa anilor 1919–1922 confirmă fenomene istorice cunoscute privind viaţa politică din primii ani
după 1918, nuanţează unele aprecieri şi aduc unele informaţii noi. PNR a suferit în urma înfiinţării unor organizaţii
ale Partidului Naţional Liberal, Partidului Poporului şi ale
Partidului Ţărănesc în Transilvania. Scrisorile şi ziarele
vremii prezintă situaţia politică din judeţul Sibiu, trecerea
unor lideri locali în partidele din Vechiul Regat, care s-au
extins în noile provincii. De asemenea, documentele dezvăluie frământările generate de alegerile parlamentare din anii
1919, 1920 şi 1922, cunoscut fiind că judeţul Sibiu era un
fief al PNR. Hotărârea conducerii PNR în 1921–1922 era
de a nu încerca să se extindă în Vechiul Regat, de a se reorganiza şi de a continua lupta politică pentru consolidarea şi
democratizarea statului român.
În anexă publicăm 8 scrisori inedite, trimise sau primite de
dr. Lucian Borcea, preşedintele organizaţiei Sibiu a PNR.
Patru scrisori sunt rapoarte despre situaţia politică din
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judeţul Sibiu în anii 1919–1922 şi oferă informaţii importante pe care nu le aflăm în presă.

CUVINTE-CHEIE: Partidul Naţional Român, judeţul
Sibiu, organizare, lideri politici.

Partidul Naţional Român din Transilvania (PNR) şi Partidul Naţional-Ţărănesc (PNŢ) au constituit
subiectul unui însemnat număr de lucrări monografice, mai vechi sau mai noi, semnate de Pamfil Şeicaru1,
Ioan Scurtu2, Mircea Muşat şi Ion Ardeleanu, Emilian Bold şi Ion Agrigoroaiei ş.a., care au reconstituit eta‑
pele principale din evoluţia acestei grupări politice de la apariţia sa în 1881, până la dizolvarea sa în 1947.
PNR şi PNŢ îşi află locul cuvenit şi în lucrările generale consacrate evoluţiei vieţii politice interbelice3, cât şi
în cele de istorie generală. În ambele categorii de lucrări, cele apărute în anii regimului comunist resimt apă‑
sarea ideologiei în interpretarea trecutului partidelor „burgheze”, cu atât mai mult cu cât Partidul NaţionalŢărănesc era cel mai popular. În ultimii ani au apărut unele studii consacrate perioadei dificile a PNR care
a urmat Marii Uniri4, utile pentru încercarea noastră de a reconstitui câteva momente din trecutul acestei
forţe politice la nivelul judeţului Sibiu în acei ani. Temeiurile acestei tentative sunt câteva documente ine‑
dite, lucrările, studiile menţionate şi presa vremii.
Judeţul Sibiu a fost un adevărat leagăn al Partidului Naţional Român şi a continuat să fie centrul
mişcării naţionale româneşti până la 1918, fără a omite rolul Aradului, subliniat într-o serie de lucrări meri‑
torii.5 În anii 1918–1919, Sibiul a continuat să joace rolul unei adevărate capitale transilvane prin activi‑
tatea desfăşurată aici de Consiliul Dirigent (decembrie 1918-octombrie 1919) şi de Marele Sfat Naţional
(1919).6 Dar Sibiul a fost în aceşti ani şi centrul activităţii PNR, întrucât cele două instituţii menţionate îi
cuprindeau pe aproape toţi fruntaşii partidului, unii dintre ei aflându-se încă în străinătate în aceşti ani. În
această perioadă, partidul nu-şi punea problema organizării sale, existând convingerea, la nivelul condu‑
cerii, că îi cuprinde pe toţi românii transilvăneni. De aici şi ideea că Marele Sfat Naţional, ales la Alba Iulia în
1 Decembrie 1918, a fost o adunare care a ales Consiliul Dirigent, organ care avea misiunea să se ocupe de
treburile publice ale Transilvaniei, dar şi de cele ale PNR.7 Hotărârile Adunării Naţionale au fost asumate
drept program al PNR. Acesta a fost, după unele opinii, începutul reorganizării PNR.8
Formând Consiliul Dirigent la 2 decembrie 1918, PNR a devenit o forţă politică aflată la guver‑
nare. Chiar dacă, uneori, participarea la guvernarea Transilvaniei autonome a intrat în proiecţiile politice
ale conducerii PNR, până în octombrie 1918, această posibilitate părea foarte îndepărtată. Dintr-o dată
însă, aceasta a devenit o realitate. Consiliul Dirigent a fost considerat şi conducerea provizorie a partidului.
Membrii săi: Iuliu Maniu, Alexandru Vaida-Voevod, Ştefan Cicio-Pop, Vasile Goldiş, Aurel Vlad, Valeriu
Branişte, Ioan Suciu, Aurel Lazăr ş.a. aveau o bogată experienţă politică.9 Aceştia trebuiau să se ocupe de
administrarea Transilvaniei, dar ei constituiau şi conducerea PNR.
Importanţa partidului în contextul noului stat român a fost reliefată de o serie de evenimente politice
din cursul anului 1919. Octavian Goga, după ce fusese în Franţa şi revenise în România, a sosit la Sibiu în
iunie 1919. După mărturia lui Zaharia Boilă, jurnalist şi nepot al lui Iuliu Maniu, Goga i-ar fi făcut lui Maniu
o prezentare a eşichierului politic din Vechiul Regat, avertizându-l să nu accepte vreo înţelegere politică cu
I.I.C. Brătianu şi mai ales să nu consimtă la o fuziune a PNR cu liberalii, deoarece aceştia erau compromişi
politic. La 5 august, într-adevăr, I.I.C. Brătianu, pe atunci preşedinte al Consiliului de Miniştri, a venit la
Şeicaru 1963.
	Scurtu 1994.
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Sibiu şi a fost omagiat într-o şedinţă a Marelui Sfat. Cu acest prilej, relatează acelaşi memorialist, ar fi avut
loc o întâlnire a lui Brătianu cu Maniu, care nu este menţionată nicăieri şi despre care cel din urmă i-ar fi
vorbit nepotului său. În această întâlnire, Brătianu i-ar fi propus lui Maniu fuziunea PNL cu PNR şi postul
de prim-ministru după Încoronarea regelui Ferdinand. Maniu l-a refuzat, afirmă Z. Boilă, mai ales din cauza
opoziţiei lui Goga.10 Nu ştim ca mărturia lui Z. Boilă să fie confirmată, mai ales că în anul următor Goga este
cel care părăseşte PNR pentru un partid din Vechiul Regat. Pe de altă parte, este confirmat interesul PNL
pentru atragerea unor lideri proeminenţi ai PNR.
Reorganizarea partidului s-a realizat cu ocazia întrunirii la Sibiu a membrilor săi care făceau parte
din Marele Sfat Naţional. Cu această ocazie, în 9–10 august 1919, în sala festivă a Muzeului Asociaţiunii
Transilvane a avut loc o consfătuire a PNR pentru reorganizarea conducerii. Lucrările conferinţei au fost
deschise de Teodor Mihali, vicepreşedinte al Marelui Sfat, întrucât preşedintele Gheorghe Pop de Băseşti,
în acelaşi timp şi preşedintele partidului din 1902, decedase la 23 februarie 1919. Drept urmare, trebuia
ales un succesor.11 Octavian Goga a ţinut un discurs înflăcărat, afirmând că Partidul Naţional avea „membri
născuţi, nu făcuţi”. Drept adversar politic, el desemna Partidul Socialist. În final, el l-a propus ca preşedinte al
PNR pe Iuliu Maniu, propunere acceptată prin aclamaţii şi aplauze. În continuare, Goga a propus ca pentru
desemnarea candidaţilor partidului în vederea viitoarelor alegeri parlamentare din România Mare, să fie
desemnată o comisie din 10 persoane. De asemenea, în vederea reorganizării partidului în profunzime,
Goga a propus înfiinţarea de cluburi la sate.12 A doua zi, duminică, lucrările conferinţei au continuat. A pre‑
zidat Iuliu Maniu, care a mulţumit pentru alegerea sa în fruntea partidului. A fost aleasă comisia electorală
formată din 10 persoane şi au continuat discuţiile.13 Dintre sibieni a fost ales în această comisie avocatul
Constantin Bucşan, cumnat al lui Octavian Goga.14
În judeţul Sibiu, veche citadelă a PNR, forţele partidului erau puternice, mai ales că prin stabilirea
reşedinţei Consiliului Dirigent aici, ele fuseseră înzecite datorită prezenţei majorităţii fruntaşilor partidului
în oraşul de pe Cibin. Totodată, aici a apărut, la 19 februarie 1919, organul de presă al partidului, cotidianul
„Patria”, condus de Ion Agârbiceanu. Oficios al partidului era şi săptămânalul „Foaia Poporului”, condusă
de Nicolae Bratu, care era şi proprietarul publicaţiei şi al tipografiei unde aceasta vedea lumina zilei. De
asemenea, la 24 august 1919 a început să apară, la Sălişte, săptămânalul „Cuvântul Poporului”, redactat de
Elie Măgeanu, care se va muta mai apoi la Sibiu. Şi acesta era un oficios al PNR, aflat sub influenţa lui Ioan
Lupaş. Din informaţiile pe care ni le oferă, aflăm că reorganizarea partidului în judeţul Sibiu a început la
sfârşitul lunii august, desigur o organizare provizorie, grăbită de publicarea decretului-lege pentru alege‑
rile parlamentare din octombrie 1919.15 Planul de organizarea a PNR cuprindea constituirea de comitete
judeţene de acţiune, de cluburi judeţene şi comisii electorale pe circumscripţii. Erau precizate amănunţit
atribuţiile acestor structuri în organizarea definitivă a partidului.16
În septembrie 1919, „Gazeta Poporului” din Sibiu, organul sibian al Unirii, publica un proiect de
reorganizare a PNR trimis de Theodor Şerbu, un cititor din Cărpiniş, comitatul Alba, care ar fi fost rezul‑
tatul întâlnirilor particulare ale unor cetăţeni din satul amintit şi din jurul său. Autorii considerau că în
partid erau 7 grupări: preoţii, învăţătorii, medicii, juriştii, inginerii, industriaşii şi meseriaşii. Nu se regă‑
seau aşadar, cei mai numeroşi dintre locuitori, ţăranii. Proiectul propunea ca în parlament partidul să tri‑
mită câte un deputat ţăran, câte un învăţător şi câte 2 preoţi pentru fiecare judeţ. Candidaţii trebuiau să-şi
anunţe intenţia de a deveni parlamentari, apoi ar urma discuţii şi s-ar lua decizia. Autorii cereau publicarea
10
11
12
13
14
15
16
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şi dezbaterea planului lor de reorganizare a partidului, pentru că prin adoptarea lui se va ajunge la demo‑
craţie. Planul urma să fie discutat în ziare, dar nu am întâlnit luări de poziţie.17
În 26 august 1919, la convocarea lui O. Goga, au sosit în sala festivă a Asociaţiunii fruntaşii satelor
sibiene. Goga a vorbit despre necesitatea organizării într-un singur partid, deoarece România avea duş‑
mani. „După trecerea pericolului ne putem cugeta la formarea de noi partide politice, până atunci însă orice
desbinare slăbeşte puterea de rezistenţă (împotrivire) a ţării”, declara poetul.18 El cerea înţelegere „pentru micile
neajunsuri” din administraţie, transporturi etc. Între marea majoritate a populaţiei, ţăranii, şi intelectuali nu
erau motive de dezbinare. El se angaja să cutreiere toate satele pentru a ţine legătura cu poporul. A urmat
la cuvânt asesorul consistorial Nicolae Ivan, care a făcut un istoric al PNR şi a cerut ca poporul român să
primească tot ce i s-a luat de-a lungul secolelor. Avocatul Constantin Bucşan, secretar al Biroului Central a
precizat apoi că reorganizarea partidului se va face de la bază, din sate, unde vor trebui alese comitete din 3
membri. Comitetele cercuale se vor forma din trimişii satelor, iar comitetul judeţean din trimişii cercurilor.
Întrucât alegerile pentru Constituantă, cum se ştia în acel moment că va fi primul parlament ales, erau apro‑
piate, se propunea o organizare provizorie.19 În luna următoare, C. Bucşan a dat publicităţii un comunicat,
anunţând că era la tipar „o carte” cu instrucţiuni privind reorganizarea partidului, care va ajunge în fiecare
comună. Până atunci însă, el cerea comitetelor cercuale provizorii ca, împreună cu oamenii de încredere
şi cu candidaţii oficiali să treacă la acţiunea de reorganizare a partidului la sate20. Un prim comitet cercual
a fost ales la Sălişte şi era format din medicul Nicolae Calefar, dr. Nicolae Petra, Ioan Hanzu, Ioan Manta,
Niculae Jurca.21 În toate judeţele transilvănene s-a trecut la acţiunea de organizare, partidul fiind socotit
drept „însăşi voinţa poporului românesc din sânul căruia s-a zămislit”22.
Pasul următor l-a constituit desemnarea candidaţilor pentru alegerea deputaţilor şi senatorilor. La
Sălişte, în 14 septembrie, a avut loc la Casa Naţională o adunare populară prezidată de dr. N. Calefar, pre‑
şedintele comitetului cercual al PNR, în care este a fost ales candidat de deputat pentru circumscripţia
Sălişte, dr. Ioan Lupaş, protopop ortodox. De remarcat că el nu era prezent la adunare şi a fost invitat pentru
a accepta candidatura. I. Lupaş a acceptat să candideze cu programul PNR şi a cerut alegătorilor să-i retragă
încrederea în acelaşi mod democratic în care i-o acordau, dacă vor constata că nu le mai apără interesele.23
Pentru Senat a fost ales asesorul consistorial Nicolae Ivan. În acest fel era respectată o recomandare electo‑
rală: candidaţii desemnaţi să nu fie străini de circumscripţie, să ţină o legătură strânsă cu alegătorii, aceştia
să poată desemna ei înşişi candidaţi, fără a mai aştepta ca acest lucru să fie opera Consiliului Dirigent.24 În 6
octombrie 1919 a avut loc, tot la Sălişte, o adunare electorală cu mii de oameni, la care au participat repre‑
zentanţi din satele circumscriţiei, inclusiv saşi. Pe lângă cei doi candidaţi amintiţi, au participat, din partea
conduceii judeţene Sibiu şi a conducerii partidului: O. Goga, Mihai Popovici, dr. Ilie Beu, dr. Octavian
Rusu, dr. Nicolae Comşa, dr. C. Bucşan. N. Ivan a evocat amintirile care îl legau de Sălişte (aici învăţase şi
fusese învăţător), subliniind că Săliştea era „cel mai intelectual cerc din România Mare”. El a reliefat necesi‑
tatea înmulţirii numărului de şcoli şi de fabrici. I. Lupaş a prezentat un memoriu al alegătorilor prin care se
cerea: libertatea comerţului, pedepsirea celor vinovaţi de mituire în sistemul permiselor de import etc. În
intervenţia sa, O. Goga, primit cu aclamaţii, a numit Săliştea „‹salonul›Ardealului”, i-a prezentat pe cei doi
candidaţi, a subliniat însemnătatea PNR. Mihai Popovici, şeful Resortului Industrie şi Comerţ, a elogiat
vitejia ostaşilor români şi a afirmat că „PNR va lupta pentru naţionalizarea industriei şi comerţului”, deoarece
românii erau în minoritate în oraşe. Totodată, el a cerut înţelegere pentru lipsa de experienţă în conducerea
17
18
19
20
21
22
23
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„GazetaPoporului”, nr. 39, 28 septembrie 1919, pp. 2–3.
„Foaia Poporului”, nr. 36, 14 septembrie 1919, p. 4.
Ibidem.
„GazetaPoporului”, nr. 40, 5 octombrie 1919, p. 5.
„Foaia Poporului”, nr. 36, 14 septembrie 1919, p. 4.
„Cuvântul Poporului”, nr. 4, 14 septembrie 1919, p. 2; Pop 2008, p. 492–496.
„Foaia Poporului”, nr. 5, 21 septembrie 1919, p. 2; cf. Crişan 2013, p. 214.
„Foaia Poporului”, nr. 37, 31 septembrie 1919, p. 1–2.
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vieţii de stat a partidului, aflat la începuturi în acest domeniu25. Ceilalţi candidaţi de deputaţi desemnaţi
în judeţul Sibiu au fost: O. Goga la Răşinari, Ioan Lapedatu, la Nocrich, C. Bucşan la Miercurea Sibiului,
dr. Lucian Borcea, secretar general al Consiliului Dirigent, la Sebeş, Eugen Goga la Ocna Sibiului. Pentru
Senat candidau: avocatul Octavian Rusu, la Răşinari, dr. Ilie Beu, la Sebeş. Alţi fruntaşi sibieni ai PNR
au candidat în circumscripţii din afara judeţului: Partenie Cosma, la Beiuş, Nicolae Bălan la Brad, Ioan
Mateiu la Şercaia.26 Dacă P. Cosma era născut la Beiuş şi activase mult timp aici, N. Bălan, propus la Brad,
a trezit unele reacţii.27 În general, în judeţul Sibiu au fost respectate principiile propovăduite în presa de
partid: candidaturile să fie desemnate de adunări ale alegătorilor, candidaţii să fie legaţi de cicumscrip‑
ţiile lor prin naştere sau activitate, să nu se facă propagandă pentru dezbinarea ţăranilor şi intelectuali‑
lor.28 Nu s-a realizat însă un alt deziderat29: trimiterea unor ţărani în parlament. Dar adunările de candi‑
dare au coincis cu cele pentru reorganizarea partidului. Adevărate adunări-model pentru judeţul Sibiu şi
pentru întreaga Transilvanie au fost cele de la Sălişte, relatate pe larg de ziarul săptămânal local „Cuvântul
Poporului”.30 În alegerile din 1919, PNR a înregistrat cel mai bun rezultat din istoria sa, deşi apăruse o opo‑
ziţie în Transilvania şi, desigur, în judeţul Sibiu, unde, în ianuarie 1919 începe să apară ziarul „Renaşterea
Română”, fondat de V. Hotăran, I. Munţiu şi M. Rişcuţă, în jurul cărora s-au adunat mai apoi criticii PNR,
care, la sfârşitul anului au format un Partid Ţărănesc Ardelean; din septembrie, acesta avea ca publicaţie
proprie „Ţărănimea”, foaie ce blama conducerea PNR.31 La rândul său, aceasta considera superfluă apariţia
unui partid ţărănesc, deoarece ţăranii, majoritatea populaţiei româneşti, erau reprezentaţi de PNR32. N.
Iorga constata şi el existenţa unei opoziţii în PNR şi condamna acţiunile în interes personal. El conchidea
că şi PNR va trebui să se schimbe, dar considera că întrucât în toamna anului 1919 „duşmanul fiind în casă,
rolul acestui partid românesc solidar trebuie să continue”33. În aceste condiţii, PNR a câştigat 169 de mandate
de deputaţi şi 30 de senatori.34 În judeţul Sibiu au fost aleşi toţi candidaţii PNR, dar pentru organizaţia sa
de aici perspectivele nu erau cele mai bune.
În octombrie 1919, Consiliul Dirigent s-a mutat la Cluj şi odată cu acesta toţi fruntaşii partidului.
O ultimă manifestare a fost adunarea la Sibiu a tuturor parlamentarilor aleşi, în 17 noiembrie 1919, de
unde au plecat spre Bucureşti. Din comitetul de conducere al clubului parlamentar al PNR făceau parte
şi sibienii Constantin Bucşan şi Lucian Borcea, iar din comisiile parlamentare I. Lupaş, Ilie Beu, Nicolae
Bălan, O. Goga, Octavian Rusu, I. Boeriu.35 La 5 decembrie 1919 s-a format guvernul Blocului Parlamentar,
condus de Alexandru Vaida Voevod, în care lui O. Goga i-a fost încredinţat Ministerul Instrucţiunii Publice
şi Cultelor. Ca orice guvern de coaliţie şi acesta a avut de întâmpinat o serie de probleme. La 13 decembrie,
O. Goga şi generalul Averescu, titularul Ministerului de Interne şi-au dat demisia, încercând să provoace
o criză de guvern. După mărturia lui Vaida, primul a făcut apoi o vie propagandă pentru fuziunea PNR cu
Liga Poporului a lui Averescu, mizând pe marea popularitate a generalului.36 În ianuarie 1920, O. Goga şi-a
dat demisia şi din Consiliul Dirigent, considerând că acesta trebuia să activeze până la întrunirea Adunării
Constituante şi că susţinând în continuare existenţa Consiliului, se promova separatismul.37 În pofida unor
25
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„Cuvântul Poporului”, nr. 8, 13 octombrie 1919, p. 1–2.
„Gazeta Transilvaniei”, nr. 218, 18 octombrie 1919.
Iancu 1973, p. 94.
„Foaia Poporului”, nr. 37, 31 septembrie 1919, p. 1–2.
„Cuvântul Poporului”, 7, 6 octombrie 1919, p. 1.
Ibidem, I, nr. 5, 21 septembrie 1919, p. 2; nr. 8, 13 octombrie 1919, p. 1–3.
Ibidem, II, nr. 15, 18 aprilie 1920, p. 1; Iancu, 1973, p. 106–107.
„Foaia Poporului”, nr. 19, 13 mai 1919, p. 6; la 30 decembrie 1919 s-a ţinut la Sibiu adunarea de constituire a Partidului
Ţărănesc Ardelean; Iancu 1973, p. 106.
„Cuvântul Poporului”, nr. 11, 2 noiembrie 1919, p. 1. Ziarul prelua articolul de fond din „Neamul Românesc”.
Iancu 1974, p. 125; Pop 2008, p. 502.
Pop 2008, p. 502–503.
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„Cuvântul Poporului”, nr. 41, 1 februarie 1920, p. 2.
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succese în administrarea treburilor interne ale ţării şi a câştigurilor evidente pe plan extern prin vizita înde‑
lungată a primului ministru în Franţa şi Marea Britanie, situaţia guvernului a fost şubrezită. Au contribuit
la aceasta neînţelegerile specifice coaliţiilor politice, dar şi maşinaţiile lui Ion I.C. Brătianu şi ale generalului
Averescu.38 La 13 martie 1920, guvernul a fost demis, fapt unic în istoria României, în timp ce primul
ministru se afla în misiune în străinătate. În aceeaşi zi a fost numit în funcţie generalul Averescu. În guvernul
său au intrat şi Octavian Tăslăuanu (la Industrie şi Comerţ) şi Anton Mocioni, ca ministru de stat, desprinşi
anterior din PNR39. Conducerea PNR a răspuns la cererea de a sprijini noul guvern şi a acceptat ca O. Goga
şi V. Goldiş să intre în noul cabinet ministerial ca miniştri fără portofoliu, dar a dorit să afle intenţiile sale40.
Întrucât tratativele politice dintre partide au eşuat, la 25 martie parlamentul a fost dizolvat şi s-au fixat noi
alegeri în mai 1920.
În speranţa prelungirii existenţei Consiliului Dirigent, conducerea PNR a încercat o colaborare cu
Liga Poporului, dar Averescu a cerut ultimativ fuziunea celor două forţe politice. Întrucât a fost refuzat,
la 2 aprilie 1920, a fost dat un decret-regal prin care Consiliul Dirigent era desfiinţat41. Funcţionarea
Consiliului a încetat la 10 aprilie. Dizolvarea sa a fost blamată de conducerea PNR şi de majoritatea opi‑
niei publice din Transilvania, ca şi demiterea guvernului Vaida Voevod. Nicolae Bratu, fruntaş sibian al
PNR, scria în gazeta sa că dizolvarea Consiliului era deja pregătită, dar urma să se facă printr-o lege tre‑
cută prin Parlament, modalitatea folosită de noul guvern fiind denumită „forţare”, „asalt”. Guvernul cel
nou voia să numească prefecţii săi în vederea noilor alegeri, pentru care era prevăzută „luarea cu asalt” a
Transilvaniei de către partidele din Vechiul Regat.42 Un prim succes al averescanilor a fost înscrierea în
Partidul Poporului a unui număr de 34 de foşti parlamentari din PNR, între care Octavian Goga şi fratele
său, Eugen, Anton Mocioni, Ion Montani, Octavian Prie, Dănilă şi Alexandru Vasu, Ion Suciu, Petru Groza,
Ilie Beu, Constantin Bucşan, Elie Dăianu, Liviu Ghilezan ş. a.43. Aceştia susţineau că doreau înfăptuirea
„unirii totale” imediat, în timp ce liderii PNR doreau o tranziţie lină la noile realităţi, ţinându-se seama
de condiţiile deosebite ale noilor provincii (legi şi valută diferite încă de cele din Vechiul Regat, traiul
împreună cu minorităţile etc). Drept urmare, se cerea păstrarea unităţii partidului, combaterea dezbi‑
nării, propunându-se ca model germanii din România care în 1919–1920 şi-au constituit un singur Partid
Parlamentar şi Uniunea Germanilor din România. Nu era nevoie de mai multe partide ale românilor tran‑
silvăneni. Trebuia, după opinia lui Nicolae Bratu, să se caute „prefacera Partidului naţional, în sânul căruia
să fie reprezentate toate clasele poporului nostru: domnii şi ţăranii, meseriaşii şi comecianţii. Din toate clasele să
fie la conducerea şi reprezentarea partidului[…]. De aceea, nu aprobăm pe cei ce au părăsit partidul naţional”44.
Aceştia erau înţeleşi în nemulţumirea lor, dar li se cerea să fi aşteptat congresul partidului, în cadrul căruia
să fi venit cu propuneri de schimbare. Ziarul „Foaia Poporului” publica o scrisoare deschisă către alegători
a unuia dintre „dezertori”, medical sibian Ilie Beu, fost senator de Sebeş–Miercurea Sibiului, din 4 aprilie
1920. El afirma că alianţa politică a Blocului Parlamentar „nu a fost cu noroc, că au existat certuri între aliaţi,
că unii parlamentari din PNR au sprijinit partidele din Vechiul Regat”, fapt împotriva căruia el ar fi protestat.
Efectul a fost că Ilie Beu nu mai avea încredere în conducerea PNR, fapt care l-a determinat să plece din
partid. Ca şi în alte ocazii similare, I. Beu uita că el nu era un membru de rând, ci făcea parte din condu‑
cere. El considera că guvernul cel nou trebuia sprijinit „pentru a întări pe vecie temeliile statului român”45.
În acelaşi număr, fostul deputat sibian Ion I. Lapedatu se adresa alegătorilor cercului său, Nocrich, invo‑
când aceleaşi împrejurări neprielnice activităţii parlamentare. El n-ar fi participat la certuri, ci a încercat să
	Scurtu 2003, p. 249; Florescu 1969, p. 51–66; Pop 2008, p. 514–519.
Ibidem, p. 527–528.
40
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acţioneze ca membru al Consiliului Dirigent pentru aprovizionarea populaţiei. I.I. Lapedatu se pronunţa
pentru pace şi înţelegere între toţi ardelenii, poziţie pe care o aproba şi redacţia ziarului46. Aceasta era linia
trasată de Comitetul Executiv al PNR: să dea seamă alegătorilor de înfăptuiri şi să explice situaţia politică
în faţa electoratului, subliniind ţelul său de „a desăvârşi unirea noastră cu Patria-mumă şi de a lucra din răsputeri pentru democratizarea vieţii publice în România nouă”47.
În noul context, conducerea PNR a decis convocarea congresului la Alba Iulia, în 24 aprilie 1920.
Această decizie era semnată şi de avocatul sibian Lucian Borcea, care, ca preşedinte al organizaţiei judeţene
Sibiu, era membru al Comitetului Executiv al PNR48. El fusese secretar general al Consiliului Dirigent,
dar după desfiinţarea acestuia revenise la Sibiu, reluându-şi activitatea de avocat49. El a avut un rol impor‑
tant pentru organizaţia locală în reorganizarea generată de desprinderea unui număr important de fruntaşi.
Organizaţia sibiană a fost greu lovită de aceste evenimente şi a suferit pierderi însemnate. Sub conducerea
lui I. Beu, s-a convocat adunarea de înfiinţare a organizaţiei judeţene Sibiu a Partidului Poporului în 23
aprilie 1920. De remarcat că nu apare O. Goga, care figura din 18 martie 1920 ca ministru de stat, ca şi V.
Goldiş. Lor li s-a alăturat în 16 aprilie, cu aceeaşi funcţie, şi Petru Groza50. În comitetul judeţean Sibiu au
fost aleşi I. Beu, Constantin Bucşan, secretar de stat în Ministerul de Interne, asesorul consistorial Lazăr
Triteanu, profesorul seminarial Aurel Popoviciu, avocatul Gheorghe Măcelariu, avocatul Ioan A. Preda,
protopopul de la Miercurea Sibiului, Avram Păcurariu, preoţii de la Boiţa, Gura Râului, Ilimbav. Moţiunea
adunării, citită de I. Beu, susţinea că adunarea reprezenta PNR şi declara că se unea cu Partidul Poporului,
afirmând cu tupeu că congresul Partidului Naţional convocat la Alba Iulia era iniţiativa unei fracţiuni a
Comitetului PNR51. Or, realitatea era alta. Cei care au părăsit partidul erau mulţi, dar marea majoritate a
conducătorilor și a aderenţilor au rămas. Membrii sibieni rămaşi credincioşi PNR s-au reunit în 21 aprilie
pentru a-şi trimite reprezentanţii la congres. Între delegaţi s-au aflat personalităţi cu un prestigiu conso‑
lidat precum Andrei Bârseanu, preşedintele „Astrei”, profesorul Dimitrie Comşa, prefectul judeţului Sibiu,
Nicolae Comşa (confirmat în funcţie de noul guvern), dr. Nicolae Petra, dr. Ioan Stroia, Nicolae Bratu,
protopopul Sebeşului, Sergiu Medean52. Se adăugau foştii parlamentari sibieni. În opinia redacţiei „Foii
Poporului”, la congres, între cei 542 de delegaţi se aflau susţinători ai celor trei curente din partid: pentru
păstrarea PNR, pentru transformarea lui, pentru fuziunea cu un partid din Vechiul Regat. Se aprecia însă că
majoritatea delegaților doreau menţinerea PNR cu un nou program, poziţie pe care se situa şi ziarul, recte
proprietarul său, Nicolae Bratu53. De altfel, acesta a relatat congresul în foaia sa. El menţiona participarea
lui N. Iorga şi a lui Ion Mihalache, a numeroşi jurnalişti din Bucureşti. I. Maniu a rostit un amplu discurs
analizând situaţia politică din ţară şi activitatea PNR. Andrei Bârseanu a fost raportorul comitetului de
40, care a prezentat evoluţia partidului de la 1 Decembrie 1918 şi a dat citire unei moţiuni care aproba
discursul preşedintelui partidului, combaterea guvernului şi a sistemului decretelor legi, extinderea organi‑
zaţiilor în toată ţara, fără nicio fuziune, colaborarea cu partidele carea aveau programe similare, combaterea
separatismului dar şi a nesocotirii specificului provinciilor. Congresul l-a ales preşedinte al PNR pe Iuliu
Maniu, a ales un comitet electoral cu 123 de membri care să desemneze Comitetul Central şi să pregătească
lupta electorală. Din primul comitet făceau parte şi sibienii A. Bârseanu, Nicolae Bratu, avocaţii Lucian
Borcea şi Octavian Rusu, protopopul Ioan Simu54. Discursul lui Maniu a fost publicat integral în presa
partidului. El susţinea că trebuiau respectate „cu sfinţenie” trei principii: democraţia, constituţionalismul
Ibidem, p. 6.
Ibidem, nr. 17, 18 aprilie 1920, p. 1.
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şi parlamentarismul, afirmând că generalul Averescu urma o cale autocratică55. Congresul a fost un succes
politic şi se părea că în jurul conducerii partidului se structura o unitate puternică. Dar a urmat stabilirea
candidaturilor, care a dezvăluit că existau multe neînţelegeri interne.
Stările de lucruri consemnate în alte părţi ale Transilvaniei sunt confirmate şi în judeţul Sibiu.
Duminică 2 mai, fostul deputat al cercului Sebeş, Lucian Borcea, şi-a prezentat darea de seamă asupra acti‑
vităţii sale în faţa alegătorilor. Fostul ministru Ştefan Cicio-Pop, aflat în trecere prin oraș, a participat la
adunare, a blamat fugarii din partid şi a prezentat împrejurările demiterii guvernului Vaida. El a chemat la
organizarea partidului. Redacţia cerea cititorilor săi din acest cerc să se unească în jurul lui Borcea, care era
un vechi luptător, om cinstit, care se interesa de împărţirea pământului, păşunilor, pădurilor şi izlazurilor56.
El era şi preşedintele organizaţiei judeţene Sibiu a PNR. Guvernul Averescu a redus numărul cercurilor
electorale; în judeţul Sibiu erau acum 5 cercuri în loc de 7. Conducerea organizaţiei judeţene a PNR chema
din nou la alegerea unor comitete locale din 3 membri şi la anunţarea lor lui L. Borcea.57 O cerere pentru
aprobarea reunirii conducerii judeţene a partidului la locuinţa lui Borcea, în str. Cisnădiei, nr. 7 (actuala N.
Bălcescu), cu scopul desemnării candidaturilor, ne indică data de 15 mai, dar presa anunţa data de 22 mai
1920 şi faptul că N.Iorga va candida în cercul Sălişte.58 În cadrul adunării, L. Borcea a făcut o expunere asupra
situaţiei politice din ultimul an, a directivelor de urmat şi a demonstrat necesitatea reorganizării partidului,
solicitând aportul celor prezenţi. Conform deciziei congresului PNR, se concretiza colaborarea cu Partidul
Ţărănesc şi cu Partidul Naţionalist al lui N. Iorga59. În consecinţă, în judeţul Sibiu au fost depuse candidatu‑
rile lui N. Iorga la Sălişte şi a lui Ion Mihalache la Ocna Sibiului. În circumscripţia Răşinari candida Nicolae
Bratu, iar la Sebeş, preotul Iosif Blaga, fost senator, directorul Liceului „Andrei Şaguna” din Braşov. Pentru
Senat trebuiau să candideze Dumitru Comşa la Sibiu, Andrei Bârseanu la Alba Iulia şi Octavian Rusu la
Brad60. Premisele pentru PNR erau foarte proaste în această campanie electorală. Lucian Borcea îi scria la
27 mai 1920 lui Iuliu Maniu întrucât prevedea „un nesucces complet”. El încerca astfel nu atât să se disculpe,
cât să-i explice preşedintelui partidului eşecul. Aflăm astfel că adunarea pentru candidări s-a ţinut în 15 mai,
la cererea lui Maniu, iar rezultatul a fost trimis telegrafic conducerii partidului, care s-a întrunit în 17 mai.
Borcea arată că în noiembrie 1919, când el a candidat şi a fost ales deputat la Sebeş, localnicii au vrut un can‑
didat dintre ei. Borcea le-a promis că la următoarele alegeri li se va îndeplini dorinţa Acum el refuza să mai
candiceze acolo, fără a fi chemat de conduceea locală a cercului. Consfătuirea din 15 mai 1920 l-a propus
pentru cercul Nocrich-Ocna şi pentru Sibiu, la Senat. În 16 mai, aproape întreaga organizaţie din Sebeş a
trecut la Partidul Poporului. Din aceeaşi scrisoare a lui L. Borcea aflăm că în 21 mai, Maniu a fost la Sibiu
şi i-a cerut să pună candidatura lui Mihalache, şeful Partidului Ţărănesc, la Ocna Sibiului. Cu acest prilej,
Borcea l-a informat pe preşedintele partidului că A. Bârseanu şi O. Rusu refuzau să candideze la Sibiu, că D.
Comşa, care funcţiona drept consilier agricol la Abrud, va candida la Brad şi îi cerea ca acesta să fie candidat
oficial al conducerii PNR. În seara de 21 mai a avut loc o convorbire telefonică între I. Maniu şi L. Borcea,
după care o nouă consfătuire a conducerii judeţene a PNR a decis ca D. Comşa să candideze pentru Senat
la Sibiu, iar în cercul Nocrich-Ocna să candideze I. Mihalache. Deşi Maniu a promis că declaraţia de la
liderul ţărăniştilor va sosi la timp, până în 27 mai, s-a prevăzut pentru acest cerc şi candidatura lui L. Borcea.
Conducerea centrală l-a desemnat însă pe dr. Octavian Rusu la Brad, spre surprinderea conducerii sibiene
a partidului. În 23 mai, duminică, liderii sibieni ai partidului au mers la Nocrich şi Slimnic pentru a face
campanie în favoarea lui Mihalache, prea puţin cunoscut între alegătorii de aici. D. Comşa a declinat oferta
de a candida la Sibiu pentru Senat, motivând că era prea târziu pentru a-şi mai face campanie. Aşa, PNR a
rămas fără candidat la Sibiu. Cum nici declaraţia lui Mihalache nu a sosit, la Nocrich-Ocna s-a improvizat
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Ibidem, nr. 20, 9 mai 1920, pp. 5–6.
Ibidem, p. 7.
Ibidem.
Ibidem, nr. 21, 16 mai 1920, p. 2; AMCS, Fond N. Borcia, dos. 212, f. 1.
AMCS, Fond N. Borcia, dos. 212, f. 2–4 ciorna discursului ţinut de L. Borcia.
„Patria”, nr. 110, 25 mai 1920; „Foaia Poporului”, nr. 22, 23 mai 1920, p. 7.
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candidatura lui Borcea.61 El nu mai avea timp pentru a-şi face campanie şi voia să se retragă, temându-se
de un eşec.62 Dealtfel, el a trimis o circulară oamenilor de încredere ai partidului din comunele acestui
cerc, rugându-i să-i prezinte candidatura, întrucât el nu mai avea timp să ajungă personal în faţa alegăto‑
rilor din toate comunele.63 În aceste condiţii, şi în judeţul Sibiu PNR a înregistrat numai înfrângeri. Doar
A. Bârseanu a fost ales senator, dar în judeţul Alba.64 Cel mai mare ecou l-a avut înfrângerea candidatului
PNR N. Iorga la Sălişte, în faţa unui localnic, avocatul Constantin Bucşan (trecut la averescani), cu ajutorul
ingerinţelor administraţiei.65 Iorga i-a intentat proces prefectului judeţului, Nicolae Comşa, pentru sprijinul
făţiş acordat candidatului guvernului. De asemenea, Iorga, ales în altă circumscripţie, a ţinut un întreg dis‑
curs în parlament şi s-a plâns regelui personal de abuzurile guvernului66. PNR a obţinut doar 27 de mandate
de deputaţi şi 7 de senatori67. Conducerea sa a declarat alegerile ilegale, iar parlamentul neconstituţional şi
nu a recunoscut guvernul Averescu68.
Previziunile lui L. Borcea despre insuccesul campaniei electorale în judeţul Sibiu s-au adeverit, chiar
s-au extins pentru toată Transilvania. PNR a trecut la măsuri şi a decis o nouă reorganizare, desemnând un
birou care să se ocupe de această operaţiune. Răspunzând unui chestionar trimis de avocatul Zaharia Boilă
din Cluj, în numele acestui birou, în septembrie 1920, Lucian Borcea scria: „În judeţul Sibiu PNR nu mai
are organizaţie. Dizidenţa averscană ne-a distrus organizaţia, fiindcă diferitele comitete au fost în toamna anului
trecut compuse în mare parte de averescanii de mai târziu. În preajma alegerilor din anul curent am improvizat
în Sibiu un comitet judeţean din puţini aderenţi care au rămas credincioşi PNR şi anume: dlui A. Bârseanu, D.
O. Rusu, D. Nicolae Petra, D. Nicolae Cristea, Nicolae Togan, Nicolae Bratu, Ioan Băilă, participând la şedinţele
noastre şi profesorul Eugen Todoran, D. Aurel Crăciunescu şi asesorii consistoriali d. George Proca şi Mateiu
Voileanu”69. Încercând o nouă restructurare a partidului se căutau şi cauzele situaţiei de la alegeri. Acelaşi fin
observator şi analist care era L. Borcea afirma: „Motivul de căpetenie care ne-a provocat dezastrul în părţile
noastre este atmosfera care s-a creat în jurul Consiliului Dirigent şi prin el partidului naţional. Sunt consi‑
deraţi pur şi simplu ca agenţi principali ai corupţiei de azi”70. El aprecia însă că şi Partidul Poporului deza‑
măgise electoratul, PNR putându-l recâştiga dacă se debarasa de acei membri corupţi, dacă cerea urmărirea
lor în justiţie, dacă se baza pe membrii cinstiţi, interesaţi de bunul mers al treburilor publice şi nu doar de
propria bunăstare71.
În octombrie 1920, L. Borcea îi scria cu „iubite amice” chiar lui I. Maniu, informându-l că în 15
octombie se va ţine la Sibiu adunarea de înfiinţare a organizaţiei liberale, la convocarea lui Anastasie Boiu,
fost funcţionar la Banca „Albina”, director al filialei sibiene a Băncii Chrissoveloni. Între invitaţi se aflau
membri ai PNR, care ar fi vrut să fie consideraţi drept salvatori de la noua dizidenţă, dar Borcea îşi exprima
temerea că se vor proclama ei înşişi liberali. Nemulţumirea lor provenea din lipsa de măsuri împotriva
îmbogăţiţilor de război din rândurile PNR, din lipsa de experienţă a celor trimişi în guvern şi din alianţa cu
partide care nu aveau nici ele experienţa guvernării. Aceşti nemulţumiţi susţineau că Partidul Liberal avea
experienţa scoaterii ţării din situaţia economică dificilă. L. Borcea cerea conducerii PNR „să-şi precizeze
atitudinea cât mai lămurit şi înainte de ce alte partide ne-ar ocupa terenul, atitudinea fiind proclamarea muncii
De observat că presa a informat, eronat, că I. Mihalache a candidat în această circumscripţie electorală.
AMCS, Fond N. Borcia, dos. 19, nepaginat, scrisoarea lui L. Borcia către I. Maniu, din 27 mai 1920. La sfârşit este notat, cu
creionul, că scrisoarea nu a mai fost expediată.
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pozitive pentru organizarea statului, combaterea fără milă şi consideraţie a corupţiei, politică economică românească conştientă, chemarea tuturor energiilor la muncă”72.
Într-o altă epistolă, către profesorul universitar Romulus Boilă, din Cluj, L. Borcea se plângea că
nu era informat despre noile evenimente politice. Într-adevăr, unele ziare au informat că I. Mihalache,
preşedintele Partidului Ţărănesc, însoţit de Virgil Madgearu, secretarul partidului, sosiseră la Cluj pentru
discuţii cu liderii PNR, în vederea fuziunii. Era indicată chiar şi denumirea noii grupări politice: Partidul
Naţional-Ţărănesc. Fruntaşul sibian N. Bratu se pronunţa pentru fuziune şi pentru un guvern de concen‑
trare, cerând doar să fie respectate „interesele speciale ale populaţiei din teritoriile alipite”73. Ziarul lui N. Bratu,
„Foaia Poporului”, dezminţea peste două săptămâni ştirea, arătând că mai erau necesare alte tratative74.
Şi liderul organizaţiei sibiene, L. Borcea, scria la Cluj că el a trebuit să combată printre membri zvonul că
PNR fuzionează cu Partidul Ţărănesc; el admitea acest act doar în cazul că ţărăniştii vor accepta programul
Partidului Naţional.
În aceeaşi epistolă, el informa că Vintilă Brătianu fusese la Sibiu în 7 noiembrie 1920 şi organizaţia
liberală sibiană se constituise, preşedinte fiind ales generalul Dionisie Florian, iar secretar Nicolae Vecerdea.
Între proaspeţii liberali se aflau avocaţii Eugen Piso, Ioan Fruma, Nicolae Schiau, Nicolae Petra, Ioan Muţiu,
Ioan Băilă, redactor la cotidianul sibian „Dacia Traiană”, profesorul şi poetul Ioan Ursu Soricu. După preci‑
zarea lui Borcea, unii trecuseră şi pe la ţărăniştii ardeleni, deşi fuseseră membri de frunte ai PNR. El se arăta
înţelegător şi cerea conducerii centrale: „să nu-i batjocoriţi că au făcut acest salt”, îi considera naivi şi credea
că se vor întoarce în PNR, unii dintre ei fiind „oameni de bună credinţă şi nu se cugetă la interese personale”75.
În 17–18 noiembrie 1920 a avut loc şedinţa Comitetului Executiv al PNR, care a aprobat activitatea
parlamentarilor, a decis să continue lupta cu guvernul, să activeze în continuare după programul de la Alba
Iulia. Acelaşi organ oficios al organizaţiei sibiene, „Foaia Poporului”, cerea apărarea în continuare a intere‑
selor Ardealului, „să se înceapă o organizare tot mai puternică şi mai temeinică a partidului în toate judeţele din
Ardeal” şi comunicate mai dese asupra activităţii conducerii76. În lunile următoare, foaia a cerut ardelenilor
să nu părăsească PNR77 şi a informat despre noua etapă de organizare a partidului în judeţul Sibiu, începută
în ianuarie 1921. Redacţia cerea acţiune faţă de constituirea organizaţiilor judeţene Sibiu ale averescanilor
şi liberalilor, afirmând că PNR avea încă cei mai mulţi aderenţi, nu cele două partide amintite, deoarece
„ambele se compun numai din oameni ce umblă din partid în partid, conduşi de interese mărunte”78. În ianu‑
arie 1921, liderii locali ai PNR, avocaţii L. Borcea şi O. Rusu au subscris o moţiune lansată de organizaţia
„Opinia publică”, înfiinţată la Sibiu, care îşi propunea să controleze activitatea politică. Moţiunea, semnată
de reprezentanţi ai tuturor forţelor politice cu organizaţii la Sibiu, făcea apel la partidele politice să conlu‑
creze pentru refacerea şi consolidarea statului79. În 26 ianuarie 1921, fruntaşii sibieni ai PNR au lansat un
apel prin care se anunţa că PNR, Partidul Ţărănesc din Vechiul Regat şi Basarabia, Partidul Naţionalist
Democrat şi democraţii din Bucovina voiau reorganizarea României pe baze democratice, ca stat unitar.
Unificarea trebuia realizată însă cu respectarea specificului fiecărei provincii, treptat. Pe acestă cale, PNR
„pornind din realitatea unităţii sufleteşti, din care a răsărit unitatea naţională, vrea să organizeze poporul românesc într-o puternică şi nebiruită naţiune românească, încadrată într-un stat bine închegat, combătând orice
tendinţă de separatism”80. Iniţiatorii solicitau opinii faţă de apelul lor şi liste cu aderenţii înscrişi în PNR.
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AMCS, Fond N. Borcia, dos. 37, nepaginat, scrisoarea lui L. Borcia către I. Maniu, din 14 octombrie 1920.
„Foaia Poporului”, Sibiu, an. 28, nr. 44–45, 24–31 octombrie 1920, p. 1.
Ibidem, nr. 47, 14 noiembrie 1920, p. 1.
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Semnatarii erau vechi membri ai partidului şi doreau reorganizarea sa în judeţul Sibiu: A. Bârseanu, L.
Borcea, N. Bratu, avocatul Enea Andrea, Ioan I. Lapedatu, Petru Drăghici, Nicolae Petra-Petrescu, Octavian
Rusu, Nicolae Togan, dr. Vasile Preda, Ieronim Stoichiţia.81 Din păcate, nu avem informaţii despre ecourile
acestui apel.
În partid şi între aderenţii săi sibieni erau atunci alte griji. Faţă de politica guvernului Averescu se
încerca formarea unui „bloc ardelenesc” din toţi parlamentarii transilvăneni, indiferent de partid. Aceasta
era şi opinia lui L. Borcea, exprimată într-o scrisoare către I. Maniu: „numai un bloc al tuturor ardelenilor
ne poate ocroti pe noi, poate garanta o dezvoltare sănătoasă spre unificare”82. Şi „Foaia Poporului” susţinea
ideea, pentru a li se arăta guvernanţilor că nu se putea trece „peste ardeleni şi interesele Ardealului”. Ei tre‑
buiau întrebaţi când se luau măsuri ce priveau Transilvania. Redacţia preciza însă că „blocul nu va îngădui
nici umbra bănuielii intenţiilor de separatism ori autonomism”83. Într-adevăr, erau interese economice spe‑
cifice tuturor transilvănenilor şi fruntaşii sibieni ai PNR au înţeles importanţa politică a angajării pentru
apărarea lor. Este cazul cererii de schimbare a coroanelor cu leul la paritate, nu la cursul 1 coroană = 2 lei,
aşa cum s-a făcut, al cererii de export liber de vite şi lemn (produse în excedent pentru Transilvania)84 etc.
Aceste cereri au fost reiterate şi la Congresul ardeleesc din 24–26 martie 1921, ţinut la Bucureşti şi prezidat
de Octavian Rusu, dar mai ales la Congresul economic al Ardealului, convocat din iniţiativa fruntaşului
sibian şi a lui Aurel Vlad, preşedintele Reuniunii băncilor româneşti din Transilvania, la Alba Iulia, în 13–14
mai 192185. Întrucât efectele acestor acţiuni nu au fost mulţumitoare, la 27 mai a fost convocat la Cluj
Comitetul de o sută al PNR, din care făceau parte şi fruntaşii sibieni A. Bârseanu, L. Borcea, N. Bratu, O.
Rusu, protopopul Ioan Simu, de la Sebeş. În 28 şi 29 mai au continuat discuţiile dar au avut loc şi şedinţe
ale Comitetului Executiv al partidului. „Foaia Poporului” cerea conducerii să adopte „o ţinută rezolută, cu
energie bărbătească, ca pe vremuri” şi se pronunţa pentru un guvern de concentrare86. Discuţiile au fost vii şi
s-au concretizat într-o moţiune în 12 puncte. Comitetul Central a înfierat alegerile din 1920 şi a protestat
împotriva măsurilor de unificare considerate pripite, având ca efect învrăjbirea prin nesocotirea intereselor
economice ale Ardealului, a spiritului Hotărârilor de la Alba Iulia. Se solicita o Adunare Constituantă, adu‑
narea tuturor forţelor în jurul PNR. Se hotăra că acesta nu va fuziona, ci va colabora cu alte partide demo‑
cratice chiar şi în cadrul unui guvern de concentrare. I. Maniu urma să prezinte moţiunea regelui şi Adunării
Deputaţilor87. Întrucât L. Borcea absentase, secretarul PNR, Sever Dan, îl informa, la 29 mai, că „esenţialul
moţiunii este apelul la unire a tuturor ardelenilor în partidul naţional şi reclamarea guvernului de colaborare a
tuturor partidelor democratice”88. S. Dan susţinea că în Comitetul Executiv doar el a ridicat „chestia formării
unui partid mare naţional şi ţărănesc”, fiind susţinut doar parţial de Aurel Lazăr, ceilalţi susţinători de până
atunci, I. Agârbiceanu, Valer Moldovan, Voicu Niţescu renunţând. S. Dan mai susţinea că preocuparea prin‑
cipală a momentului era să fie prevenite „ravagiile curentului de izolare, care stăpâneşte azi Ardealul şi Banatul
şi ameninţă să se arunce în braţele oricărui esploatator al amărăciunii noastre juste”89. Teama lui era ca partidele
aliate din Federaţia Democraţiei Naţionale să nu considere hotărârile adoptate ca o denunţare a alianţei şi
un început de căutare a altor aliaţi.
În august 1921 este dat un nou start acţiunii de organizare a PNR, adoptându-se principiile acţiunii şi
statutul partidului90. În septembrie 1921 a început o amplă campanie de răsturnare a guvernului Averescu.
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În toată Transilvania au avut loc adunări populare, începând cu 18 septembrie, când I. Maniu a făcut o
dare de seamă în faţa alegătorilor săi91. La Sibiu, adunarea a avut loc în 23 septembrie 1921, în prezenţa
fruntaşilor locali şi a unor lideri ai PNR ca: Al. Vaida Voevod, Valeriu Branişte, Aurel Vlad. Ca şi în celelalte
adunări din Transilvania92, s-a cerut retragerea generalului Averescu de la putere şi formarea unui guvern
de concentrare.93 Pentru a reuşi în această acţiune, conducerea PNR a purtat tratative cu PNL în vederea
unei guvernări în comun, dar nu s-a ajuns la o înţelegere94. „Foaia Poporului” aprecia drept „cuminte” faptul
că Maniu nu primeşte „colaborarea cu liberalii, decât după garanţii bine lămurite”95. La sfârşitul anului 1921,
redacţia conchidea că fuziunea PNR cu un partid din Vechiul Regat trebuia să se facă după votarea noii
Constituţii96. La 13 decembrie, generalul Averescu a prezentat demisia guvernului său. După precizările
„Foii Poporului”, el şi O. Goga ar fi cerut sprijinul PNR, dar ar fi fost refuzaţi. PNR cerea garanţii pentru
alegeri libere, drept urmare nu a intrat nici în guvernul condus de Take Ionescu, format la 17 decembrie şi
demisionat la 17 ianuarie 1921, deoarece nu a avut majoritatea parlamentară necesară97. La sfârşitul anului
1921, făcând retrospectiva vieţii politice din judeţul Sibiu în anul încheiat, „Foaia Poporului” conchidea că
aceasta nu a fost „aşa agitată ca în alte părţi”, că Partidul Naţional era cel mai puternic, deoarece avea „cei
mai vechi şi mai vrednici aderenţi, – iar ca greutate asemenea”.98 Articolul nu ignora existenţa unor organizaţii
ale Partidului Poporului, PNL, Partidului Ţărănesc şi Partidului Socialist în judeţ, dar le considera încă
slabe. Apariţia organizaţiilor primelor trei partide s-a făcut în principal pe seama desprinderii unor grupuri
din PNR şi organizaţia sibiană a acestuia a avut de suferit, după cum arăta L. Borcea în scrisorile sale către
conducerea partidului.
Încă din primele zile ale anului 1922, acţiunea de organizare a luat un nou avânt. Au avut loc consfă‑
tuiri, între care cea mai importantă a reunit la Sibiu fruntaşii organizaţiei. Consfătuirea a fost prezidată de
generalul Ioan Boeriu, iar în cadrul său au vorbit despre situaţia politică senatorul A. Bârseanu şi deputatul
I.I. Lapedatu, L. Borcea, protopopul I. Simu, I. Stoichiţia ş.a. S-a hotărât că vor fi admişi în PNR „orice
români harnici şi cinstiţi”, chiar şi cei care intraseră în alte partide şi voiau să revină „dacă se dovedeşte că au
fost conduşi de bună credinţă” şi nu au atacat partidul. A fost inaugurat şi un fond pentru reorganizarea parti‑
dului, lista donatorilor fiind deschisă de comerciantul Teodor Doboiu, care a depus 10 000 de lei99.
Campania s-a intensificat, după ce I.I.C. Brătianu a format noul guvern la 21 ianuarie 1921, iar ale‑
gerile s-au fixat pentru 1–11 martie. În 27 ianuarie s-a întrunit la Cluj conducerea PNR. De la Sibiu au
participat 14 persoane, sub conducerea generalului I. Boeriu, preşedintele comitetului judeţean. Rezoluţia
adoptată cerea aplicarea Hotărârilor de la Alba Iulia, protesta împotriva chemării PNL la guvernare, a con‑
vocării Adunării Constituante de către un guvern de partid, a celor care aţâţau la ură interconfesională100.
În 31 ianuarie s-a întrunit la restaurantul „Unicum” comitetul judeţean Sibiu al PNR, pentru a confirma
pe preşedintele I. Boeriu, a alege ca vicepreşedinţi pe Andrei Bârseanu şi Petre Drăghici, iar ca secretar
pe Ieronim Stoichiţia. Între membri se aflau 3 protopopi, 6 preoţi, 8 avocaţi, 3 comercianţi, 2 directori de
bancă, 2 medici, 2 profesori. De remarcat, că reapare Ioan Lupaş, deşi acum era profesor la Universitatea
din Cluj. De asemenea, s-au hotărît candidaturile: pentru Senat generalul I. Boeriu la Sibiu şi Petre Drăghici
la Sălişte, fost 30 de ani prim-pretor al plasei Sălişte, iar pentru deputaţi: I. Lupaş la Sălişte, L. Borcea la
Răşinari, I.I. Lapedatu la Ocna-Nocrich şi avocatul Ioan Oniţiu la Sebeş101. Ca şi în alte ocazii, la centru, I.
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Ibidem, nr. 8, 5 februarie 1922.
Ibidem, nr. 4, 29 ianuarie 1922, p. 2 şi nr. 8, 5 februrie 1922, p. 2.
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Oniţiu a fost înlocuit cu profesorul de la Universitatea din Cluj, Silviu Dragomir, care predase la Sibiu până
în 1919, dar acesta s-a îmbolnăvit şi a rămas valabilă candidatura propusă de comitetul judeţean102. De mare
importanţă pentru organizaţia judeţeană a PNR s-a dovedit revenirea la candidatura lui I. Lupaş în circum‑
scripţia Sălişte. La 12 februarie 1922 reapărea şi gazeta „Cuvântul Poporului”, care a fost un suport impor‑
tant pentru istoric, dar şi pentru organizaţia PNR. Încă din primul număr era publicat un articol de fond al
lui I. Lupaş, cu un istoric al situaţiei politice după 1918 în general şi pe plan local. În acelaşi număr apărea
şi Manifestul electoral al PNR, care chema la urne şi cerea să fie votaţi candidaţii săi împotriva oligarhiei, a
celor care ar fi vrut să robească Ardealul și să-i dezbine pe locuitorii săi. Partidul Naţional cerea susţinerea
alegătorilor pentru a-l sprijini în apărarea democraţiei. Ziarul încerca să lămurească şi istoria colaborării
PNR–PNL103. În 15 februarie a avut loc la Sălişte cea mai impunătoare adunare electorală a PNR din întreg
judeţul. Candidaţii P. Drăghici şi I. Lupaş au prezentat „vorbirile de program”. Ultimul era numit prin sate
„gură de aur”, iar discursul său a fost tipărit integral, inclus în paginile ziarului amintit, dar distribuit şi ca o
foaie volantă104. I. Lupaș primise candidatura în cadrul unei adunări din Sălişte, la 30 ianuarie şi o acceptase
pentru ca alegătorii să nu mai fie dezbinaţi, ca în 1920, să aibă încredere într-un om al locului, pe care îl
cunoşteau. El a prezentat aceste chestiuni în cuvântările electorale din satele cercului Sălişte (Poiana, Orlat,
Gura Râului, Apoldul de Jos), în care a fost însoţit de P. Drăghici, I. Boeriu şi ceilalţi fruntaşi ai organizaţiei
judeţene105. Ca şi în alte părţi ale ţării, şi în judeţul Sibiu alegerile au fost afectate de intervenţia autorităţilor.
La Gârbova, de exemplu, P. Drăghici, împreună cu Ieronim Stoichiţia şi Ioan Oniţiu, au fost arestaţi, iar can‑
didatura generalului I. Boeriu, care se evidenţiase la organizarea regimentelor transilvănene în primăvara
anului 1919, a fost respinsă, pentru că el nu se afla pe listele de alegători din Sibiu. În locul său a fost propus
avocatul Octavian Rusu, senator în alegerile anterioare106. Dealtfel, în Transilvania au fost respinşi 23 de
candidaţi ai PNR, între care şi Al. Vaida Voevod, Aurel Vlad, Voicu Niţescu ş.a.107. Alte nereguli şi abuzuri
au fost semnalate în circumscripţia Sebeş, dar şi la Vurpăr, Răşinari ş.a.108. În acest context, PNR a câştigat
doar 26 de mandate de deputaţi şi 10 de senatori. În judeţul Sibiu, dintre candidaţii PNR au fost aleşi
deputatul I. Lupaş şi senatorul Petru Drăghici. Andrei Bârseanu a fost ales senator în circumscripţia Alba
de Jos, iar I.I. Lapedatu, deputat la Crasna, judeţul Sălaj. La Sebeş, avocatul Ioan Oniţiu a ajuns la balotaj cu
candidatul PNL, Lazăr Triteanu şi a pierdut la noua alegere din 17 martie 1922109. Odată cu moartea lui A.
Bârseanu la 19 august 1922, PNR a pierdut locul de senator pe care-l ocupase, deoarece la alegerea parţială
din 17 decembrie 1922, a câştigat reprezentantul Partidului Poporului, protopopul Elie Dăianu110.
Aşa cum observa L. Borcea, aceste alegeri „n-au adus liniştea, ci noi învrăjbiri”111. Pentru organizaţia
sibiană a PNR, rezultatele au fost însă mai bune decât cele din 1920. Fruntaşii săi: I. Boeriu, I. Lupaş,
A. Bârseanu, I.I. Lapedatu, membri ai Comitetului Executiv al PNR şi O. Rusu cu N. Bratu, membri ai
Comitetului de o sută, au fost prezenţi la reuniunea conducerii de la Cluj, din 19–21 martie 1922. A fost
adoptat un memoriu de protest către rege împotriva abuzurilor din timpul alegerilor, s-au declarat ilegale
corpurile legiuitoare, s-a decis că nu era posibilă o colaborare cu PNL112. Partidul a decis o nouă reorgani‑
zare pentru lupta în opoziţie. În august 1922 organizaţiile judeţene au fost chemate să facă alegeri pentru
delegaţii la viitorul congres al partidului. Deşi nu era o perioadă electorală, şi în judeţul Sibiu s-au orga‑
102
103
104
105
106
107
108
109

110
111
112

Ibidem, nr. 6, 12 februarie 1922, p. 2 şi nr. 7, 19 februarie 1922, p. 2.
„Cuvântul Poporului”, nr. 1, 12 februarie 1922, p. 1.
Ibidem, nr. 2, 19 februarie 1922, p. 1–4; Crişan 2014, p. 217.
„Cuvântul Poporului”, nr. 4, 5 martie 1922, pp. 1–2.
Ibidem, nr. 6, 12 martie 1922, p. 2.
„Foaia Poporului”, nr. 9, 24 februarie 1922, pp. 1–2; Radu 2004,p. 239–241, 266.
Ibidem, nr. 11, 19 martie 1922, p. 2 şi nr. 13, 2 aprilie 1922, p. 2.
Ibidem, nr. 10, 12 martie 1922, nr. 11, 19 martie 1922, p. 2, nr. 12, 26 martie 1922 şi nr. 13, 2 aprilie 1922, p. 2; Scurtu 1994,
p. 23.
„Foaia Poporului”, nr. 51, 24 decembrie 1922.
Ibidem, nr. 11, 19 martie 1922, p. 3.
Ibidem, nr. 12, 26 martie 1922, p. 1.
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nizat ample adunări în circumscripţiile elctorale, începând de la 28 august (Sălişte) – până la 31 octombrie,
când a avut loc adunarea judeţeană, la care au fost prezenţi I. Maniu, A. Vlad, M. Popovici, V. Niţescu, C.
Brediceanu ş.a. Moţiunile adoptate au arătat încrederea aderenţilor în conducerea partidului, au subliniat
falsificarea voinţei electoratului în alegeri, loialitatea faţă de monarhie, chiar dacă PNR nu a participat la
încoronarea de la Alba Iulia (15–17 octombrie 1922), deoarece aceasta era organizată de un guvern de
partid. Pentru a lămuri populaţia din Transilvania asupra atitudiniii sale, PNR a lansat un manifest113. În
adunarea de la Sibiu (31 octombrie), I. Lupaş şi I. Maniu au subliniat că PNR era acasă la Sibiu, că toate
marile sale acţiuni politice erau legate de oraşul de pe Cibin. Moţiunea adoptată cerea înlăturarea guvenului
liberal, dizolvarea parlamentului şi alegeri libere114.
Un eveniment care a marcat începutul unei noi etape în istoria PNR şi a organizaţiei sale sibiene –
extinderea peste Carpaţi –, a fost intrarea Partidului Democrat (fost sub conducerea lui Take Ionescu) în
PNR, prin hotărârile luate de conducerile celor două partide în 21 respectiv 28 noiembrie 1922.115
Organizaţia judeţeană Sibiu a PNR a trecut printr-o perioadă mai frământată în anii 1919–1922,
decât alte structuri similare. În anul 1919, datorită prezenţei la Sibiu a Marelui Sfat Naţional şi a Consiliului
Dirigent, organizaţia județeană Sibiu a fost foarte puternică, deoarece erau prezenţi în oraş principalii lideri
ai partidului. Mutarea la Cluj a Consiliului Dirigent şi alegerile din noiembrie 1919 au ridicat probleme
majore, complicate în anul următor de trecerea unora dintre liderii săi (fraţii Octavian şi Eugen Goga,
Constantin Bucşan) în Partidul Poporului. Desprinderile din organizaţia PNR a unor lideri importanţi
au continuat odată cu formarea organizaţiilor locale ale Partidului Ţărănesc Ardelean, PNL și Partidului
Poporului. Totuşi, organizaţia PNR a rămas în anii 1919–1922 cea mai puternică din județ, deoarece au
rămas credincioase acestui partid personalităţi locale cu autoritate în societate ca: protopopul Săliştei Ioan
Lupaş, devenit în aceşti ani profesor universitar la Cluj, dar rămas alături de sălişteni, profesorul Andrei
Bârseanu, preşedintele “Astrei”, avocatul Lucian Borcea, care a fost preşedinte al organizaţiei, urmat de
generalul în rezervă Ioan Boeriu, economistul Ion I. Lapedatu, profesorul Dimitrie Comşa (memorandist),
Nicolae Bratu, proprietarul tipografiei şi al „Foii Poporului”, organul de presă al organizaţiei, cu un tiraj de
17 000 de exemplare şi cu o apariţie constantă, avocatul Octavian Rusu, medicul Ieronim Stoichiţia, Petru
Drăghici, fost pretor al plasei Sălişte ş. a. Aşa cum au arătat şi alegerile, judeţul Sibiu a rămas un fief al PNR
în intervalul 1919–1922 şi va continua să fie în anii următori.
ANEXĂ
1 1920, 27 mai. Scrisoare a dr. Lucian Borcea către Iuliu Maniu despre situaţia organizaţiei PNR
din judeţul Sibiu
Dlui Iuliu Maniu
Cluj
Sibiu, 27 mai 1920
Domnule Preşedinte,
Fiindcă în parte văd de acum, în parte prevăd, că tocmai acolo, unde aveam din Sibiu, să ne îngrijim de
alegeri, partidul naţional va avea un nesucces complet, fac acest raport, declinând de la mine orice răspundere.
113

114
115

Ibidem, nr. 35, 3 septembrie 1922, p. 2–5, nr. 36, 10 septembrie 1922, p. 1, nr. 37, 17 septembrie 1922, p. 1–2, nr. 42, 22
octombrie 1922, p. 3–4, n. 44, 5 noiembrie 1922; „Cuvântul Poporului”, nr. 39, 5 noiembrie 1922, p. 1–2.
„Foaia Poporului”, nr. 44, 5 noiembrie 1922, p. 1–2.
Ibidem, nr. 47, 26 noiembrie 1922, p. 1.
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Fixez următoarele fapte: candidarea mea la Sebeş făcută astă toamnă116 din contra, a provocat con‑
trazicerea sebeşenilor. Aşa cât am trebuit să aşteptăm înaintea primăriei, până domnul Goga117 şi Comşa118
încercau să capaciteze pe sebeşeni119, a fost extrem de penibilă [situaţia]. Dar declaraţiunea lor, că la alege‑
rile viitoare ei vor candida, a fost o promisiune, pe care am ţinut-o obligătoare pentru mine. La darea mea
de seamă am făcut asemenea declaraţie.
La cererea Ta, consfătuirea pentru candidări am ţinut-o în 15 l.c., rezultatul l-am arătat prin o tele‑
gramă urgentă, ca să-l cunoaşteţi la întrunirea Comitetului Executiv din 17 l.c.
Consfătuirea a decis să lase pe sebeşeni să candideze. Am declarat din nou, că nechemat nu candidez
acolo. Am arătat, că dl. Blaga120 se interesează de cerc invocând pe dl. Vaida121 care l-ar sprijini, zicând că eu
îmi pot căuta alt cerc în apropierea Sibiului. Am şi depeşat dlui Blaga, că dacă vrea să candideze să se inte‑
reseze de cerc, eu nechemat nu mă duc acolo. Consfătuirea m-a candidat la Nocrich-Ocna, şi m-a combinat
dupe Dr. Octavian Rus122 şi Dumitru Comşa123 şi la Sibiu Senat.
În 16 l.c., naţionaliştii din Sebeş124 s-au dezvălit ca poporanişti125 şi au făcut candidare averescană.
M-am adresat în 17 l.c. protopopului Medeanu126 să organizeze partidul naţional şi să candideze aici. Am
comunicat, că fiind designat la Nocrich şi fiind cu neputinţă să te interesezi de două locuri, la mine să
reflecteze numai neavând pe altul. Protopopul Medeanu jicnit fiind de astă toamnă, când pe nedreptul, a
fost timbrat drept „mangrist”127, a refuzat să facă organizarea şi a dat încredinţarea mai departe preotului
Vasile Oanea. Întrunirea s-a ţinut precum ştii, Vineri în 21 mai, când ne-am întâlnit la Sibiu şi mi-ai cerut
să-l candidăm pe Mihalache128 în Ocna. Ştii despre convorbirea cu dl. Savu şi Martin129, în faţa cărora am
Pentru primele alegeri din România Mare, din noiembrie 1919, Lucian Borcea a candidat şi a fost ales deputat în circumscripţia
Sebeş din judeţul Sibiu.
117
Octavian Goga (1881–1938), bine cunoscut în 1918, ca poet şi fruntaş al P.N.R., era la Paris, membru al Consiliului Unităţii
Naţionale a Românilor în toamna anului 1918. Deşi nu a fost prezent la Alba Iulia, la 1 Decembrie 1918, în 2 decembrie
1918, Marele Sfat Naţional l-a ales membru al Consiliului Dirigent fără portofoliu. În toamna anului 1919 el a participat la
campania electorală (Neagoe 2007, p. 330–334).
118
Nicolae Comşa (1868–1943), medic din Sălişte. În 1905 a fost ales deputat în Parlamentul de la Budapesta. A fost membru
al Comitetului Central al PNR şi în această calitate a fost prezent la Alba Iulia, în 1 Decembrie 1918. Aici a fost ales în Marele
Sfat Naţional, apoi a fost numit prefect al comitatului Sibiu, la 29 decembrie 1918, din care făcea parte atunci şi oraşul Sebeş.
119
	Să accepte candidatura avocatului Lucian Borcea, preşedintele organizaţiei judeţene Sibiu a PNR.
120
Dr. Iosif Blaga (1885–1937), profesor, director al liceului „Andrei Şaguna” din Braşov (1915–1924), apoi protopop al
Braşovului. În noiembrie 1919 a fost ales senator. În 1920 a candidat la Sebeş („Ţara Bârsei”, nr. 4–5, 1937, p. 393–397;
„Patria”, nr. 110, 25 mai 1920).
121
Alexandru Vaida-Voevod (1872–1950), medic, fruntaş al PNR, implicat în viaţa politică din timpul studenţiei, deputat
în Parlamentul maghiar din 1906, unde, în 18 octombrie 1918, a prezentat Declaraţia de autodeterminare a românilor
din Transilvania, membru al Consiliului Naţional Român Central, şef al Resortului de Externe şi Presă şi vicepreşedinte
al Consiliului Dirigent, a reprezentat Transilvania la Conferinţa de Pace de la Paris, a fost ministru pentru Transilvania
în decembrie 1918-noiembrie 1919 și prim-ministru în perioada 1 decembrie 1919–13 martie 1920 şi apoi în alte două
rânduri: 6 iunie–17 octombrie 1932 şi 14 ianuarie–9 noiembrie 1933 (Neagoe 2007, p. 707–711).
122
Dr. Octavian Rusu, avocat, fruntaş sibian al PNR, membru al comitetului celor o sută, ales în 1920 vicepreşedinte al „Astrei”.
În noiembrie 1919 a candidat pentru Senat în circumscripţia Răşinari. („Gazeta Transilvaniei”, nr. 218, 18 octombrie 1919;
„Patria”, nr. 92, 29 aprilie 1920)
123
Dumitru Comşa (1846–1931), profesor, agronom şi etnograf. Ca secretar al PNR a contribuit la redactarea Memorandumului
şi a fost condamnat la 3 ani închisoare. A făcut parte din conducerea „Astrei”. Ales senator în noiembrie 1919, neales în
judeţul Sibiu, în iunie 1920 („Patria”, nr. 110, 25 mai 1920).
124
Plasa Sebeş a făcut parte, până în 1926, din judeţul Sibiu.
125
	Simpatizanţi ai Partidului Poporului, condus de generalul Alexandru Averescu.
126
Protopopul ortodox al Sebeşului.
127
Adept al ideilor mitropolitului Vasile Mangra (1916–1918), acuzat de pactizare cu guvernul maghiar şi care s-a sinucis la
Budapesta în 1 octombrie 1918.
128
Ion Mihalache (1882–1963), întemeietorul Partidului Ţărănesc în decembrie 1918, deputat în 1919, ministru pentru
Agricultură şi Domenii în decembrie 1919 – martie 1920 şi apoi în guvernele formate de PNŢ în 1928–1933. (Mamina,
Scurtu 1996, p. 208–209).
129
Fruntaşi ai organizaţiei judeţene Sibiu a PNR. Eugen Savu, finanţist, originar din judeţul Alba a fost membru al Comitetului
116

— 227 —

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

VASILE CIOBANU

N

declarat, că dacă măcar mă cer sebeşenii, candidez la ei, mai ales că acum aveam să scap de Ocna-Nochrich.
Ţin să amintesc şi răspunsul pe care l-ai dat la observarea mea, că trecând prin Sebeş, să iei contact cu dl.
Simu130 ori altul, că dacă este în şedinţă nu o poţi face să nu produci impresia că vreai să influenţezi. Tot
atunci Ţi-am comunicat că dl. Comşa131 candidează în Brad la Senat şi Ţi-am cerut să fie candidat oficial şi
Ţi-am arătat că nici dl. Bârseanu132, nici dl. Rusu nu vreau să primească candidatura în Sibiu.
Seara, prin telefon, am repetat cererea privitoare la dl. Comşa, şi am comunicat, că dl. Mihalache va
fi candidat la Nocrich, comunicând însă şi informaţiunile primite de la dl. Stoichiţă133 privitoare la Arpaş şi
cerând ca Mihalache să fie candidat şi acolo, unde-l combinarăţi în locul lui pe dl. Dobrescu134.
După convorbirea telefonică am stabilit într-o nouă şi ultimă consfătuire candidaturile:
Sibiu – Senat Dem. Comşa
Nocrich-Ocna – Mihalache.
În Răşinar fiind împărţite părerile să se pună ori nu candidatura dlui Goga, am luat act de declaraţia
domnului Bratu135 că el candidează. Am menţinut şi din partea noastră candidarea dlui Iorga în Sălişte136.
Din Sebeş încă nu sosise raport. Deşi mi-ai fost telefonat că declaraţia de primire a dlui Mihalache va sosi la
timp, din precauţiune ne-am combinat la Nocrich şi pe mine, eventual pe Dr. Andrea137.
În ziua următoare am depeşat la Cluj şi dlui Comşa, iar la ameazi am avut convorbire telefonică, în
care mi-ai comunicat că a mers curier la dl. Mihalache, şi văzând că am rămas în tablou – avizul din Sebeş
sosise –, ne-am amăgit cu Sibiu, dacă Comşa nu va primi.
În aceeaşi zi după ameazi am aflat spre cea mai mare surprindere, că în Brad l-aţi candidat oficios pe
dl. Dr. O. Rusu.
Duminecă în 23 l.c. am plecat la Slimnic, Dr. Cristea138 la Ocna, D.[omnul] Andrea la Nocrich pentru
a corteşi139 pentru Mihalache şi a aranja candidatura. Observ că în Slimnic au cerut candidatura mea, le-am
declarat însă că eşuând candidarea lui Mihalache, nu voi candida. În răstimp am interesat şi pe învăţători
pentru Mihalache. Dar până astăzi declaraţia nu a sosit, eu cel puţin nu am nici o ştire de ea.
Marţi mi-a sosit răspunsul telegrafic al d-lui Comşa că candidatura este „mult prea târzie”.
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Agrar din Cluj, apoi a trecut în Partidul Poporului şi a fost ales deputat în 1926, iar în guvernul condus de O. Goga (28
decembrie 1937–10 februarie 1938) ministru de Finanţe (Mamina, Scurtu 1996, p. 236). N. Martin a fost profesor la Sibiu.
Protopopul greco-catolic de Sebeş, Ioan Simu.
Dumitru Comşa a candidat în final la Sibiu, unde nu a fost ales („Patria”, nr 110, 25 mai 1920).
Andrei Bârseanu (1858–1922), profesor la Braşov între anii 1881 şi 1905. În 1905 s-a mutat la Sibiu. În 1911 a fost ales
preşedinte al „Astrei”. În octombrie 1918 a fost ales preşedinte al Consiliului Naţional Român Sibiu, a participat la Adunarea
de la Alba Iulia, a fost membru al comitetului celor o sută al PNR și a fost desemnat membru al Marelui Sfat Național. În 1920
a candidat pentru Senat la Alba Iulia şi a fost ales, iar în 1921 a fost numit inspector al învăţământului din Transilvania (Bratu
1930; „Patria”, nr. 110, 25 mai 1925).
Dr. Iosif Stoichiţia (1892-?), medic născut la Porumbacu de Jos. La Alba Iulia a participat ca delegat al circumscripţiei Arpaşul
de Jos, judeţul Făgăraş. A fost medic al spitalului din Sibiu, inspector general sanitar al regiunii Sibiu, profesor la Facultatea de
Medicină din Cluj şi secretar general al Ministerului Sănătăţii (Vaida Voevod, Neamţu, II 2008, p. 269).
Dr. Aurel Dobrescu (1885–1963), medic la Braşov. Fruntaş al PNR, deputat şi senator, fruntaş al PNR. Subsecretar de Stat
la Ministerul Agriculturii şi Domeniilor în anii 1928–1930. (Mamina, Scurtu 1996, p. 167)
Nicolae Bratu (1881–1941), tipograf. Proprietar de tipografie unde a tipărit „Foaia Poporului”, pe care a reprezentat-o la
Alba Iulia. A fost ales preşedinte al Camerei de Comerţ şi Industrie din judeţul Sibiu şi al Uniunii Camerelor de Industrie şi
Comerţ din Transilvania. Deputat şi senator din partea PNR. În 1920 a candidat în circumscriţia Răşinari (Vaida Voevod,
Neamţu, I 2008).
N. Iorga (1871–1940), profesor universitar, istoric cunoscut la nivel internaţional. În 1910 a întemeiat, împreună cu A.C.
Cuza, Partidul Naţionalist Democrat. A participat la constituirea Blocului Parlamentar în 1919, alături de PNR şi alte partide.
A fost ales preşedinte al Camerei Deputaţilor şi a continuat colaborarea cu PNR, cu care a realizat fuziunea în 1924. Pe linia
acestei colaborări s-a aflat şi candidatura lui depusă de PNR la Sălişte, care n-a fost un succes. Cariera lui politică a culminat
cu funcţia de prim-ministru, deţinută în perioada 18 aprilie 1931–31 mai 1932 (Neagoe 2007, p. 384–389).
Dr. Enea Andrea, avocat din Nocrich, fruntaş al organizaţiei judeţene Sibiu a PNR.
Dr. Nicolae Cristea, născut în 1882 la Ocna Sibiului, a fost avocat aici între anii 1908–1918. La Alba Iulia a reprezentat cercul
Ocna. În 1919 a fost numit consilier la Preşedinţia Consiliului Dirigent (Vaida Voevod, Neamţu, I 2008, p. 93).
A face propagandă.
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Astfel, Sibiu a rămas fără candidat, căci eu nu pot acum începe să-l preluăm ca umplutură.
Ocna-Nochrich, unde cu multe cheltuieli şi pierdere de energie şi vreme, am înjghebat interesul
pentru Mihalache, pe care-l cunosc oamenii, rămâne fără candidatura lui. Poate va succede improvizarea
candidărei mele, dar nu mai este posibil să pregătesc alegerea, cu atât mai puţin, fiindcă nu este circulaţie de
tren, automobilul nu pot plăti şi cu trăsura este imposibil să cutreieri cercul.
Astfel am de gând să convoc din nou consfătuirea naţionaliştilor din Sibiu şi să-mi retrag candidatura.
Regret foarte mult, că situaţia este cea arătată. Sunt însă liniştit că vina nu este a mea că din retragere
nu mi se va putea reproşa, fiind natural ca să nu mă expun, ca umplutură, la cădere ruşinoasă.
Primeşte, domnule preşedinte, asigurarea perfectei mele consideraţiuni.
[cu creionul, cu acelaşi scris]: Nu s’a expediat.
[lipsă semnătura, dar este scrisul lui L. Borcea]
Original, scrisă de mână. Arhiva Muzeului Culturii Săliştene,
fond. N. Borcia, dos. 19, nepaginat
2. 1920, 27 mai. Scrisoare circulară a dr. Lucian Borcea către o serie de fruntaşi ai PNR
din judeţul Sibiu
27 V. 1920
Stimate Domn,
PNR a candidat în cercul Nocrich-Ocna pe dl. I. Mihalache, fost ministru de Domenii. Nesosind însă
declaraţiunea prescrisă prin lege, sunt dator în înţelesul hotărârei comitetului nostru judeţean să candidez
eu.
Timpul scurt care mai este până la alegeri şi greutăţile comunicaţiei nu-mi îngăduie să vin în cerc şi să
mă prezint în faţa alegătorilor solicitându-le votul.
De aceea îmi iau voie, să Vă rog să faceţi Dumneavoastră cunoscut alegătorilor din comuna
Dumneavoastră, că candidez în cercul Ocna-Nocrich cu programul partidului naţional, căruia i-am rămas
credincios fiindcă nu văd nici o schimbare între situaţia de astă toamnă şi de acum, schimbare care m-ar
determina să iau altă atitudine politică.
Alegătorilor le stă în voie liberă să voteze, după cum le va dicta conştiinţa lor. Cei mai mulţi mă
cunosc în persoană, pe foarte mulţi îi cunosc de mult. Dacă vor crede că pot să aibă în mine ca candidat de
deputat aceeaşi încredere, pe care mi-au dovedit-o ca avocat, să mă voteze, dacă nu, să dea votul lor altuia,
pe care-l vor afla mai vrednic.
Sibiu, la 26 mai 1920
Cu stimă,
[lipsă semnătura, dar este cu certitudine L. Borcea]
Urmează o listă cu 52 nume de preoţi şi învăţători, avocaţi, primari, către care era trimisă această
scrisoare:
Ioan Petrişor, preot Alţâna
Aug. Ţichindelean, învăţător Alţâna
Primăria Alţâna
Primăria Bendorf
Oficiul parohial greco-ortodox Ţichindeal
Primăria Ţichindeal
Ioan Holerga, preot Chirpăr
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Valeriu Banea, preot Fofeldea
Constantin Măhăra, învăţător Fofeldea
Primăria Fofeldea
Iosif Morariu, preot Hosman
Nicolae Dordea, avocat, Ocna [şi alţii, până la 52]
Ciornă, scrisă de mână. Arhiva Muzeului Culturii Săliştene,
fond N. Borcia, dos.17, nepaginat.
3. 1920, 28 septembrie. Scrisoare a lui Lucian Borcea către Zaharia Boilă cu propuneri
de reorganizare a PNR în judeţul Sibiu.
Sibiu, 28 septembrie 1920
D[omnului] Zaharia Boilă140, avocat, Cluj
Calea Victoriei, 38
Stimate Domnule coleg,
După o absenţă de 10 zile, înapoiat la Sibiu, am aflat adresa 1/1920 a biroului de organizare al
Partidului Naţional Român la care îţi răspund Dtale, care mi-ai trimis adresa.
ad 1. În judeţul Sibiu, PNR nu mai are organizaţie pe circumscripţie. Disidenţa averescană ne-a dis‑
trus organizaţia, fiindcă diferitele comitete au fost în toamna anului trecut compuse în mare parte de ave‑
rescanii de mai târziu. În preajma alegerilor din anul curent am improvizat în Sibiu un comitet judeţean din
puţini aderenţi cari au rămas credincioşi PNR şi anume: dlui A. Bârseanu, D.[omnul] O. Rusu, D.[omnul]
Nicolae Petra141, D.[omnul] Nicolae Cristea, Nicolae Togan142, Nicolae Bratu, Ioan Băilă143, participând la
şedinţele noastre şi profesorul Eugen Todoran144. D.[omnul] Aurel Crăciunescu145 şi asesorii consistoriali
d.[omnii] George Proca şi Mateiu Voileanu.
ad. 2. Este foarte greu să răspund fiindcă haosul şi desgustul continuă şi astăzi. Pot recomanda pe
următorii fără a garanta că sunt ai noştri:
Cercul Ocna-Nocrich: D.[omnul] Enea Andrea, advocat în Nocrich pentru Ocna. D.[omnul] Nicolae
Cristea şi D.[omnul] Ioan Dordea, acum ambii în Sibiu;
În cercul Reşinarului nu ştiu pe nimeni; poate ar putea veni în combinaţie protopopul onorariu din
Racoviţa, Valeriu Florian şi preotul Mîndrea din Veştem, fiind amândoi preoţi greco-catolici în marea de
ortodocşi şi partidul nostru fiind astăzi considerat ca organizaţie unită, ar fi bine să nu fie singuri.
140

141

142

143

144

145

Zaharia Boilă (1892–1975), avocat clujean şi publicist. Director al ziarului „România nouă”. Fruntaş al PNR şi PNŢ, prefect
de Târnava Mică şi Hunedoara (Predescu 1999, p. 112).
Nicolae Petra (1876-?), avocat din Sibiu, fruntaş al PNR. La 1 Decembrie 1918, la Alba Iulia a reprezentat cercul Cristian
(judeţul Sibiu). A fost ales senator în 1931–1932 (Vaida Voevod, Neamţu, I 2008, p. 211).
Nicolae Togan (1859–1935). Absolvent al Teologiei la Blaj, a devenit apoi preot greco-catolic şi protopop la Sibiu. A fost
bibliotecar al „Astrei”, membru al Comitetului Central şi vicepreşedinte al „Astrei”. A colaborat la diferite periodice şi la
Enciclopedia Română. (Vaida Voevod, Neamţu, I 2008, p. 287).
Ioan Băilă (1879–1929) a fost jurnalist şi scriitor. A fost redactor la „Românul” (Arad), „Dacia Traiană” (Sibiu) în 1920–
1921, la „Dacia” (Bucureşti), „Neamul românesc” ş.a. (Simion, coord., II, C-D, 2004, p. 554–555).
Eugen Todoran (1885–1931), profesor la Liceul „Andrei Şaguna” din Braşov, la Liceul de fete şi la Seminarul Pedagogic
din Sibiu, director al Şcolii Normale „Andrei Şaguna” din Sibiu. A publicat o serie de manuale. A reprezentat la Alba Iulia
Seminarul Teologic Pedagogic din Sibiu (Vaida Voevod, Neamţu, II 2008, p. 286–287).
Aurel Crăciunescu (1877–1943), bănăţean de origine, a fost profesor la Seminarul Andreian din Sibiu cu începere din 1903.
În anii 1914–1918 a fost preot militar. La înfiinţarea Patriarhiei din Bucureşti a fost desemnat consilier patriarhal. În guvernul
Iorga (1931–1932) a fost secretar general la Ministerul Cultelor şi Artelor. (Vaida Voevod, Neamţu, I 2008, p. 89–90).
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Circumscripţia Săliştei este iorghistă: bărbaţi de încredere sunt D.[omnul] Nicolae Roşca, de prezent
în Sibiu, iar ca iorghişti Dr. Ioan Cupu şi D.[omnul] Onisifor Sora, advocaţi în Selişte.
În circumscripţia Sebeşului ar fi protopopul unit Simu şi preotul ortodox Vasile Oana. Protopopul
ortodox Sergiu Medeanu fiind jicnit în toamna trecută, s-a retras.
În Sibiu sunt cei sub 1).
ad. 3 Prefectul Comşa a trecut la averescani. Ceilalţi funcţionari sunt mai incolori, însă de abia afli pe
careva care să simpatizeze cu partidul naţional
ad. 4 Nici un funcţionar nu a fost dat din postul său. Pe bărbaţii independenţi cari din consideraţii
obiective politice ţin la partid, i-am înşirat mai sus. Mai amintesc ca naţionalişti pe tânărul avocat Ilie Ilieş,
Dr. Ionel Oniţiu şi pe dl. dr. Ioan Elekes din Sebeş.
ad. 5 În timpul scurt ce ne stă la dispoziţie şi în împrejurările actuale, este peste putinţă.
ad. 6 Nu pot răspunde. Avem următoarele bănci: „Albina”, „Lumina”, filiala Banca Centrală „România”,
banca de asigurări, „Peatra”, toate în Sibiu. În Sebeş „Sebeşana”, în Sălişte „Casa de păstrare” şi „Poporul”, în
Mercurea „Cassa de păstrare”, în Poiana „Mielul” şi „Mărgineana”, în Orlat „Brădetul” şi în alte părţi bănci
mărunte. Băncile pe cari le cunosc eu mai de aproape se feresc de politică de partid. Asemenea societăţile
noastre.
Cu partidul naţional este „Foaia Poporului” a d-lui Bratu. La „Dacia Traiană” dl. Gorun146 nu este al
nostru, în schimb este al nostru dl. Ioan Băilă.
În fine, observ: Motivul de căpetenie care ne-a provocat desastrul în părţile noastre este atmosfera
care s-a creat în jurul Consiliului Dirigent şi prin el partidului naţional. Sunt consideraţi pur şi simplu ca
agenţi principali ai corupţiei de azi. Nici nu ne putem cugeta la o reînviere a popularităţii partidului fără eli‑
minarea completă şi definitivă a tuturor cari au rămas [în] ochii publicului mare compromişi. Funcţionarii
ne acuză pe deasupra că nu ne-am îngrijit de ei pe cum trebuia. Multora nu le convine lupta parlamentară
prea înverşunată. Sunt sătui de discuţii sterpe.
Fiind însă lumea desamăgită şi de averescani, partidul naţional îşi poate recâştiga terenul:
–făcând procesul cuvenit de purificare.
–luând în program urmărirea serioasă a celor compromişi şi averilor cîştigate pe căi necurate
–dând o largă îngăduinţă tuturor elementelor dornice de o muncă serioasă şi lăsându-i să se validi‑
teze. Altcum comitetele centrale ale partidului se vor considera pur şi simplu de clică.
Al dtale stimător,
[fără semnătură, dar este cu siguranţă, L. Borcea]
Ciornă scrisă de mână. Arhiva Muzeului Culturii Săliştene,
fond N. Borcia, dos. 11, nepaginat.

146

Ion Gorun (pseudonimul lui Alexandru Hodoş,1863–1929), gazetar și scriitor, director al cotidianului independent „Dacia
Traiană”, apărut la Sibiu în perioada 22 februarie 1920–20 septembrie 1921. A publicat versuri şi proză (Simion, coord.,
E/K 2004, p. 388–389). Hodoş, 1863–1929), jurnalist. Nepot al tribunului Simion Balint de la 1848. Familia s-a stabilit la
Sibiu în 1876. În 1920 era director al cotidianului „Dacia Traiană”. A colaborat şi la alte publicaţii sibiene şi a publicat versuri,
schiţe, studii literare (Dicţionarul general al literaturii române, vol. III, E-K, coord.: Eugen Simion, Bucureşti, Editura Univers
Enciclopedic, 2005, p. 388–389).
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4. 1920, 15 octombrie. L. Borcea către Iuliu Maniu despre situaţia PNR la Sibiu şi în general
15 X. 1920
Dsale Dlui
Iuliu Maniu
fost preşedinte al Consilului Dirigent
Cluj
Stimate şi iubite amice,
În preajma întrunirei comitetului executiv al partidului naţional cred că îţi vor fi de folos următoarele
informaţiuni despre situaţiunea din Sibiu.
Deseară se va ţinea o consfătuire pentru constituirea secţiei locale a partidului liberal. Convocatorul este
Anastasie Boiu147, fost funcţionar la „Albina”, actualul dirigent al sucursalei din loc a băncii Chrissoveloni148.
Invitaţii sunt o serie de nemulţumiţi, dintre cari unii afirmă că sunt ultima rezervă a Ardealului iar alţii sunt
consideraţi ca doritori de situaţiuni. Această părere am observat-o îndeosebi la o grupare de oameni serioşi,
până acum naţionalişti, cari intrigaţi de mişcarea liberală vor să se chibzuiască, cum ar putea para ieşirea
acelei grupări. Fiind însă cu simpatii liberale, nu este exclus, că se vor declara ei liberali.
Este prematur să amintesc nume. Fapt este însă că între intelectualii noştri de aici pierdem terenul şi
dacă partidul naţional nu se va reface, ne vom trezi părăsiţi.
Motivele cari îi îndeamnă să aibă această atitudine sunt:
Deşi astăzi după experienţele averescane sunt mai dispuşi să ne facă dreptate, nu ne pot ierta un
lucru, că avem mai mulţi îmbogăţiţi ai vremurilor tulburi. Ni se impută, că nu am avut curajul să-i debordăm
din vreme; astfel am lăsat să se compromită guvernarea noastră şi elementul ardelenesc şi am fost prin
această atitudine promotorii corupţiei.
Ni se impută, că cu guvernul central ne-am dovedit fără experienţa necesară, şi ne-am întovărăşit cu
oameni asemenea fără experienţă, în loc să apelăm la partidul liberal. Lămuririle pe care cari le-am dat în
repeţite rânduri le acceptă şi nu prea. Presa noastră lămureşte atât de puţin opinia publică, încât este foarte
greu să lupţi cu haosul din capetele oamenilor. Tonul pătimaş al polemicilor displace şi încurcă. Destul, că
încrederea se îndreaptă spre partidul liberal, pe care singur îl cred în stare să facă ordine în ţară şi să facă o
muncă pozitivă, muncă pe care o aşteaptă cu nerăbdare aproape toată lumea, care nu mai biruie cu greu‑
tăţile vieţei. La elementele serioase însă se manifestă dorinţa, ca această muncă să se facă cu colaborarea
conducătorilor partidului naţional. Fiind de convingerea că fără colaborarea lor, opera de unificare este cu
neputinţă. Este dealtcum interesant că asemenea păreri auzi şi la saşi, deşi grija de căpetenie a acestora sunt
hotărârile de la Alba Iulia. Grija pentru viitor, produsul greutăţilor zilnice şi a anarhiei pe toate terenele fac
pe cei serioşi să se uite dupe mâna tare, care să scoată ţara din noroi. O caută însă puterea la bărbaţi politici,
având oroare de regimuri militare.
Mai este însă un moment, care joacă rol mare: politica economică. Nume ca Blanc şi Schuller149 sunt
sfâşietoare pentru românii noştri. Nu se pot împăca cu jidanii, oricine ar fi şi au o groază de evreimea prea
147

148

149

Anastasie Boiu, funcţionar al Băncii „Albina”, membru al PNR. În 1920 a trecut în PNL şi a fost numit prefect al judeţului
Sibiu (1922–1926).
În 1848 Zannis Chrissoveloni, sosit din Grecia, a înfiinţat la Galaţi un contor de cereale în port. În 1879, Nicolas Z.
Chrissoveloni cumpăra moşia Ghidigeni din judeţul Galaţi şi a înfiinţat banca, stăpânită după 1918 de fraţii Jean şi Dumitru
Chrissoveloni şi Dimitrie Sutzu. Banca s-a extins după 1918 în noile provincii ale României, construindu-şi un edificiu
fastuos în Bucureşti, pe strada Lipscani. În 1948 banca a fost naţionalizată. (Negrea, Kirson 2001).
În 1848 negustorul şi zaraful Iacob Marmorosch, împreună cu Iacob Lobell a înfiinţat o bancă. În anul 1864 lor li s-a asociat şi
Mauriciu Blank. Peste 10 ani, banca a devenit „Marmorosch-Blank &Co” şi a fost una dintre cele mai importante instituţii de
credit ale ţării, împrumutând şi statul. Între anii 1915 şi 1923 şi-a construit un sediu impunător, lângă cel al Băncii Naţionale
a României. Fiul lui Mauriciu, Aristide Blank, a continuat activitatea tatălui său. În timpul Marii crize, banca a intrat în
faliment, dar a fost salvată de Banca Naţională a României. După 1918, banca avea 23 de filiale în ţară şi în străinătate. A.
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mare, îmbogăţită, speculatoarea tuturor bunurilor materiale şi morale. Politică economică românească văd
numai la liberali şi la grupările ardeleneşti. Acestea din urmă le sunt mai simpatice, fiind conduse de oameni
de ai noştri pe cari îi cunoaşte. Dar mulţi văd în organizarea lor tendinţa de acaparare a unei grupări mici,
ceea ce înstrăinează. Tocmai acum trecem în Sibiu peste frământări caracteristice în legătură cu proiectul de
fuziune al băncii „Lumina” cu „Banca Centrală”.150 Făcând abstracţie de interesele particulare şi particulariste
şi lăsînd la o parte tendinţele juste de a menţine banca „Lumina” ca o organizaţiune proprie, chestiunea a
ajuns într-un stadiu, în care pe lângă interesele materiale legate de institut are un rol foarte [deasupra inter‑
calat – destul de] mare aversiunea faţă de tendinţa de clicărie, pe care unii vor să o vadă în organizarea actuală
a băncilor din Cluj, svonurile mai vechi, ar fi în legătură cu casa Marmorosch Blanc, şi alte chestiuni, cari fac
să se piardă din vedere consideraţiunile mai mari, de a avea o bancă serioasă puternică cu caracter ardelenesc.
Dealtcum şi organizaţiunei noastre de partid i se face critica că este exclusivistă şi nu ţine seama de
oamenii cari nu fac gură şi nu se îmbulzesc, dar sunt dornici de muncă.
Nu ştiu cum o fi în alte părţi dispoziţia sufletească a oamenilor, dar aici este însă cea arătată.
Este o necesitate ca conducerea partidului naţional să-şi precizeze atitudinea cât mai lămurit şi îna‑
inte de ce alte partide ne-ar ocupa terenul, atitudinea fiind proclamarea muncei positive pentru organizarea
statului, combaterea fără milă şi consideraţie a corupţiei, politică economică românească conştientă, che‑
marea tuturor energiilor la muncă.
Sibiu, 14 octombrie 1920151
Cu vechiul devotament
[nesemnat, dar este L. Borcea cu certitudine]
Ciornă scrisă de mână. Arhiva Muzeului Culturii Săliştene,
fond N. Borcia, dos. 37, nepaginat.
5. 1920, 20 noiembrie. Scrisoare a dr. Lucian Borcea către I. Maniu despre situaţia politică
din judeţul Sibiu odată cu trecerea unor membri ai PNR la PNL
D-lui Dr. Iuliu Maniu
Cluj
cu epistolele d-lui Dr. Rom. Boilă152, profesor universitar
Sibiu, la 20 noiembrie 1920
Stimate Prietene,
Aici, în acest colţ de ţară, despărţit de cealaltă lume prin barierele dela Copşa şi Vinţ153 – ziarele din
capitale –, îndeosebi din capitala Ardealului, ne sosesc cu întârziere. Astfel nu ştiu ce a decis comitetul
Blank şi Schuller erau acuzaţi după 1918 de îmbogăţire rapidă în timpul războiului, pe căi necinstite. Sursa: ro.wikipedia.org/
wiki/Banca_Marmorosch_Blank, accesat în 22 decembrie 1913.
150
Banca „Lumina” a fost înfiinţată la Sibiu, în 1909, de Elie Miron Cristea, pe atunci asesor consistorial. Începând de la 1 ianuarie
1921, aceasta a fuzionat cu Banca Românească din Bucureşti şi a devenit filiala sibiană a acesteia. Aşa cum nota Elie Miron
Cristea, fuziunea a fost favorabilă Arhidiecezei Ortodoxe a Ardealului şi angajaţilor, astfel încât nu este clar de unde au provenit
discuţiile menţionate de L. Borcea. Probabil era rezistenţa la pătrunderea capitalului liberal în Transilvania. De menţionat că
în edificiul băncii de pe str Cisnădiei nr. 7 locuia şi L. Borcea. Între condiţiile fuziunii se prevedea că dacă şi apartamentul
locuit de Borcea era închiriat noii bănci, el putea rămâne chiriaş încă 5 ani, cu aceeaşi chirie (Plămădeală 1987, p. 303–307).
151
	Se observă nepotrivirea dintre data de 15 octombrie 1920 din antetul scrisorii şi aceasta de la sfârşit.
152
Romulus Boilă (1881–1946), profesor de drept constituţional la Universitatea din Cluj, decan al Facultăţii de Drept (1923–
1924), şef al Resortului Comunicaţiilor, Lucrărilor Publice, Poştei, Telegrafului şi Alimentaţiei din Consiliul Dirigent
(1918–1920). Fruntaş al PNR şi PNŢ, deputat şi senator, vicepreşedinte al Senatului (1928–1929), cu preocupări privind
organizarea constituţională a României. (Iancu 1985, p. 17, 20, 57, 65).
153
Nodurile de cale ferată Copşa şi Vinţul de Jos legau Sibiul de calea ferată magistrală spre Cluj.
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executiv154 şi nu ştiu dacă se va convoca şi comitetul de 100, cum am cetit în un ziar. Şi ar fi bine, dacă ni
s-ar da şi nouă informaţiuni, ar fi bine, dacă, întrebat de cutare şi cutare, am şti să-i spunem mai mult decât
combinaţiunile proprii, fiindcă publicul văzând halul mereu crescând şi atmosfera ce mereu se încarcă, este
impacient şi dornic de îndrumări.
Îndeosebi astăzi aşteaptă raze de îndrumare când s-a săturat de maromanism[?] şi întâlneşte pas cu
pas canlativele[?] liberale. Ar fi bine dacă „Patria” ar publica mai des articole, ca articolul magistral al dlui
Agârbiceanu, „Sufletul ardelenesc”.155 Sunt convins, că articolul a făcut pretutindeni o adâncă impresie.
În lipsă de îndrumări celor ce mi se adresează mie, nu le pot spune altceva, decât că nu cred că se va
face fuziunea partidului naţional cu partidul ţărănesc, decât în cazul când acesta şi-ar acomoda programul
programului partidului naţional, dispărînd el, iar nu acesta ca partid aparte. Nu le pot spune altceva, decât
că un partid nu dispare, chiar rămânând fără reprezentare în parlament, câtă vreme există necesitatea lui
şi bărbaţi reprezentativi cari să închege rândurile, când va suna ceasul. Şi nu le pot spune altceva decât
amintindu-le mizeriile de cari se plâng, înmulţite fără rost prin unificare nerumegată şi pripit făcută, că am
temerea, că timpul o să vie mai repede decât credeam, când cu toţii vom trebui să sărim să salvăm creaţiunea
de la Alba Iulia.
Dar când în această oră de linişte am luat în mână pana ca să-ţi scriu, am făcut-o cu gândul să te
informez asupra unei cestiuni care ne interesează deopotrivă.
Partidul liberal s-a constituit şi în Sibiu, după ce a fost şi dl. Vintilă Brătianu156 aci şi a stat de vorbă cu
cei ce eram atunci în cea mai mare parte „alias facturus”.
Preşedinte a fost ales dl. General în pensiune Dionisie Florian157, ca să nu ajungă dl. Anastasiu Boiu,
unul din iniţiatorii mişcărei, directorul sucursalei de aici a băncei Chrissoveloni. Unul din secretari este dl.
Dr. Nicolae Vecerdea, bănuit de când a venit încoace, că nu a făcut-o de flori de măr.158 Au intrat în partid,
afară de mulţi alţii cari nu contează, din advocaţi Dr. Jean Fruma, Eugen Piso, Nicolae Schiau, Nicolae Petra,
Ioan Muţiu, Lucian Balint, notarul public Nicolae Cristea, redactorul Ion Băilă dela „Dacia Traiană”, den‑
tistul Muntean, fiul fostului notar din Blaj. Am auzit că s-a înscris liberal şi dl. Soricu159 şi că ar fi fost ales în
comitet, dar a rugat ca deocamdată să nu i se publice numele! Ioan Henteş încă este liberal.
	Şedinţa Comitetului Executiv al PNR din 17–18 noiembrie 1920, în care s-au fixat liniile directoare pentru activitatea
parlamentarilor PNR (Zainea 2002, p. 374–375).
155
Ion Agârbiceanu (1882–1963), preot greco-catolic, jurnalist şi scriitor, fruntaş al PNR. Director al cotidianului PNR,
„Patria”, în anii 1919–1927. Prezent la Alba Iulia, la 1 Decembrie 1918, membru al Marelui Sfat Naţional, al conducerii PNR,
deputat şi senator, secretar al „Astrei”, membru al Academiei. În 1927 a trecut în Partidul Poporului. L. Borcea se referă la
articolul Sufletul ardelenesc, apărut în „Patria”, nr. 246, 18 noiembrie 1920, p. 1. (Vatamaniuc 1974).
156
Vintilă Brătianu (1867–1930), fiu al lui Ion C. Brătianu, frate al lui Ion I. C. Brătianu, inginer constructor. Fruntaş al PNL,
deputat şi ministru în mai multe rânduri, director al Băncii Româneşti, preşedinte al PNL (1927–1930) şi prim-ministru
(1927–1928) (Mamina, Scurtu, p. 144).
157
Generalul Dionisie Florian (1856–1921), născut la Racoviţa, în judeţul Sibiu. A fost pensionat în 1913, dar a fost reactivat în
anul următor şi din nou în 1918. A participat la organizarea armatei române din Transilvania ca locţiitor al comandantului Secţiei
militare din Consiliul Dirigent. A fost membru al Comitetului Central al „Astrei”. („Dacia Traiană”, Sibiu, II, nr. 152, 1921)
158
Nicolae Vecerdea (1862–1938), avocat din Sibiu, originar din comuna Topârcea, județul Sibiu. A urmat liceul maghiar de
stat din Sibiu cu sprijinul „Astrei”. A făcut apoi studii de Drept la Academia de Drept din Sibiu, la Budapesta şi Viena. A
practicat avocatura la Sibiu (1890–1900), a fost secretar la banca „Albina”, apoi director al sucursalei băncii de la Braşov
(1902–1912). Sub stăpânirea românească a Braşovului a fost numit primar al oraşului, apoi s-a refugiat în Moldova şi în
Rusia. Membru al PNR, era numit prefect al comitatului Trei Scaune în 22 ianuarie 1919, de către şeful Resortului de Interne
al Consiliului Dirigent. Nu ştim cât a deţinut acest post, dar din afirmaţia lui L. Borcea reiese că a venit apoi la Sibiu, cu scopul
de a contribui la înfiinţarea organizaţiei liberale. Răsplata a fost, probabil, numirea, în 1924, drept consilier la Înalta Curte de
Casaţie, până la pensionarea sa în 1932. A fost membru fondator al „Astrei”, membru în Consistoriul Metropolitan. („Foaia
Poporului”, nr. 46, 13 noiembrie 1938, p. 2.).
159
Ion Ursu Soricu (1882–1957), profesor, poet şi publicist. Născut în Săcele (Braşov), a urmat liceul la Brașov, apoi a studiat
Dreptul la Cluj şi Bucureşti. A predat la gimnaziul din Câmpulung Muscel în 1912–1916, apoi a luptat pe frontul din
Moldova în 1916–1918. Venit la Sibiu după război, a predat la Liceul de fete şi la Liceul „Gheorghe Lazăr”. A intrat în PNL
şi a fost ales senator de Sibiu în 1926–1928. În 1931 s-a mutat la Bucureşti, unde a fost director al revistei „Țara noastră“. A
colaborat la diferite ziare și reviste cu poezii, studii literare, schițe, note. A publicat mai multe volume de versuri, drame și a
154
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Să nu-i batjocoriţi că au făcut acest salt. Cei mai mulţi au făcut din naivitate şi în absolută bună cre‑
dinţă. Nu ştie să facă deosebire între partizan politic şi alegător; nu ştie să facă deosebire între credinţe poli‑
tice şi tactică politică dictată de oportunitatea momentului şi între multe alte noţiuni elementare. Risc să
afirm, că unii dintre ei s-au făcut liberali din desperare, nemaivăzând altă ieşire din haos. Dacă ne-au părăsit,
vina este şi a noastră. Sentimentele, cari îi muncesc, le-am arătat în scrisorile anterioare.
O parte din ei: Fruma, Balint, Piso, Soricu, Henteş au fost ţărăniştii Ardealului!160
Dacă zic, să nu fie batjocoriţi, o fac fiindcă am convingerea că li se face imposibilă revenirea, când şi ei
se vor convinge, că au greşit şi că oricât de bune ar fi intenţiunile, ele se sfarmă de implacabila lege a inerţiei
ce se cuprinde în un partid politic şi care este cu atât mai mare cu cât mai bine este dezvoltată disciplina
prin cointeresare. Oameni ca Cristea, Muţiu, Petra, Balint, Băilă, Schiau, chiar şi Piso sunt oameni de bună
credinţă şi nu se cugetă la interese personale.
Este însă fapt, că în Sibiu partidul naţional s-a cam topit şi va acţiona cu greu.
Pe lângă toate celelalte mizerii, la noi se încearcă a se înstăpâni un spirit de intoleranţă şi de şovinism
mărunt. Este sistemul săsesc aplicat şovinismului unguresc, de a se canaliza nemulţumirile în afară. Acest
spirit se alimentează de conducerea averescană. Fenomenul este similar cu fenomenul din Târnave, cu deo‑
sebirea că la noi este cu forme mai civilizate şi se manifestă îndeosebi în călcări pe bătături, adeseori urmate
de căte un blamagiu. Urmează discusiuni pentru căutarea mijloacelor de a se crea un modus vivendi.
Închei, fiindcă am fost prea lung. Ocazional voi continua informaţiunile.
Cu vechiul devotament
[nesemnat, dar este cu certitudine L. Borcea]
Ciornă scrisă de mână. Arhiva Muzeului Culturii Săliştene,
fond N. Borcia, dos. 13, nepaginat.
6. 1921, 10 ianuarie. Scrisoare a lui L. Borcea către Iuliu Maniu, despre constituirea
organizaţiei PNL la Sibiu şi efectele sale pentru PNR
Dlui Dr. Iuliu Maniu, deputat, cu sesizările d-lui profesor universitar Dr. Romulus Boilă,
Cluj
Sibiu, 10 ianuarie 1921
Stimate Prietene!
În fine, partidul liberal s-a constituit şi în Sibiu, făcând o organizaţie pentru judeţul întreg.
Moaşă a fost cunoscutul Halmagyi, fost funcţionar la „Albina”, astăzi agent secret al Siguranţei. A
doua moaşă a fost D.[omnul] Nicolae Vecerdea care a început să ţese firele încă astă vară în Vălcele, unde
a sudăluit [cu] foc advocatul sibian Eugen Piso, fost ţărănist, din tabăra Enciu. Venit la Sibiu, câtăva vreme
a păstrat masca naţionalismului, dar căuta prilegiu să discute trebile publice şi situaţia politică, sondând
terenul. Aflând în Sibiu mişcarea liberală reprezentată prin dl. Tasi Boiu161 de la banca Chrissoveloni, dl.
Nedoviceanu de la Banca de Scont162, dl. Halmaghi de la Siguranţă şi dl. Leonida Petrescu de la poliţie

160

161
162

tradus Faust de Goethe, fapte pentru care este menţionat în principalele istorii ale literaturii române. (Simion, coord., S-T
2007, p. 314–315).
Afirmaţia este confirmată de publicaţia oficioasă a Partidului Ţărănesc, „Ţara nouă”, nr. 54, 4 aprilie 1920, apud Muşat,
Ardeleanu 1976, p. 168.
Anastasie Boiu, angajat la filiala Sibiu a Băncii „Chrissoveloni”.
Gheorghe Nedoviceanu, director al Filialei Sibiu a Băncii de Scont, vicepreşedinte al Asociaţiei Comercianţilor Români din
Transilvania. Implicat activ în manifestările „Astrei” („Revista economică”, nr. 35, 3 septembrie 1921).
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– leitmotivul său era nedumerirea cum s-ar putea salva interesele noastre regionale şi locale, faţă de atâţi
nechemaţi cari mirosind apropierea regimului liberal vor să profite. Ţărăniştii lui Enciu, conduşi de Fruma şi
certaţi de mult cu partidul, încă au prins momentul şi au făcut legături cu partidul liberal. Iar văzând domnii
Petra, Nic. Cristea, Nic. Schiau (are 4 copii), vecinic nemulţumitul avocat Ioan Muţiu, ce se întâmplă, au
crezut că este bine să se înşire şi ei la noua mişcare, ca nu cumva să ajungă pe mâini nepricepute.
Nu este mirare că astfel noul partid a trosnit la întâia adunare. Combinaţia primă făcută în vederea
constituirei s-a modificat. Vecerdea era să cadă la alegerea de vicepreşedinte. Necazul s-a aplanat, alegânduse tot domnul Boiu şi în postul de vicepreşedinte, rezervat celor din provincie. Preşedinte a rămas generalul
Dionisie Florian, împins acolo ca să nu ajungă preşedinte careva dintre vicepreşedinţi.
Nostimă a fost păţania liberalilor în Sălişte. Merită să fie eternizată în frescă. Când advocatul Petra
a ieşit în Sălişte să facă propagandă, a lăsat să cheme pe sălişteni la întrunire şi „mare adunare”[?] cu doba.
După ce le-a arătat scopul venirei sale, a vorbit directorul „Cassei de păstrare”, C. Herţia163, spunând
între altele că săliştenii au avut obiceiul ca în trebile publice să asculte totdeauna de bărbaţii care i-au condus
şi le-au fost sfătuitori, ca Lupaş164, Ghibu165, Comşa166, Borcea167. Surprins a observat Petra, că a chemat numai
pe cei ce vor să intre în partidul liberal, la ceea ce Herţia a replicat că din bătaia dobei indicaţiunea nu s-a putut
cunoaşte. Nu numai că dl. Herţia a avut aprobarea generală, dar adunarea, parte prin alţi oratori, parte prin
atitudinea celor întruniţi, a arătat că nu consimte deloc cu dl. Petra şi soţul său, farmacistul Banciu168.
Dar oricât de şubredă ar fi organizaţia liberalilor, ea totuşi ne este primejdioasă. De o parte ura ce
o nutresc faţă de noi şi acum şi faţă de averescani toţi ambiţioşii şi nemulţumiţii, credinţa ce li s-a sugerat
tuturor naivilor că Consiliul Dirigent a fost un cuib de imoralitate şi că de sus protejaţi toate tâlhăriile, cre‑
dinţa care s-a răspândit în alte cercuri, că naţionaliştii fac politică confesională şi căpătuiesc pe toţi uniţii
– de altă parte credinţa că liberalii vor veni în curând la putere, sunt factori foarte puternici, care prind.
Averescanii simt acum urmările prostiei proprii, cei cu judecată, căci ceilalţi poate sunt de acum liberali
clandestini. Sunt destui de aceştia. S-a văzut la adunarea generală a băncii „Lumina”, când s-a decis fusiunea
cu „Banca Românească”. Senatorul Beu169, ca om cu judecată foarte practică i-a zis mai deunăzi unui liberal
să fie liniştit – ajungând liberalii la guvern, foarte mulţi vor intra în partid şi, şi mai mulţi, vor vota cu ei.
Dar efectele unificărei precipitate cari la noi – graţie slăbiciunii preşedintelui tribunalului, Iuliu
Muntean – se manifestă foarte pronunţat în justiţie, au avut darul să deschidă ochii unor oameni cu
163
164

165
166
167

168

169

Coman Herţia.
Ioan Lupaş (1880–1965), născut la Sălişte, a urmat Seminarul Teologic din Sibiu şi a rămas profesor aici. Apoi a fost preot şi
protopop la Sălişte. A fost prezent la Alba Iulia pe 1 Decembrie 1918, unde a fost ales în Marele Sfat Naţional. A fost cooptat
în Resortul Cultelor din Consiliul Dirigent ca secretar general. În 1919 a fost numit profesor de istorie la Universitatea din
Cluj, unde a avut o carieră strălucitoare. Membru de frunte al PNR, în noiembrie 1919 a fost ales deputat de Sălişte în primul
Parlament al României Unite. El a fost reales în 1922. Încă din 1924, cei aflaţi sub influenţa lui Goga, Lupaş şi Goldiş acuzau
preponderenţa greco-catolică în conducerea PNR. În 1926, Lupaş a trecut în Partidul Poporului, alături de I. Lapedatu şi V.
Goldiş. A fost numit ministru al Sănătăţii în guvernul Averescu din 1926–1927. (Lupaş 2003, p. 7–30, 59).
Onisifor Ghibu (1883–1972), profesor universitar de pedagogie la Universitatea din Cluj, născut la Sălişte.
Dr. Nicolae Comşa (1868–1943), medic din Sălişte, primul prefect român al judeţului Sibiu.
Dr. Dumitru Borcea (1877–1946), protopop al Săliştei (1920–1946), prefect al judeţului Sibiu în timpul guvernării IorgaArgetoianu (1931–1932). (Grecu, coord., 1990, p. 99, 121, 242).
Dumitru Banciu, primul proprietar român al unei farmacii din judeţul Sibiu (din 1895). A practicat această îndeletnicire
timp de 34 de ani. A fost activ pe plan politic şi social-cultural. A fost vicepreşedinte al Camerei sindicale a farmaciştilor din
judeţul Sibiu (din 1920), președinte al Reuniunii Meseriașilor Români din Săliște, cofondator al băncii „Poporul” din Sălişte,
activist al „Astrei” (Grecu, coord., 1990, p. 181).
Ilie Beu (1864–1947), medic din Sibiu. S-a născut la Apoldu de Jos, județul Sibiu. A urmat liceul de stat la Sibiu, terminat în
1884, apoi a studiat medicina la Viena şi la Graz, susținându-și doctoratul în 1890. A fost medic la Orlat şi la Sibiu. A predat
igiena la Institutul Teologic din Sibiu. A fost ales membru al Comitetului „Astrei” și a colaborat la Enciclopedia Română,
coordonată de Corneliu Diaconovici, făcând parte din Biroul redacțional, care a primit și prelucrat articolele trimise de cei
peste 200 de colaboratori. A fost prezent la Alba Iulia la 1 Decembrie 1918. A trecut în Partidul Poporului și a fost ales senator
în 1920–1922 şi 1926–1927. A fost cenzor, apoi membru al Consiliului de Administraţie de la Banca „Albina” şi preşedinte
al acestuia (Lupaş 2003, p. 77).
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experienţă mai mare, cum este prefectul N. Comşa şi să-l convingă că am avut dreptate, când le-am tot zis,
numai revenirea la regionalism, numai un bloc al tuturor ardelenilor ne poate ocroti pe noi, poate garanta
o dezvoltare sănătoasă spre unificare şi poate asigura însăşi ideea unificării. Nu-i vorbă şi astăzi zice, că
a fost o greşeală că nu s-a putut decide partidul naţional să intre în întregime în partidul poporului. Cu
toate acestea, cred, că el va reveni acolo unde-i este locul, în partidul naţional. Fiindcă am amintit de jus‑
tiţie – ea la noi a ajuns în o stare de plâns. Profitând de atmosfera otrăvită prin excitarea fără rost a unui
şovinism mărunt, şi profitând de totala slăbiciune a preşedintelui I. Munteanu170, o seamă de judecători din
Vechiul Regat cari în parte nu-şi cunosc nici legile proprii, în schimb însă sunt intriganţi desăvârşiţi şi vor
să parvie cu orice preţ, au făcut vânt la 2 judecători saşi şi un şvab maghiarizat, între care şi preşedintele de
Senat, C.[arol] Müller, singurul în stare să conducă secţia civilă.171 Zvonindu-se că baroul se manevrează,
au pornit o agitaţie sălbatică împotriva avocaţilor români. Plasează articole neadevărate în ziare, de pildă în
„Universul”. Şi lumea este naivă, crede şi se află oameni cari îi şi spriginesc.
Ar fi bine dacă s-ar organiza o legătură între noi şi provincie. Sunt oameni cari mă cred. Dar cei mai
mulţi ar dori să afle o îndrumare şi orientare de la voi. Lumea este atât de naivă încât este dispusă să creadă
ştirea transmisă „Daciei Traiane” din Bucureşti că domnul Ciceo-Pop172 intră în partidul liberal şi dl. Vaida
este grav supărat pe tine şi iasă din partid.
Desminţiţi asemenea ştiri bătându-vă joc de ele. Este foarte indiferent, dacă cucoanele din Cluj şi
bărbaţii cu minte de cucoane prin Cluj şi Bucureşti vorbesc de mine că aş şovăi. Vecerdea şi ceilalţi cari
mi-au dat târcoale şi oamenii de aici de la noi ştiu foarte bine cari sunt vederile mele, pe cari le-am arătat
atât de limpede, încât a doua oară nu mă vor mai căuta. Cât mă priveşte, aceasta este suficient. Când însă
se colportează minciuni la adresa voastră, a puţinilor bărbaţi reprezentativi, desminţiţi-le, căci nu vă puteţi
face închipuire cât de naivi şi dezorientaţi sunt oamenii noştri.
Cu vechiul devotament,
L. Borcia
Ciornă scrisă de mână. Arhiva Muzeului Culturii Săliştene,
fond N. Borcia, dos. 9, nepaginat.
7 1921, 29 mai. Sever Dan către L. Borcea despre crearea unui partid al tuturor ardelenilor şi
despre lipsa intenţiei extinderii PNR în Vechiul Regat
Partidul Naţionl Român[Antet tipărit]
Cluj, 29 mai 1921
Stimate Domnule Borcea,
Cred că dl. Bratu173 sau, dacă se întoarce la Sibiu dl. Rusu174 dânsul – îţi vor face cunoscute toate detaliile
discuţiilor publice, cari, pe neaşteptate, au devenit interesante. Esenţialul moţiunei este apelul la unire a tuturor
ardelenilor în partidul naţional, şi reclamarea guvernului de colaborare a tuturor partidelor democratice.
Iuliu Munteanu a fost numit de Consiliul Dirigent președinte al Tribunalului Sibiu, preluându-și funcția la 4 martie 1919
(Iancu 2006, p. 33).
171
Vezi componența personalului Tribunalului Sibiu în 1919 la Iancu 2006, p. 95.
172
	Ştefan Ciceo-Pop (1865–1934), avocat arădean, apărător în procesul memorandiştilor din 1894. Membru în Comitetul
Executiv al PNR, deputat din 1905, preşedinte al Consiliului Naţional Român Central ales la 30 octombrie 1918, a prezidat
lucrările Adunării Naţionale de la Alba Iulia. A fost ales vicepreşedinte al Consiliului Dirigent şi şef al Resortului Armatei
şi Siguranţei Publice, ministru de stat în decembrie 1918-martie 1920, deputat din 1919 şi senator, preşedinte al Adunării
Deputaţilor în 1928–1930 (Mamina, Scurtu 1996, p. 153.)
173
Nicolae Bratu, proprietarul și editorul „Foii Poporului”, membru al Comitetului celor o sută al PNR.
174
Octavian Rusu, avocat sibian, membru al Comitetul celor o sută al PNR.
170
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În Comitetul Executiv, înainte de adunarea celor de 100, eu singur am pus chestia formării unui
partid mare naţional şi ţărănesc. Agârbiceanu a părăsit ideia. Valer Moldovan asemenea. Niţescu, Dobrescu,
Coltor au lipsit înadins. Aurel Lazăr a susţinut numai în parte ideia. Astăzi, după şedinţa celor 100, Comitetul
Executiv şi-a continuat discuţiile. Goldiş, fireşte, a renunţat ieri, la Comitetul de 100 să facă propunerea,
de-a hotărî să colaborăm, ca bloc al tuturor partidelor ardeleneşti, cu oricare guvern „care va primi princi‑
piile blocului”. Astăzi, în Comitetul Executiv, dl. Maniu a reproşat lui Goldiş, că aduce acuze publice par‑
tidului, în loc să se răfuiască în Comitet, cînd are obiecţiuni împotriva partidului. Goldiş spunea, că îşi va
trage consecinţele, dar nu şi le-a tras.
Acum, toată preocuparea noastră este, ca să prevenim ravagiile curentului de izolare, care stăpâneşte
azi Ardealul şi Banatul şi ameninţă să se arunce în braţele oricărui esploatator al amărăciunei noastre juste.
Acest curent de izolare trebue să fie condus de noi, iar nu de liberali cu dl. Goldiş, sau de dl. Goldiş pentru
sine însuşi. Noi, pereniştii, înţelegem situaţia, şi nu mai stăruim pe lîngă punctul nostru de vedere.
Dacă hotărârea noastră de ieri va rămânea fără ecouri, e chestie deschisă. Eu nu mă tem că ea va fi
interpretată, din partea partidelor aliate cu noi, ca o denunţare a pactului de alianţă, şi o pregătire de noi
alianţe. În acest caz, guvernul Averescu mai stă doi ani. Bineînţeles, dacă în adevăr reuşim cu guvernul de
concentrare, am dat cea mai fericită soluţie situaţiei de azi, care reclamă fiecărui român o muncă îndoită şi
o abnegaţie, tot ca pe vremuri.
Multe salutări de la toţi şi în special de la al D-tale
Sever Dan175
Original, scris de mână. Arhiva Muzeului Culturii Săliştene,
fond N. Borcia, dos. 23, nepaginat.
8. 1922, 30 septembrie. Scrisoare a lui Sever Dan către L. Borcea prin care îl informează
despre hotărârea Comitetului Executiv al PNR
Partidul Naţional Român[Antet tipărit]
Cluj, 30 septembrie 1922
Stimate Domnule Borcea,
Hotărârea Comitetului Executiv a fost următoarea: Noi nu facem propagandă în afară de Transilvania
şi Banat.
Dacă din judeţele sau oraşele de dincolo vor constitui ei organizaţii ale partidului naţional şi vor cere
aprobarea noastră, vor primi-o.
Deocamdată aceasta e situaţia.
Te rog, comunică tuturor celor interesaţi această hotărâre a noastră. Ea a fost fixată în comunicatul
semioficios din „Patria” intitulat „Nici descălecare, nici încălecare”176.
Cu distinse salutări al Dv.
Sever Dan
Original, scris de mână. Arhiva Muzeului Culturii Săliştene,
fond N. Borcia, dos. 23, nepaginat.
	Sever Dan (1885–1961), avocat, în 1914 a fost desemnat secretarul Comitetului Executiv al PNR, a fost director al „Gazetei
Transilvaniei” şi al ziarului „Românul” şi a fost închis în 1914, iar în 1916 a fost internat la Sopron. În 1919 a fost ales secretar
general al PNR. A fost ales deputat în 1919 şi 1920. În 1928–1929 a fost ministru al Sănătăţii. (Mamina, Scurtu 1996, p. 165).
176
Comunicatul a apărut în numărul din 30 septembrie 1922.
175
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DIN VIAŢA ŞI ACTIVITATEA PROTOPOPULUI
GRECO-CATOLIC LUDOVIC REZEI
VIOREL CÂMPEAN*

THE LIFE AND WOEK OF THE GREEK-CATHOLIC ARHPRIEST LOUIS REZEI
ABSTRACT: Our article seek to highlight the special merits
of a Greek-Catholic archpriest from Supuru de Jos, member
of an old family with priestly heritage, Ludovic Rezei (1852–
1912). An eminent student at Pesta, he served as a priest
in various parishes from Satu Mare County: Culciu Mare,
Sătmărel and Supuru de Jos. He was a good administrator
with achievements also in the cultural field, being an active
member of „Astra’’. As well, from the press of those days we
expound fragments dedicated to a beautiful Romanian holiday spent in 1903 at Supuru de Jos, wich was attended by
numerous personalities, such as dr. Augustin Lauran.

REZUMAT: Articolul nostru caută să scoată în evidenţă meritele deosebite ale unui protopop greco-catolic al
Supurului de Jos, membru al unei vechi familii preoţeşti,
Ludovic Rezei (1852–1912). Student eminent la Pesta, ca
preot a slujit în parohiile sătmărene, Culciu Mare, Sătmărel
şi Supuru de Jos. A fost un bun gospodar, dar s-a remarcat
şi pe tărâm cultural, fiind membru activ al „Astrei”. De asemenea, din presa vremii am relatat fragmente de la o frumoasă sărbătoare românească petrecută în anul 1903 la
Supuru de Jos, la care eveniment au fost prezente numeroase
personalităţi, precum dr. Augustin Lauran.

KEYWORDS: Greek-Catholic priest, Sătmar figures, Rezei
family, Ludovic Rezei, dr. Augustin Lauran, Supuru de Jos,
Sătmărel, Culciu Mare.

CUVINTE-CHEIE: preoţi greco-catolici, figuri sătmărene,
familia Rezei, Ludovic Rezei, dr. Augustin Lauran, Supuru
de Jos, Sătmărel, Culciu Mare.

Dedicăm acest material unui preot greco-catolic care a activat în cea mai pro‑
digioasă perioadă a vieţii sale în parohia Supuru de Jos, o bună perioadă deţinând
şi funcţia de protopop al locurilor. Este vorba despre Ludovic Rezei, unul dintre
cei mai de seamă reprezentanţi ai acestei familii pe plaiurile Transilvaniei şi îndeo‑
sebi ale Sătmarului1. Ne vom concentra pe anii petrecuţi în parohia Supuru de Jos,
o impresionantă relatare din presa vremii constituind în fapt motivul principal al
demersului nostru.
Ludovic Rezei s-a născut pe meleaguri arădene, în 27 septembrie 1852
(această dată o precizează şematismele vremii sale, pe mormânt însă este precizat
1850 ca an al naşterii), la Bocsig (jud. Arad), unde tatăl său, preotul Avram Rezei
era paroh, protopop şi vicearhidiacon de Sebiş (Boroş-Sebeş)2.
*
1
2

Viorel Câmpean, Biblioteca Judeţeană Satu Mare, email: viorel_campean@yahoo.com
În chestiunea acestei familii vezi şi articolul nostru, „Informaţia de duminică”, p. 3.
Avram Rezei (1810–1883), a absolvit teologia la Oradea. Avea o voce bună căci în vremea studenţiei a fost numit de către
directorul Ioan Erdeli, viitorul episcop, „cantus praefectus” (maestru al cântărilor bisericeşti). S-a căsătorit cu Iuliana PappDalyai (1819–1885), fiind hirotonit în 1833. A slujit la Vad (jud. Bihor), Bocsig, iar apoi la Pişcari (jud. Satu Mare), unde va
şi repausa.
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A urmat liceul la Oradea,
unde s-a remarcat ca unul dintre
membrii de bază ai Societăţii de
lectură, fiind şi un bun recitator3.
Şi-a desăvârşit studiile teologice
la Budapesta, între 1874–18784,
unde şi-a dovedit eminenţa, după
cum atestă şi fotocopia alăturată,
efectuată după foaia matricolă a
teologului Ludovic Rezei în anul
universitar 1875/1876.
Dintre tinerii teologi
români care şi-au perfecţionat
studiile teologice la Budapesta în
acei ani îi găsim pe Aureliu Jechim şi Ioan Pecurariu, care îi oferă colegului lor câte un portret, păstrat în
arhiva familiei5.
În anul 1878 Ludovic Rezei se căsătoreşte la Stâna cu Cornelia, fiica parohului din acea localitate,
Mihai Cinca (Ţinca, Czinka)6. Cornelia se născuse în anul 1861 la Istrău, după cum dovedeşte atestatul
eliberat în anul 1942 de către parohul Petru Bontea.
Naş le-a fost preotul Antoniu Popdan, paroh în Boghiş la acea vreme, care îi era miresei unchi de fapt,
fiind frate cu mama acesteia, Theresia Popdan. A urmat hirotonirea lui Ludovic Rezei, săvârşită la data de
11 iulie 18797.
Tănărul preot a debutat ca prim capelan în Sătmărel, slujind alături de socrul său, transferat între
timp în această parohie. La Sătmărel s-a născut în 1879 fiica Maria-Aurelia, care avea să se căsătorească cu
preotul greco-catolic Iuliu Tătar.
Faur, 1978, p. 305.
	Sigmirean, 2000, p. 345.
5
Întregul material fotografic aparţinător familiei Rezei ne-a parvenit prin intermediul domnului prof. univ. dr. Ioan Soran,
căruia îi adresăm mulţumiri şi pe această cale.
6
Mihail Cinca (1830–1896), s-a născut la Abrány, în familia parohului local Ioan Czinka. Era frate cu Terezia Cinca (Cincă a
rămas numele în memoria membrilor familiei Coposu), soţia părintelui Gavril Vaida. S-a căsătorit cu Terezia Popdan, fiica
preotului Theodor Popdan. Hirotonit în 1856, a slujit la Istrău, până în martie 1862, pentru ca după aceea, vreme de 16 ani
să fie paroh la Stâna. Din 1878 a slujit la Sătmărel, până în 1894, când ajunge paroh la Supuru de Jos, fiind totodată şi vicearhidiacon al districtului omonim.
7
Schematismus, 1890, p. 129.
3
4
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Apoi a trecut ca administrator parohial
în Culciu Mare, unde a slujit din 1881 până în
1893, în acest timp asigurând şi serviciul reli‑
gios în filia (ulterior parohie) Apateu8. În acest
răstimp, mai precis în anul 1883, s-a născut la
Terebeşti fiica Cornelia, care avea să se căsă‑
torească cu preotul greco-catolic Ioan Soran.
S-a reîntors apoi ca preot-cooperator în
parohia Sătmărel în 1893. Din aprilie 1894 îl
urmează în calitate de capelan pe socrul său la
Supuru de Jos, Mihail Cinca fiind paroh dar
şi protopop al locurilor. La 20 ianuarie 1896
socrul său trece la cele veşnice, în urma unei apoplexii, astfel că Ludovic Rezei devine paroh şi protopop de
Supuru de Jos. Din 1900 a deţinut şi funcţia de asesor consistorial, an în care trecuse şi examenul prosinodal.
În 1897 îl găsim pe Ludovic Rezei printre membrii Despărţământului XVI al „Astrei”, el plătind în
cursul acelui an taxa de 5 florini, lucru petrecut în cadrul adunării de la Unimăt din 2 august 1897. Tot cu
acel prilej Ludovic Rezei a fost ales în comitetul Despărţământului9.
În 1898 a fost ales preşedinte al cercului filialei Supur a Reuniunii învăţătorilor greco-catolici din
Archidiaconatul Sătmar10. Filiala Supur s-a remarcat ca una dintre cele mai dinamice şi active ale arhidiaco‑
natului, condus până în 1896 de către Chiriac Barbul.
Vom relata în cele ce urmează un dublu eveniment petrecut la Supuru
de Jos acum mai bine de 100 de ani. Sărbătorile la care vom face referire au
avut loc în toamna anului 1903. O nuntă deosebită, după cum vom vedea, dar
şi manifestarea bucuriei de a se fi reuşit, de către comunitatea din Supuru de
Jos împreună cu parohul Ludovic Rezei, renovarea vechii şi frumoase biserici
româneşti. Materialul a apărut în cunoscuta publicaţie din Cluj condusă de
părintele Ilie Dăianu, „Răvaşul”. Dar, să lăsăm textul să curgă, savurând lim‑
bajul epocii. Am efectuat doar minime îndreptări ortografice, nu am răpit însă
frumuseţea limbajului.
„Supurul-de-jos, la 7 Septembre n. 1903. Îndoită sărbătoare a avut comuna
Supurul-de-jos în ziua de 6 Sept. n. deja dis de dimineaţă se putea observa de pre
mişcarea neobişnuită a locuitorilor comunei, de altcum atât de liniştită, cum că în
ziua aceasta se vor petrece lucruri însămnate. Toţi îmbrăcaţi în veştminte de sărbătoare, începând dela bătrâni cu cărunte plete până la cei mai mici prunci, şi şiretele fete şiruiau ca şi neşte furnici
pre largile şi frumos îngrijitele uliţe a comunei. Credincioşii din comunele învecinate cu droaia alergat-au să ia
parte la veselia fraţilor lor din Supur.
În ziua aceasta s-a îndeplinit binecuvântarea de nou a restauratei biserici gr.-cat. din Supurul-de-jos.
Biserica e de piatră edificată în anul 1792 şi e una dintre cele mai frumoase biserici din jur. La stăruinţa neobositului paroh-protopopul local Prea O[noratul] D[omn] Ludovic Rezey a fost restaurată de nou şi frumos. Cu
deosebire zugrăvirea şi pictarea din lăuntrul ei sunt atât de bine succese, încât pot zice că mult trebuie să umbli să-i
afli păreche între bisericile de pe la sate.
Preoţi din cele mai depărtate unghiuri ale diecezei de Oradea luat-au parte la actul sărbătoresc şi preoţi din
dieceza Gherlei şi din Archidieceza Blajului.
8
9

10

Vasile Pop Sălăjan, 1972, pp. 4, 5; Idem, 1973, p. 5.
*** Lupta românilor din judeţul Satu Mare pentru făurirea statului naţional unitar român. Documente 1848–1918, 1989, pp. 293,
295.
Ibidem, p. 296.
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Punct la 8 ore dim[ineaţa] se aude glasul clopotelor, cari pare-că însufleţite de mărirea zilei, sunau nu ca de
obicei, ci într-un ton mai sărbătoresc, fermecător, semn că îşi ia începutul sfânta slujbă. Biserica era îndesuită de
credincioşi încât – precum spun bătrânii, atâta popor doară niciodată nu a cuprins în sânul ei.
Pentru îndeplinirea actului binecuvântării s[fintei] biserici a fost trimis din partea Episcopului Diecesan
Il[ustritatea] Sa D[omnu]l prelat Dr. Aug[ustin] Lauran, – care sosind la biserică a fost bineventat din partea
unui fruntaş Supuran.
Serviciul a fost săvârşit de Il[ustritatea] Sa D[omnu]l prelat, asistat fiind de protopopii A[ntoniu] Popdan
(Leta Mare), Greg[oriu] Pop (Unimăt), G. Vaida (Bobota), de preoţii Aurel Popoviciu (Nojorid), I[oan] Mihalca
(Hurez), V[ictor] Cinca (Pişcariu), L[udovic] Rezey (paroh-protopopul în loc), Aug[ustin] Cosma (Feiurd) şi
G. Tătar (Grebenişul de Câmpie).
În decursul utreniei s-a făcut binecuvântarea bisericii. După vestirea evangeliei dela liturghie Il[ustritatea]
Sa D[omnu]l prelat ţinu poporului o predică plină de multă învăţătură cum rar se poate auzi. A şi fost ascultată
cu încordată atenţiune din partea celor de faţă.
La sfârşitul sfintei slujbe harnicul paroh protopop în cuvinte omagiale aduce cuvenită mulţămită Il[ustrităţii]
Sale d-[omn]ului Episcop diecesan care s-a îndurat prea graţios a trimite pentru actul, acesta pre Il[ustritatea] Sa
D[omnu]l prelat care bineluând în seamă anii ce-i apasă umerii – pururea încântat de cele plăcute lui D-[umne]
zeu – nu a pregetat a contribui la ridicarea sărbătorii de azi.
Serviciul d-[umne]zeesc s-a sfârşit la 1 oră d[upă] a[miază] când parohul-protopop Rezey a întrunit toată
inteligenţa adunată din acest prilej la ospitala-i masă întinsă în frumoasa şcoală. Mâncările pregătite cu mult gust
au fost servite de neşte gingaşe copile spre mulţămirea tuturor.
Şirul toastelor a fost deschis de Il[ustritatea] Sa D[omnu]l Dr. Lauran care în cuvinte potrivite alese a
toastat pentru Papa Piu al 10-lea, Regele apostolic, şi episcopul diecesan Radu. A mai toastat protop[opul] Popdan
pentru Episcopul Radu, şi prot[opopul] Vaida pentru delegatul episcopesc. Cu vie atenţiune a fost ascultat toastul
D-lui Cosma, care în cuvinte calde aduce mulţămită paroh-protopopului local Rezey la stăruinţa căruia s-a făcut
renovarea bisericei. Masa s-a ridicat la 3 ½ ore d[upă] a[miază].
Laudă li se cuvine bravilor Supureni, cari din propriile lor puteri ridicat-au spre mărirea lui D[umne]zeu
şi fala lor o aşa frumoasă biserică. Dar nu numai cu biserica, ci şi cu şcoala lor se pot mândri Supurenii şi mândri
pot să fie când au în fruntea lor un aşa brav conducător cum e Prea On[oratul] Domn protopop Rezey”11.
Cu aceasta putem spune că se termină prima parte a evenimentului de la Supuru de Jos. Vom remarca
faptul că a fost vorba de o reuniune în familie, o familie lărgită, greco-catolică şi românească; am putea
11

„Răvaşul”, p. 98.
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explica punctual multe dintre legăturile de rudenie între preoţii oficianţi la
acest înălţător moment pentru Supuru de Jos.
A doua parte a însemnat, de asemenea, un moment de bucurie, în
primul rând pentru familia protopopului Ludovic Rezei, dar şi pentru
comunitatea românilor din Supuru de Jos. Dar, să lăsăm ziaristul epocii să
ne vorbească: „Al doilea act însemnat ce s-a petrecut tot în ziua aceea şi tot în
Supur a fost cununia fiicei paroh-protopopului local Aurelia Rezey cu teologul
absolut, Iuliu Tătar din Grebeniş (Câmpie). Această tânără păreche a fost cea
dintâi care să se cunune în biserica de nou binecuvântată de un Înalt Prelat.
Duios a fost momentul când tinerii miri cu lacrimi în ochi se desfac de sub aripile
ocrotitoare ale iubiţilor părinţi şi nunul mare, d[omnul] Aurel Popoviciu, le cere
iertare. Toţi cei prezenţi lăcrimau.
Era frumos a privi şirul tinerilor părechi, părechi chipeşe, având în frunte
pre Eroina Zilei o copilă cu multă nobleţe sufletească, sprijinită de buna expresiune a feţei celei cu trăsături bine proporţionate, cum între sunetul muzicii
maestuos înaintau spre biserică.
Actul cununiei l-a săvârşit Il[ustritatea] Sa D[omnu]l prelat Lauran care cu bucurie venise să cunune pre
cea care o şi botezase. Ce frumoasă coincidenţă!
Bună impresie a produs în mulţimea adunată la însemnatul act momentul când teologul abs[olut] din Blaj
Nic[olae] Berghian cu vocea sa atât de plăcută intonează «Isaia dănţuieşte» – atât de sonor – de lacrămi stoarse
chiar din ochii celor mai tari la inimă.
După cununie adunatu-ne-am cu toţii – precum e obiceiul – la voie bună, la mese bogat încărcate şi frumos
împodobite.
În decursul cinei Il[ustritatea] Sa D[omnu]l prelat a ridicat primul toast pentru tânăra păreche «craiul şi
crăiasa» adhoc. Vorbit-au apoi protopopii Popdan, Vaida şi Cosma.
După cină pornitu-s-a apoi jocul începând cu «Ardeleana». Voia bună tot mai tare se potenţa când tinerile părechi cu ritmici paşi – ca valurile mării – unduiau prin spaţioasa şi frumos iluminata sală a şcolii.
În deplină animaţie
decurse jocul până în revărsatul zorilor când străinii se
depărtară, iar noi, vreo câţiva
rămasem petrecându-ne şi veselindu-ne între cele mai vii simţiri şi dorind ca să ne revedem
iarăşi. E.T.”12.
Într-adevăr, prezenţa
atâtor protopopi la Supuru
de Jos ne dă măsura impor‑
tanţei evenimentului. Cât
despre Augustin Lauran13,
acesta a deţinut funcţiile de
Prepozit capitular, protonotar
apostolic, prelat papal, vicar
12
13

Ibidem.
Dr. Augustin Lauran (1842–1912), s-a născut în familia parohului Dumitru Lauran. Personalitate cu o cultură ecleziastică
vastă, cu studii teologice la Roma. Doctor în ştiinţe filosofice şi teologice. Director al Seminarului greco-catolic din Oradea
vreme de 27 de ani. Este autorul mai multor lucrări teologice. A lăsat pentru Seminar o fundaţie de 12.000 de coroane.
— 245 —

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

VIOREL CÂMPEAN

N

general episcopesc. Legăturile de familie între preoţii sătmăreni ai vremii erau foarte strânse, iar faptul că
un înalt prelat a onorat nunta unei fete pe care el însuşi o botezase constituie o foarte bună dovadă în acest
sens. Fotografia pe care o reproducem este mai puţin cunoscută, realizată în anii de studiu la Roma.
Se cuvine să vorbim în câteva cuvinte şi despre tânăra pereche care şi-a unit destinele în acea zi la
Supuru de Jos.
Ca şi predecesorii săi slujitori în parohia Supuru de Jos, şi părintele Ludovic şi-a adus întâiul ginere
să îl ajute întru oficiere. Astfel, după căsătoria fiicei Maria Aurelia cu teologul absolut Iuliu Tătar, oficiată în
1903 şi relatată de noi din presa vremii, tânărul preot va rămâne alături de socrul său la Supuru de Jos până
în 1906. Iuliu Tătar s-a născut în 1870 la Ciugudu de Sus (azi în judeţul Alba), în familia parohului local,
Gavrilă Tătar. Iuliu Tătar se va dovedi un vrednic preot. Absolvise atât studiile gimnaziale cât şi pe cele
teologice la Blaj. După hirotonirea din 21 noiembrie 1903, cum deja am precizat, va fi preot cooperator la
Supuru de Jos până în 1906, când va pleca în parohia arădană Berzova14. La Supuru de Jos s-a născut în 25
iunie 1904 fiul Iuliu Augustin, absolvent de medicină la Lyon15.
În arhiva familiei Soran s-au păstrat câteva ilustrate şi cărţi poştale pe care familia Tătar le expediază
din Berzova protopopului Ludovic Rezei ori mezinei familiei, Cornelia, care avea să se căsătorească cu
absolventul de teologie Ioan Soran16, după cum am precizat. Reproducem în acest articol doar o carte poş‑
tală în care apare o imagine cu familia Tătar pozată în faţa casei parohiale din Berzova.
Din 1911 părintele Iuliu Tătar s-a întors pe meleagurile noastre, pentru început ca administrator
parohial la Racova, iar din 22 septembrie 1923 a fost numit paroh. Are meritul de a-l fi ajutat şi îndrumat
14
15
16

Schematismus, 1909, pp. 87, 348.
D.J.A.N. Satu Mare, dosar 1482, f. 64 v.–65.
Ioan Soran (1883–1973), fiu al învăţătorului Andrei Soranu (1840–1885) şi al Iulianei Bran (1843–1911). Studii gimnaziale
şi liceale la Oradea şi Satu Mare. A studiat apoi teologia la Oradea şi Budapesta, aici frecventând şi Facultatea de Drept şi
Ştiinţe Politice. Căsătorit cu Cornelia Rezei, a fost hirotonit în 1910. Canonic onorar. A funcţionat în mai multe parohii de pe
teritoriul judeţului Satu Mare: Supuru de Jos, Racova (unde în 1914 s-a născut fiul Felician, şi el preot greco-catolic), Istrău,
Doba, Necopoi şi Roşiori. De numele lui se leagă începuturile presei româneşti la Carei, colaborând la „Gazeta de luni” şi
„Neamul nostru”. A trecut la cele veşnice în 1973 la Baia Mare, unde a şi fost înmormântat.
— 246 —

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

DIN VIAŢA ŞI ACTIVITATEA PROTOPOPULUI GRECO-CATOLIC LUDOVIC REZEI

N

pe viitorul preot-filosof Ioan Miclea, fiu merituos al Racovei. Căsuţa familiei viitorului filosof, pătimitor
pentru credinţa greco-catolică se afla în imediata vecinătate a lăcaşului de închinăciune şi a casei parohiale
(azi aparţinând comunităţii ortodoxe) din Racova.
Iuliu Tătar a rămas în această parohie până în 1927, când se retrage către locurile natale. În 1938
funcţiona în parohia Grebenişu de Câmpie, districtul Râciu17, în părţile mureşene, mai aproape de locurile
natale; în această parohie slujise şi tatăl său.
Întorcându-ne la părintele Ludovic Rezei, în 1904 el întoarce vizita părintelui protopop Gavril Vaida
(străbunicul lui Corneliu Coposu) din Bobota. De sărbătoarea Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil (8
noiembrie) a anului 1904, hram al bisericii greco-catolice din Bobota, aceasta a fost sfinţită, fiind finalizate
lucrările de renovare. Au fost prezenţi alături de cei doi protopopi, parohii Petru Ostate din Curitău (azi
Sălăjeni), Avram Cordiş din Derşida şi Augustin Ossian din Supuru de Sus. Predica a fost rostită „cu o viuo‑
iţiune adevărat junească” de către părintele Ludovic Rezei, aceasta dovedindu-se a fi impresionantă, „din
care causa pe feţele celor mai mulţi credincioşi presenţi şiroaie lacrimi curgea, cari lacrimi erau lacrimi de
bucurie, că a fost norocoşi a participa la această măreaţă sărbătoare, a fost lacrimile izvorâte din însufleţirea
primită din predică, a fost lacrimile pocăinţei, a bucuriei şi lacrimile cari numai credincioşii cei adevăraţi
le pot vărsa la auzul predicei”18. Ar fi cazul să spunem, cum de altfel am şi precizat într-o notă de subsol,
faptul că între cei doi protopopi a fost o relaţie de rudenie: Terezia, soţia protopopului Gavril Vaida era sora
socrului protopopului Ludovic Rezei, Mihai Cinca, tatăl Corneliei Rezei.
Revenim puţin la biserica din Supuru de
Jos, astăzi folosită de către comunitatea ortodoxă
din localitate. Iniţial naosul bisericii avea o boltă
din cărămidă, înlocuită în anul 1912 cu scânduri19.
În anul 1912, sub pastoraţia protopopului Ludovic
Rezei s-a făcut o renovare generală a lăcaşului; de
altfel, în amintirea supuranilor a rămas faptul că
protopopul Ludovic Rezei s-a remarcat prin grija
pe care a avut-o faţă de sfântul lăcaş şi faţă de casa
care îi găzduia pe parohii-protopopi ai Supurului
de Jos. Probabil că au fost necesare şi mai mari
reparaţii, înfăptuite în timpul păstoririi părintelui
Petru Cupcea, următor întru slujire la Supuru de
Jos şi în fruntea protopopiatului lui Ludovic Rezei.
În timpul slujirii protopopului Ludovic Rezei, în 1911, a fost ridicată casa parohială de cărămidă.
Credincioşii supurani au ţinut şi ţin foarte mult la această casă – „conac” – cum îi spun unii dintre ei, prefe‑
rând renovarea acesteia în locul construirii unei case noi, moderne.
Vom consemna în încheiere faptul că părintele protopop Ludovic Rezei a trecut la cele veşnice în 25
iulie 1912, după 33 de ani de preoţie şi 7 decenii de viaţă. Este înmormântat la Supuru de Jos, în cimitirul
dinspre Supuru de Sus.
Soţia lui, Cornelia, născută Cinca, avea să văduvească mai bine de două decenii, trecând la cele veş‑
nice în 19 mai 1935 la Roşiori, localitate unde a şi fost înmormântată. Familia Rezei a lăsat o amintire fru‑
moasă în Supuru de Jos, aidoma acelei duble sărbători din toamna anului 1903.

17
18

19

Şematismul 1938, p. 141.
„Gazeta de Duminecă”, Şimleu Silvaniei, nr. 49, 4 decembrie 1904 apud Monografia localităţii Bobota: între istorie şi memorie,
p. 119–120.
Iuliu Mălinaş, Istoricul parohiei Supuru de Jos, [1967], p. 1–2.
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ORGANIZAREA BISERICEASCĂ A ROMÂNILOR
ORTODOCŞI DIN TERITORIILE ALIPITE
ŢĂRII DUPĂ MAREA UNIRE
IULIU-MARIUS MORARIU*

ECCLESIASTICAL ORGANIZATION OF THE ORTODOX ROMANIANS FROM
THE TERRITORIES ANNEXED THE COUNTRY AFTER THE GREAT UNION
ABSTRACT: The present study presents the way how were
organised in the Orthodox Church structures, the terrritories annexed to Romania after the Great Union of 1918 and
shows what as the contribution that the church had to their
integration into state structures of Romania.
The material represents a new approach in Romanian
research, because although certain aspects of the problem
are addressed tangentially in some research, a material that
presents the organization of all the territories annexed to the
country by the Orthodox church after the event and to shows
how toook in place, doesn’t exist until now.
In his presentation, the author uses both historical literature
produced by the people of those times (like Pan Hallippa
or Ion Nistor), as well as new researches, provided from
Romania and abroad, that examines the event in 1918 and
its consequences.
KEYWORDS: Metropolitan Church of Bessarabia,
Metropolitan Bucovina suffragan diocese, Nicolae Ivan.

REZUMAT: Studiul de față analizează modul în care au
fost organizate de către Biserica Ortodoxă, teritoriile alipite
României după anul 1918 și artă care a gost contribuția
Bisericii la integrarea lor în structurile statale ale României.
Materialul se constituie într-o abordare nouă (de pionierat)
în cercetarea românească, căci, deși anumite aspecte ale
acestei problematici sunt atinse tangențial în unele lucrări,
o cercetare care dedicată exclusiv felului în care au fost organizate toate teritoriile anexate bisericii de către Biserica
Ortodoxă după evenimentul pomenit și care să reliefeze felul
în care s-a petrecut acest lucru, nu există până acum.
În realizarea acestei prezentări, autorul se folosește deopotrivă de literatura de specitlitate produsă de către scriitori
din acele vremuri (precum Pan Halippa sau Ion Nistor), cât
și de cercetări mai noi, aparținând unor autori români sau
străini, care analizează felul în care s-a petrecut evenimentul
de la 1918 și consecințele lui.
CUVINTE-CHEIE: Mitropolia Basarabiei, Mitropolia
Bucovinei, episcopie sufragană, Nicolae Ivan.

O problemă importantă a Ortodoxiei românești de după Marea Unire a fost, încorporarea teritori‑
ilor alipite în urma actului întregitor în structurile bisericești, și organizarea lor în conformitate cu noile
cerințe1.
*
1

Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca. E-mail: morariu_iuliumarius@yahoo.com.
„Cea dintâi îndatorire impusă Bisericii Ortodoxe Române după crâncenul război din 1918 a fost unificarea, adică organizarea
ei unitară, sub conducerea Sfântului Sinod din București, prin contopirea tuturor organismelor sale”. Moisescu, Lupșa,
Filipașcu, 1957, p. 601. În fond, aceasta însemna uniformizarea tuturor teritoriilor ortodoxe din noile provincii. Părintele
Mircea Păcurariu vorbește aici despre existența, în Bucovina, a unor tendințe ultraierarhiste, iar în Basarabia, a unor forme
tipic rusești, pe care le numește reminiscențe ale „imperialismului rusesc” (Mircea Păcurariu 1994, p. 407; Mircea Păcurariu
2009, p. 405), utlilizând probabil o formulă rămasă în textele dânsului din perioada antedecembristă. În ciuda faptului că
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Aceeași încercare o făcuseră ierarhii acesti ei instituții cu câțiva ani în urmă, când în Cadrilater2 urma
să fie trimis un episcop titular și unul vicar3, care să reglementeze bunul mers al vieții religioase de acolo,
fapt ce nu se va materializa însă datorită mai multor factori. De această dată însă, deși a durat mai mulți ani
și a necesitat eforturi susținute, procesul de organizare a teritoriilor noi din trupul țării a fost un succes. În
mod cert, o contribuție în acest sens a avut-o și faptul că, în marea lor majoritate, în aceste teritorii, exista
deja o organizare bisericească a românilor, care va fi doar inclusă în structuri și modificată, ceea ce a simpli‑
ficat procesul (spre deosebire de Cadrilater, unde nu exista o astfel de structură).
În Basarabia, procesul de unificare bisericească s-a desfășurat concomitent cu cel de unificare admi‑
nistrativă4, dacă ne raportăm la spusele istoricului bucovinean Ion Nistor, care arată că:
„În zilele de 19 și 20 Aprilie 1917 se întruni la Chișinău congresul preoțimii basarabene, care cerea
în fruntea Bisericii basarabene un mitropolit român, precum și autonomia politică, convocarea unei
adunări naționale și constituirea unui înalt sfat cu atribuțiuni legislative și executive. Moțiuni similare
fuseseră votate în toate circumscripțiile administrative din Barabia”5.

Aici, după mici încercări de colaborare între ierarhia rusă și autoritățile românești, nereușite însă, epi‑
scopul Atanasie va pleca în Rusia (la sinod, așteptând noi ordine de la superiorii lui), iar Biserica Ortodoxă
Română, considerând vacant scaunul de aici, îl va delega pe episcopul Nicodim Munteanu al Hușilor, viitor
patriarh, cu administrarea acesteia6. Ca episcop locotenent, el va sosi la 23 iunie la Chișinău și va rezida aici
până în anul următor, perioadă în care, vor fi hirotoniți și doi ierarhi basarabeni, respectiv Gurie Grosu7
(la 18 iulie 1918 cu titlul de Botoșăneanul, ca vicar al Mitropoliei Moldovei), și Dionisie Erhan (28 iulie
același an, ca vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului8). După demisia lui, administrația va fi încredințată celui
dintâi dintre autohtonii mai sus pomeniţi9, care se va dovedi un bun administrator și care va avea drept scop
reînființarea mitropoliei Basarabiei, pierită odată cu Gavril Bănulescu-Bodoni.
Cunoscând importanța bunei organizări bisericești și dorind să contribuie la eficientizarea
pastorației credincioșilor basarabeni, sinodalii vor hotărî înființarea de noi eparhii, la Cetatea AlbăIsmail și Hotin-Bălți10, unde vor fi aleși doi păstori vrednici, la cea dintâi, în persoana lui Nicolae

2

3
4

5
6
7
8
9

10

anumite influențe rusești existau și că ele influențau și organizarea bisericească a basarabenilor, nu vom subscrie totuși
opiniei dânsului, formulată astfel, decât într-o anumită măsură.
Istoria acestei părți de Românie interbelică este una foarte dinamică și interesantă, însă, întrucât nu face obiectul cercetării
noastre nu ne vom opri asupra ei. Cititorii care vor dori să afle mai multe cu privire la aceasta, sunt rugați să consulte:
Hagiogu, Noe, Muși 2005. Dan Cătănuș 2001.
Biserica Românească în „cadrilater” 1914, p. 91–92.
Asupra episodului unificării administrative nu vom insista aici, cei interesați fiind invitați să vadă: Ion Nistor 1933, p. 408–
436; Ion Nistor 1939, p. 21–25; A. Boldur 1992, p. 498–507; Ioan Scurtu 1994, p. 105–123; Anton Morar 1995, p. 172–178;
Cf. Pan Halilppa 2001, p. 137–147; Halipa, Moraru 1991, p. 87–103; Gheorghe Cojocaru, 2003, p. 109–140; Gabriel Micu
2012, p. 109–140; Darie Vlad 2012, p. 7–112.
Ion Nistor 1933, p. 410. Cf. Alexandru Moraru 2006, p. 572.
Boris Buzilă 1996, p. 107.
Mircea Păcurariu 2002, p. 208–209. Enciclopedia Ortodoxiei Românești 2010, p. 314; Ion Țurcanu 2012, p. 217–229.
Mircea Păcurariu 2002, p. 173–174. Enciclopedia Ortodoxiei Românești 2010, p. 270.
Alegerea lui va genera un val de nemulțumiri și de conflicte între congresul eparhial și patriarhie, datorită faptului că el va fi
proclamat episcop de către cel dintâi înainte de decizia patriarhală. Datorită acestora, atât statutul lui Gurie Grosu, cât și cel
al lui Dionisie Erhan va fi, vreme de aproape un an, nedeslușit. Cu privire la această problemă, a se vedea: Boris Buzilă 1996,
p. 121–126; Cf. Ion Țurcanu 2012, p. 222–223.
Cu privire la acest aspect și la latura lui benefică, istoricul A. Boldur spune: „În domeniul bisericei locuitorii și-au căpătat puterea
de a asculta serviciul divin în limba lor proprie. În loc de una singură au fost create trei eparhii: Chișinău, Cetatea-Albă –Ismail
și Hotin – Bălți și astfel administrația bisericească s-a apropiat de parohieni. Cu același scop au fost înființate multe parohii noi”.
A. Boldur 1992, p. 507. Cf. Alexandru Moraru 2006, p. 90; Nuțu Roșca 2010, p. 159, care arată și el că: „Importante realizări a
cunoscut Biserica. În fruntea Mitropoliei Basarabiei a fost ales un arhiereu român; s-au înființat două eposcopii: una la Cetatea Albă
– Ismail în sud, și alta la Hotin – Bălți, în nord; s-au construit numeroase biserici, a crescut numărul preoților, care erau salarizați
de stat; s-a întărit mult Biserica Ortodoxă – „mama spirituală a neamului românesc”, după cum o numește Mihai Eminescu, s-a
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Cotlarciuc11, viitor mitropolit al Bocovinei, iar la cârma celei din urmă Visarion Puiu12, care va rezida
aici vreme de 12 ani și va ctitori monumentala catedrală din Balți13. Lor le vor urma Justinian Teculescu,
fost episcop al armatei (la Cetatea Albă14) și Tit Simedrea15, care vor coninua activitățile începute de
vrednicii lor înaintași16.
Basarabenilor le revine de asemenea meritul de a fi vehiculat pentru prima dată ideea de patriarhie,
dacă ar fi să dăm crezare lui Boris Buzilă17. În susținerea acestei idei, ei au fost motivați, se pare, de posibi‑
litatea reînființării mitropoliei lor, care va și urma realizării patriarhiei (de jure, aceasta va exista din anul
1925, iar de facto din 28 aprilie 1928)18.
În ceea ce privește situația Bucovinei, aceasta va fi, din anumite puncte de vedere, asemănătoare celei
basarabene. Aici, după unire19, biserica zonei își va păstra mitropolia de la Cernăuți20 și va primi, începând
cu anul 1923, în subordine, eparhia Hotinului, condusă de Visarion Puiu21. La conducerea mitropoliei va
fi ales Vladimir Repta, unul dintre marii militanți pentru unire, din 1898 episcop de Rădăuți22, iar din anul
1924, după retragerea lui, la cârma ei se va găsi ex-episcopul Ismailului, Nectarie Cotlarciuc23. Cele cinci
protopopiate și două vicariate, respectiv Cernăuți, Ceremuș, Nistru, Berhomet, Suceava, Vicov, Câmpulung
Moldovenesc, și Câmpulung Rusesc (ultimele două vicariate)24 vor fi împărțite între eparhiile constituante
ale instituției mitropolitane (doar Suceava va trece în subordinea Mitropoliei Moldovei și Sucevei).
În ceea ce privește Transilvania25, unde preoțimea a avut, ca și în celelalte locuri, un rol aparte în
evenimentele unirii26, situația aceesteia va avea anumite similitudini cu cea a celorlalte două, dezvoltând
însă și unele particularități. În vreme ce greco-catolicii vor căuta să primească din partea statului român
recunoașterea organizării și a unor drepturi în baza Concordatului negociat între Vatican și autoritățile
noastre27, ortodocși, ieșiți abia de câteva decenii de sub patriarhia sârbă28 vor trata recunoașterea instituției
eclesiale ardelene prin prisma sinodului românesc.
O primă problemă a acestei mitropolii a reprezentat-o lipsa unui conducător pe scaunul ei, datorată
decesului lui Vasile Mangra din 191829. Aceasta se va soluționa în anul 1920 prin alegerea lui Nicolae Bălan
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redus activitatea sectelor și s-a întărit unitatea poporului român prin ortodoxie. Basarabia avea preoți și ierarhi români. Pentru
instruirea preoților, la Chișinău s-a deschis Facultatea de Teologie, și și-a continuat activitatea Seminarul Teologic”.
Alegerea lui va genera o la fel o serie de nemulțumiri, dat fiind faptul că Iuliu Scriban era preferatul basarabenilor, datorită
faptul că era originar din zonă. Cu privire la acest aspect, vezi: Boris Buzilă 1996, p. 131–134.
Cu privire la viața și activitatea lui, a se vedea: Dumitru Stavarache 2008; Dumitru Stavarache 2002; Mircea Păcurariu 2002,
p. 403; Enciclopedia Ortodoxiei Românești 2010, p. 517.
A. Boldur 1992, p. 507.
Cu privire la viața și activitatea lui, a se vedea: Lăcătușu, Cornea, Luca 2009, p. 89–100.
Pentru mai multe informații cu privire la viața și activitatea lui, a se vedea: Mircea Păcurariu 2002, p. 441–442.
Emanuel Bălan 2010, p. 82.
Boris Buzilă 1996, p. 155. Ipoteza lui nu este însă susținută și de alte surse bibliografice. Cf. Constantin Pârvu 1995, p. 20–21.
Boris Buzilă 1996, p. 161. Ce-i drept, mitropolitul Gurie nu va apuca să se bucure pentru multă vreme sau pe deplin de noul statut,
datorită unor chestiuni asupra cărora nu ne putem opri acum, dat fiind faptul că nu face obiectul lucrării noastre. Cei care doresc
să aprofundeze această problematică sunt rugați să consulte propria lui lucrare cu privire la acest subiect. Gurie Grosu 1937.
Cu privire la acest eveniment, a se vedea: Ion Nistor 2010, p. 80–106; Ioan Cocuz 2003, p. 141–172.
Ion Nistor 1991, p. 415.
A. Boldur 1992, p. 507; Boris Buzilă 1996, p. 131.
Ion Nistor 2003, p. 144.
Ion Nistor 1991, p. 415.
Ion Nistor 2003, p. 170–177.
Cu privire la evenimentul unirii de aici și la desfășurarea lui, a se vedea, între altele: Ion Agrigoroaiei 2003, p. 173–198.
Cf. Biserica și Marea Unire din 1 Decembrie 1918 2010, p. 3, p. 6.
Chestiune ce a generat o serie de discuții și controverse în epocă, cu ecou și mai târziu. Cu privire la Concordat, la ce
presupunea el și la ecourile lui, a se vedea: Ioan Floca 1993; Lazăr Iacob 1933; Tudor Popescu 1927; Nechita Runcan 2000;
Bartolomeu Anania 2005.
Nicolae Bocșan 2008, p. 546.
Cu privire la viața și activitatea acestui personaj ambiguu, a se vedea: Marius Eppel 2006; Marius Eppel 2004; Marius Eppel
2000; Marius Eppel 2007.
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în scaunul sibian30. Mai importantă decât aceasta și anterioară și din punct de vedere cronologic a fost însă
alegerea episcopului de Caransebeș, Miron Cristea, un om foarte activ în perioada anterioară unirii31 în
scaunul de mitropolit primat în urma demisiei antecesorului său, Conon32.
După alegerea lui Nicolae Bălan ca mitropolit, acesta a cerut înființarea de noi eparhii în Ardeal,
solicitând împlinirea dorinței lui Șaguna, care dorea ca mitropolia sa să fie constituită din 5 eparhii33. În cele
din urmă, dorința sa s-a împlinit aproape întocmai, luând naștere o nouă eparhie la Oradea în anul 1921,
unde existase multă vreme un consistoriu și unde Arhimandritul Roman Ciorogariu, supraviețuitor al aten‑
tatului din 1920, s-a dovedit candidatul cel mai potrivit pentru ocuparea unei asemenea funcții, fiind un
bun cunoscător al problemelor instituției34. În același an, Clujul, al cărui consistoriu era condus, începând
din anul 1919, ce către arhimandritul văduv Nicolae Ivan35, va deveni și el centru eparhial, iar conducătorul
anterior pomenit va fi ales episcop al cetății36.
Dacă punem la socoteală și înființarea în anul 1922, a eparhiei armatei, cu sediul la Alba-Iulia37, și cele
două eparhii deja existente, de la Sibiu și Caransebeș, atunci putem vorbi în mod cert despre îndeplinirea
țelului ierarhului. La toate acestea se adăuga ulterior și cea a Timișoarei, care va face ca testamentul lui
Andrei Șaguna să fie îndeplinit întru totul38.
Alături de organizarea acestora, Biserica se va ocupa și de organizarea teritoriilor deja existente
în subordinea ei, înființând o episcopie nouă la Constanța, unde, între anii 1923–1928, va păstori Ilarie
Teodorescu39, și de românii din afara granițelor țării (precum cei din Serbia, unde vor avea uneori loc repre‑
salii asupra preoților români care încercau să-și exercite drepturile garantate prin constituție)40.
Așa s-a preocupat Biserica Ortodoxă Română de organziarea românilor ortodocși din teritoriile
alipite țării după Marea Unire. Prin integrarea structurilor deja existente în sistemul sinodal românesc ea
a scurtat un proces ce ar fi durat probabil mai mulți ani, al înființării unor noi eparhii și s-ar fi izbit de anu‑
mite refuzuri, prin înființarea de noi episcopii, ea a avut în vedere o mai bună apropiere între episcopi și
clerici și o mai bună supraveghere, prin înființarea de noi parohii, ea a avut în vedere facilitarea apropi‑
erii credincioșilor de Biserică și satisfacerea nevoilor lor spirituale. Prin tot ceea ce a făcut ea în cadrul
acestui demers, a contribuit la integrarea noilor provinicii în structurile statale și mentale ale României
și la consolidarea identității naționale, pe care o dubla cea confesională, comună și ea asemenea celei
dintâi.
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HISTORIAN ŞTEFAN METEŞ, DIRECTOR OF THE STATE
ARCHIVES IN CLUJ (1922–1949). PRELIMINARIES
ABSTRACT: Director of the State Archives of Cluj since
1922, a difficult time for the archives of Transylvanian
institutions, when after the first world war they were usually destroyed, scattered or lost, or did not enjoy proper
edifices, Ştefan Meteş managed to gather and organize significant funds of the county, local and familial archives of
Transylvania through a hard field work, as it comes out from
a series of documents issued by the institutions where he had
made his research. His hard working activity consisted not
only in collecting or inventorying documents. He also turned
made the documents and preserved them in an appropriate
space since, in his opinion, archive does not mean only a
deposit of old random documents; it also means “an alive
laboratory out of which endless knowledge comes out to
strengthen the national soul in its way to triumph, for the
benefit of a nation and the whole humanity…”. There were
also many times when Ştefan Meteş asked the authorities to
provide for archives a new larger space similar to those found
abroad, to preserve this national treasure.
It was obvious that he did not restrict his activities only to
administrative attributions as a director. He was also dedicated – body and soul – to research activities, document
publication and recovery. He also initiated the editing of
several inventories and catalogues of documentary funds
and collections. He therefore strongly believed that this rich
and inestimable documentary treasure that represents a connection with our past, and the legitimation of our nation,
should be placed in a new light. The present study therefore
attempts to present the activity of Ştefan Meteş and all his
efforts as a Director of the Archives in Cluj for more than
twenty years, on the basis of Ştefan Meteş Archive Fund from
The National Archives of Cluj and other sources, especially
*

because Ştefan Meteş educatred an entire generation of
archivists who worked under his coordination, advice, and
supervision.
KEYWORDS: director, archive, Cluj, institution, Meteş.
REZUMAT: Ajuns director al Arhivelor Statului din Cluj
din 1922, într-o perioadă dificilă pentru arhivele instituţiilor din Transilvania, când, imediat după Primul Război
Mondial, acestea erau fie distruse, risipite sau pierdute, fie
nu aveau edificii proprii, Ştefan Meteş a reuşit, printr-o
neobosită muncă de teren, să adune şi să organizeze importante fonduri de arhive judeţene, orăşeneşti şi familiale din
Transilvania, aşa cum reiese dintr-o serie de documente
emise de instituţiile la care s-a deplasat. Neobosita activitate
nu s-a rezumat doar la colectarea documentelor, la inventarierea lor, ci şi la valorificarea lor şi la prezervarea lor
într-un spaţiu propice, pentru că arhiva nu era, în opinia lui
Ştefan Meteş, doar un depozit de documente vechi, aruncate
la întâmplare, „…ci un laborator viu din care pleacă necontenit elemente şi cunoştinţe, care fortifică sufletul naţional în
mers spre biruinţă, în folosul naţiunii şi al umanităţii…”. În
nenumărate rânduri, a solicitat autorităţilor un nou sediu
încăpător, asemănător cu acelea pe care le aveau străinii,
pentru a păstra acest tezaur naţional.
Cum era şi firesc, Ştefan Meteş nu s-a limitat doar la atribuţiile administrative de director, ci a participat trup şi suflet
la cercetarea documentelor, valorificarea şi la publicarea lor,
iniţiind tipărirea unor inventare şi cataloage ale fondurilor şi
colecţiilor de documente, fiind ferm convins că trebuie scoasă
la lumină această bogăţie documentară inestimabilă, adevărată legătură cu trecutul, altfel spus legitimarea neamului
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nostru. Comunicarea urmăreşte, pas cu pas, atât cât se poate
reconstitui pe baza documentelor aflate în fondul arhivistic
Ştefan Meteş aflat la ANDCJ, dar şi din alte surse, activitatea şi străduinţele istoricului Ştefan Meteş, în calitatea sa
de Director al Arhivelor Statului din Cluj, vreme de peste
douăzeci de ani. Aceasta cu atât mai mult cu cât Ştefan

Meteş a fost şi formatorul unei generaţii întregi de arhivişti,
care a lucrat sub coordonarea şi sfătuirea sa.
CUVINTE-CHEIE: Cuvinte cheie: director, arhivă, Cluj,
instituţie, Meteş.

Comunicarea abordează activitatea de director al Arhivelor Statului din Cluj a omului de cultură
ardelean, Ştefan Meteş, demersul înscriindu-se în contextul cercetărilor din proiectul PREDEX, care
vizează informaţii inedite din activitatea lui Ştefan Meteş şi liniile directoare ale discursului istoric. Între
personalităţile care au contribuit la dezvoltarea studiilor noastre istorice în prima jumătate a secolului al
XX-lea, fără îndoială că Ştefan Meteş a ocupat un loc important, desfăşurând o bogată şi extinsă activitate în
diferite direcţii ale cercetării istorice timp de peste şase decenii. Ştefan Meteş a cultivat mai multe domenii
ale istoriei Transilvaniei, manifestând preferinţă pentru istoria Bisericii românilor ardeleni, pentru istoria
politică, istoria culturii şi artei româneşti, pentru istoria locală, geografia istorică, demografia istorică, istoria
socială şi economică, pentru fenomenul emigraţiei şi mişcările naţionale din Transilvania, pentru istoria
dreptului1. Născut în localitatea Geomal (jud. Alba), în 1887, după absolvirea şcolii primare şi a cursurilor
şcolii comerciale din Braşov, din anul 1909 a urmat cursurile Seminarului teologic român ortodox din Arad,
pentru ca mai apoi să frecventeze cursurile Gimnaziului superior greco-catolic român din Blaj2. În perioada
1912–1914, Ştefan Meteş a urmat cursurile Universităţii din Bucureşti, unde a avut ca dascăli pe Nicolae
Iorga, Dimitrie Onciul, Ion Bogdan, Vasile Pârvan, pentru ca mai apoi să frecventeze între 1921–1922
prelegerile de la Facultatea de Litere din cadrul Universităţii din Paris3. Etapa studiilor universitare a fost
marcată de numeroasele călătorii de studii la Budapesta, pentru cercetări în arhivele şi bibliotecile de acolo,
iar după Unirea din 1918 la Bucureşti4. Din scurta sa autobiografie aflăm că a fost ales membru corespon‑
dent al Academiei Române, „deputat în Parlamentul din 1919–1921 şi Subsecretar de stat la Ministerul de
Interne şi la cel de Instrucţiune publică, în 1931–1932, în Guvernul de tehnicieni prezidat de profesorul
Nicolae Iorga.”5
Chemarea pentru studiul istoriei, precum şi îndemnurile celor doi istorici: N. Iorga şi D. Onciul,
acesta din urmă fiind şi director general al Arhivelor Statului, l-au determinat să primească, pe data de 1
octombrie 1922, sarcina grea de director al Arhivelor Statului din Transilvania, cu sediul în Cluj, instituţie
înfiinţată în anul 1920, ca urmare a unei hotărâri a Consiliului Dirigent, de care însă s-a achitat cu cinste
până la pensionare6.
Întemeiată în urma hotărârii Consiliului Dirigent din 14 martie 1920, Arhivele Statului din Cluj au
continuat în Transilvania tradiţia întemeiată pe o experienţă acumulată de-a lungul mai multor decenii de
către alte două instituţii similare, Arhivele Statului din Bucureşti şi din Iaşi. Prin activitatea lor, Arhivele
Statului din Cluj au dovedit că nu sunt numai un simplu loc de depozitare, ci şi o instituţie cultural-ştiinţifică
activă, ai cărei specialişti valorifică documentele din fondurile arhivistice, în scopul legitimării poporului
nostru în faţa lumii şi a prezentării trecutului nostru, după cum avea să afirme Nicolae Iorga. Începuturile
au fost deosebit de dificile, deoarece nu a existat un local corespunzător pentru păstrarea fomdurilor
1
2

3
4
5
6

Matei Alexandru, 1977, p. 85.
Arhivele Statului Cluj-Napoca, Fond nr. 1435 Ştefan Meteş, nr. inventar 1435, (în continuare: A. S. Cj., Fond Şt. Meteş), dosar
nr. 1, f. 1r.-v., cererea adresată profesorilor de la gimnaziul greco-catolic român din Blaj pentru susţinerea examenului de
diferenţă.
Idem, dosar nr. 1, f. 3 r.-v. cartea de înmatriculare la Universitatea din Paris.
Matei Alexandru, 1977, p. 85.
A. S. Cj., Fond Şt. Meteş, dosar nr. 1, f. 38r., scurtă autobiografie. Funcţia de Subsecretar de stat nu era una remunerată.
Matei Alexandru, 1972, p. 56.
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arhivistice, situaţie care persistat aproape patru decenii. Acest fapt explică de ce primul director al Arhivelor
Statului din Cluj, Zenovie Pâclişanu, numit în 1920, nu şi-a putut începe activitatea, renunţând la post.
Drept urmare, la 1 decembrie 1922 a fost numit director al Arhivelor Statului din Cluj, Ştefan Meteş, care
a fost însărcinat cu cercetarea stării în care se găseau arhivele publice din Transilvania şi cu înaintarea unui
memoriu asupra lor, care să cuprindă şi măsurile ce trebuiau luate pentru buna lor păstrare, eventual trans‑
portarea acestora la Cluj7. Situaţia comunicată de Ştefan Meteş arăta că starea în care se găseau arhivele insti‑
tuţiilor transilvănene, la câţiva ani după sfârşitul primului război mondial, era una foarte proastă, deoarece
directorul general al Arhivelor Statului, Constantin Moisil, i-a dispus de urgenţă, într-o scrisoare pe care
i-a adresat-o în anul 1924, adoptarea unor măsuri pentru a fi împiedicată distrugerea sau pierderea acestor
arhive: „Având informaţii că unele autorităţi şi instituţii dependente de departamentul Cultelor, distrug sau
pun în vânzare arhivele vechi, am onoarea a vă ruga să binevoiţi a dispune să se ia măsurile cele mai severe
pentru a împiedica de acum înainte o asemenea procedare, păgubitoare atât administraţiei în general, cât şi
istoriei noastre naţionale. Cu acest prilej îmi permit a vă informa că urmează a se depune la arhivele statului
toate dosarele ce conţin acte mai vechi de 30 de ani şi anume: se vor depune la Arhivele Statului toate cele
din cuprinsul Transilvaniei şi părţile ungurene, la arhivele regionale din Cluj”8. Greutăţile cu care s-a con‑
fruntat Ştefan Meteş la începutul activităţii de director au fost menţionate şi enumerate şi în memoriul său
adresat lui Iuliu Maniu, preşedintele Consiliului de Miniştri, în data 29 octombrie 1929. După ce expune pe
scurt situaţia anterioară lui, când Arhivele Statului din Cluj nu aveau nici măcar un edificiu propriu, Ştefan
Meteş subliniază situaţia până în acel an: „În această stare jalnică am îndrăsnit să primesc în 1 octombrie
1922 directoratul acestei instituţiuni în credinţa că voiu găsi la Ministerul Instrucţiunii oameni să înţeleagă
importanţa extraordinară a Arhivelor Statului din Transilvania, pentru cultura şi ştiinţa românească. După
o stăruinţă lungă de un an de zile, am reuşit să obţin, pentru imensul material documentar, abea 3 camere
în edificiul Ministerului Instrucţiunii din Cluj [...]. Sperând că toată clădirea aceasta va fi pusă la dispoziţia
Arhivelor Statului, precum s-a promis, am început aducerea documentelor din provincie la Cluj. Dar, îndată
spre surprinderea mea, s-a instalat în edificiul destinat Arhivelor o şcoală profesională de fete, rămânând tot
cu 3 camere, care sunt pline de documente şi în care sunt siliţi să lucreze 8 funcţionari în condiţii cu totul
neprielnice pentru sănătatea lor [...]”9. Cele trei camere primite de Ştefan Meteş pentru păstrarea fondu‑
rilor arhivistice se aflau într-un edificiu total impropriu, situat pe strada V. Stroescu nr. 14, întunecat, plin de
igrasie, cu pereţii şi tavanul fisurate. Memoriul adresat lui Iuliu Maniu oferă alte câteva informaţii preţioase,
semnalate de Ştefan Meteş, referitoare la starea fondurilor arhivistice din instituţiile din Transilvania, la
demersurile efectuate pentru obţinerea unui local corespunzător pentru arhive, cât şi la concepţia acestuia
despre importanţa documentelor pentru istoria poporului nostru: „În decursul de 7 ani, am intervenit de
nenumărate ori, în fiecare an cel puţin 2 rapoarte am adresat Dl. Ministru al Instrucţiunii, arătând situaţia
nenorocită a Arhivelor Statului din Transilvania, care se distrug şi dispar în fiecare zi [...] Totdeauna mi
s-a răspuns că nu sunt bani sau se vor lua în bugetul viitor [...] În acest timp, văzând indiferenţa totală a
Ministerului de Instrucţie faţă de comorile trecutului nostru de suferinţe, am căutat personal, fără nicio
diurnă, să văd toate arhivele judeţelor şi oraşelor din Transilvania, atrăgând atenţia prefecţilor şi primarilor
să păzească bine documentele, până ce vor fi concentrate la Cluj. De mai multe ori le-am trimis acestor
autorităţi adrese scrise arătând importanţa actelor şi grija ce trebue să depună pentru ca să nu dispară sau
să se distrugă [...]”10. Cele afirmate în memoriul adresat lui Iuliu Maniu sunt susţinute şi de o serie de alte
documente, care atestă munca de teren şi strădaniile lui Ştefan Meteş, care a cercetat, a ordonat, a catalogat
şi mai apoi a adunat fonduri de arhive judeţene, orăşeneşti, familiare din Transilvania, cu o vechime înce‑
pând din secolul al XIII-lea. De pildă, mai multe certificate (adeverinţe) atestă prezenţa lui Ştefan Meteş în
7
8
9
10

Matei Alexandru, 1970, p. 649–651.
A. S. Cj., Fond Şt. Meteş, dosar nr. 4, f. 3r.
Idem, f. 14r.
Idem, f. 14v.
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diferite arhive locale din Transilvania, acesta îngrijindu-se de starea lor, ordonându-le şi realizând adevărate
inventare ale actelor. O primă adeverinţă de acest tip este aceea eliberată de Subprefectura judeţului Alba
de Jos, în data de 21 iunie 1924, care certifica prezenţa în arhiva din Aiud a lui Ştefan Meteş, fiind semnată
de V. Ciura, în calitate de subprefect11. Un exemplu similar o constituie „dovada” eliberată de primarul
oraşului Alba Iulia, în 22 septembrie 1924, care sublinia prezenţa şi grija directorului Arhivelor Statului din
Cluj pentru arhiva primăriei albaiuliene12, cât şi certificatul care aminteşte vizita efectuată de Ştefan Meteş
la Arhiva Primăriei oraşului Ocna Sibiului, datat pe 22 octombire 192413. Nu au rămas nevizitate de către
Ştefan Meteş nici arhivele din Comuna Rupea (Cohalm) şi Ibaşfălău (Dumbrăveni)14.
Eforturile lui Ştefan Meteş nu au rămas fără finalitate, după cum însuşi sublinia în memoriul adresat
lui Iuliu Maniu: „Rezultatul a fost că unii prefecţi şi primari conştienţi de datoria lor, le-au păstrat arhi‑
vele în bună stare, aşa cum le-am primit, totuşi mulţi nu le-au dat nicio atenţiune, astfel că o sumedenie
de documente, ba arhive întregi au dispărut. Arhivele oraşelor Alba Iulia şi Deva au ars complet, cea a
judeţului Hunedoara, aruncată pe coridoarele prefecturii, expusă la ploaie şi zăpadă, s-a nimicit o parte;
a dispărut partea veche a arhivei judeţene din Sighişoara, iar cea din Oradea, toată până la 1848, a fost
transportată de unguri în Ungaria în 1928. Saşii au acaparat arhivele oraşelor Sibiu, Cohalm şi le-au depus
în arhiva lor, fără niciun drept. Multe arhive au păţit la fel. Agenţi unguri din Budapesta cutreeră oraşele şi
cumpără clandestin acte importante vechi, pe care le trec apoi în Ungaria. La această faptă îi ajută funcţi‑
onarii unguri sau chiar români în schimbul unei sume de bani sau din ură faţă de statul român. Nu există
nicio preţuire a acestor tezaure istorice; se evacuează la primării şi prefecturi camere, pentru a le da func‑
ţionarilor ca locuinţe şi documentele le aşează în podurile prefecturilor şi primăriilor, unde se prăpădesc
sau ard”15. Situaţia această dezastruoasă l-a determinat pe Ştefan Meteş să acţioneze cu şi mai mare râvnă
pentru organizarea fondurilor preluate, inventarierea lor şi depozitarea la sediul din Cluj, dar şi pentru cer‑
cetarea efectivă a documentelor şi pentru valorificarea acestora. Ştefan Meteş nu s-a oprit doar la munca
de teren, la faza incipientă de adunare, inventariere şi colectare la Arhivele Statului din Cluj a fondurilor
arhivistice de pe întreg teritoriul Transilvaniei, ci a mers mai departe, catalogând documentele, cerce‑
tându-le, prelucrându-le şi, ceea ce este mai important, valorificând o bună parte dintre ele, aşezând bazele
arhivisticii la Cluj, formând cu răbdare şi o generaţie iscusită de arhivişti, pe care i-a luat sub îndrumarea
sa şi alături de care a lucrat neobosit16. Aşa după cum avea să afirme, „scopul meu a fost să fac din Arhivele
Statului din Cluj o instituţie la fel cu cele din Apus şi pentru aceasta am căutat sa am funcţionari dintre
cei mai distinşi studenţi şi licenţiaţi ai Universităţii din Cluj, dintre care patru au făcut studii la Roma şi la
Paris. Dacă am reuşit să aduc funcţionari cu studii serioase, nu tot astfel e cazul cu cumpărarea unui edificiu
pentru arhive, unde toată truda mea a rămas zădarnică”. Dobândirea unei clădiri adecvate pentru Arhivele
Statului din Cluj a constituit una din grijile permanente ale lui Ştefan Meteş, în calitatea sa de director,
deoarece acele trei camere ticsite cu documente au fost în pericolul să ardă de 3 ori. Spaţiul mic stârnea şi
consternarea străinilor, care cercetau în aceste Arhive ale Statului, aceştia rămânând uimiţi de „felul cum
se preţuieşte în România materialul imens de documente prin care un neam şi un Stat se legitimează şi
justifică rostul său în lume. A prezenta străinilor în 3 camere arhivele Statului din Transilvania, scria Ştefan
Meteş, care au nevoie de cel puţin 80–100 camere, însemnează nu numai ruşine, ci şi lipsă totală de res‑
pect, pentru trecutul poporului nostru de aproape o mie de ani în Transilvania”17. Cu toate demersurile
întreprinse, abia în 1936 Ministerul Instrucţiunii a cumpărat pentru Arhivele Statului din Cluj un imobil,
care corespundea mai bine necesităţilor instituţiei şi oferea posibilitatea măririi depozitelor prin achiziţii
11
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Idem, f. 6r.
Idem, f. 7r.
Idem, f. 9r.
Idem, f. 10r, 12r.
Idem, f. 14v.
Matei Alexandru, 1972, p. 67.
A. S. Cj., Fond Şt. Meteş, dosar nr. 4, f. 14–15.
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noi18. Pe lângă obţinerea unui sediu adecvat pentru fondurile arhivistice şi colectarea arhivelor în centrul
din Cluj, Ştefan Meteş în calitatea sa de director a fost şi un bun administrator. Stau mărturie câteva chi‑
tanţe şi devize pentru plata unor diferite lucrări sau pentru cele trebuincioase Arhivelor Statului din Cluj.
De pildă, pe un borderou care cuprinde lucrările săvârşite pentru edificiul Arhivelor Statului din Cluj sau
obiectele cumpărate pentru edificiu, directorul Ştefan Meteş notează în amănunţime data, persoanele care
au efectuat lucrările, costurile pentru plata acestora sau pentru cumpărarea unor obiecte: „Bonca Nicolae
a tăiat lemne, cantitatea 33 mc fiind plătit cu 2100 lei cu factura din 4 nov.1947, Kiraly Iuliu a reparat cen‑
trala de apă cu 900 lei conform cu chitanţa din 29 dec 1947 [...]19”
Nu de puţine ori, Ştefan Meteş a cumpărat din salariul său cele trebuincioase pentru sediul Arhivelor
Statului din Cluj. Chiar şi o parte din mobilier a fost realizată pe banii săi, acest lucru evidenţiindu-se preg‑
nant în anul 1940, când fondurile arhivistice au fost mutate de la Cluj la Sibiu, datorită celui de-al doilea
război mondial. Ştefan Meteş s-a îngrijit personal de plata transportului documentelor şi de confecţionarea
lăzilor pentru transport. Dragostea sa pentru ceea ce însemna trecutul nostru l-a determinat să plătească
suma de 12.550 lei pentru transportul unui vagon de documente de la Prefectura Judeţului Satu-Mare la
Cluj şi mai apoi la Sibiu, în luna martie 194020. Prezervarea în condiţii bune a fondurilor arhivistice, care
riscau să fie deteriorate în timpul mutării de la Cluj la Sibiu, l-au determinat pe Ştefan Meteş să achite con‑
fecţionarea a 12 lăzi, totul costând suma de 8467 lei21.
În calitate de director al Arhivelor clujene, Ştefan Meteş s-a preocupat şi să pună în valoare bogăţia
documentară a fondurilor arhivistice printr-o intensă activitate de publicare. A iniţiat editarea colecţiei
documentare intitulată Din publicaţiile Arhivelor Statului din Cluj din care au apărut între anii 1935–1943
şase volume. De asemenea a fost un colaborator asiduu între anii 1925–1946 al Revistei Arhivelor, periodic
apărut în anul 1925, care conţinea în paginile sale o varietate de studii care tratau toate disciplinile care
aveau legătură cu studiul istoriei. Încă din primul an de apariţie, menirea revistei de specialitate era de a
informa pe cercetători de valoarea documentelor şi de a crea un curent favorabil colecţionării şi studierii lor.
Într-un articol intitulat Arhivele din Ardeal după război, publicat în primul număr al periodicului amintit,
Ştefan Meteş sublinia nesfârşita bogăţie a arhivelor din Transilvania şi puţinile cercetări făcute de istoricii
români, care cu greu pătrundeau în aceste arhive. Istoricul ardelean prezenta şi situaţia grea în care se aflau
arhivele judeţene şi orăşeneşti, susţinând că arhiva „nu trebuie să mai însemneze un depozit documente
vechi, fără viaţă, ci un laborator viu din care pleacă necontenit elemente şi cunoştinţe, care fortifică sufletul
naţional, în folosul naţiunii şi al umanităţii”. Într-un alt volum al Revistei Arhivelor, al patrulea, Ştefan Meteş
a publicat studiul Nicolae Iorga şi arhivele din Transilvania şi Ungaria, susţinând genialitatea lui N. Iorga care
a înţeles mai bine decât oricine bogăţia de informaţie istorică cuprinsă în arhivele noastre, utilă decrip‑
tării trecutului poporului nostru. Urmând îndemnului lui N. Iorga, Ştefan Meteş a publicat în Inventarul
Arhivelor Statului o situaţie, în anul 1939, a fondurilor şi colecţiilor de documente, păstrate în Arhivele
din Cluj, însoţită de un scurt istoric în care prezenta situaţie de până atunci a Arhivelor Statului din Cluj,
instituţia pe care o conducea. Tot el a fost primul care a publicat, ca şi alţi directori regionali, începând cu
anul 1940, dări de seamă de activitate anuală despre Arhivele Statului din Cluj, în care prezenta cu lux de
amănunte situaţie grea în care se afla insituţia pe care o conducea, atât în timpul refugiului de la Sibiu, cât şi
în anii ce au urmat, precum şi lipsurile cu care se confrunta22. Aşa cum atestă o serie de acte legate de acti‑
vitatea sa, Ştefan Meteş s-a preocupat cu dragoste şi devotament şi de situaţia celor care lucrau în instituţia
pe care o conducea, încercând să le obţină de la autorităţi condiţii umane de muncă şi retribuţiile meritate,
potrivit postului pe care îl ocupau23. Dintre aceştia am putea aminti pe D. Prodan, Ioan Mărcuş, cel care i-a
18
19
20
21
22
23

Matei Alexandru, 1972, p. 67.
A. S. Cj., Fond Şt. Meteş, dosar nr. 4, f. 31 r.
Idem, f. 34–42 r-v.
Idem, f. 44r.
Matei Alexandru, 1972, p. 67–69.
A. S. Cj., Fond Şt. Meteş, dosar nr. 4, f. 32–33 r-v.
— 261 —

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

OVIDIU-VALENTIN BOC

N

urmat în funcţia de director, Eudochia Buta, Elena Mureşan ş.a. Interesante sunt amintirile şi mărturiile pe
care Elena Mureşan le-a consemnat referitor la directorul Ştefan Meteş: „Era în vara anului 1936, când am
fost numită la Arhivele Statului din Cluj [...] M-am prezentat directorului Ştefan Meteş, un om în jurul vâr‑
stei de 50 de ani, o figură caldă şi deschisă, cu o privire blândă care te învăluia, cu vorba domoală. Niciodată
în cei 12 ani cât am lucrat sub îndrumarea lui, nu l-am auzit vorbind aspru cuiva, prezenţa lui era calmă şi
odihnitoare, dădea dovadă de o înţelegere desăvârşită în toate problemele ce se legau de omul de lângă el.
Te supraveghea şi te îndruma ca un adevărat părinte şi te iniţia cu răbdare în tainele arhivelor [...]”24. Cu
dăruire, Ştefan Meteş s-a preocupat de formarea unei generaţii întregi de arhivişti, pe care i-a format şi în
care a insuflat dragostea pentru cercetarea fondurilor arhivistice, atât de necesară pentru o asemenea pro‑
fesie. Desfăşurând o ferventă activitate laborioasă de aproape trei decenii pentru aducerea, organizarea şi
valorificarea fondurilor de arhive din prima instituţie arhivistică de stat înfiinţată după Unirea din 1918,
Ştefan Meteş a fost şi autorul unui proiect de lege pentru organizarea bibliotecilor şi muzeelor publice
comunale, pe care l-a iniţiat în 1932, pe când făcea parte din Guvernul condus de N. Iorga. Prin ostenelile
şi munca asiduă depuse de Ştefan Meteş, Arhivele Statului din Cluj au devenit una dintre instituţiile impor‑
tante de cultură din Cluj-Napoca şi dintre Arhivele de Stat din ţară.
Bi blio gra fie
Surse inedite:
Arhivele Statului Cluj-Napoca, Fond nr. 1435 Ştefan Meteş, nr. inventar 1435, dosarele 1 şi 4;
Surse edite:
Matei Alexandru, 1977, Matei Alexandru, Studii şi documente arhivistice: Ştefan Meteş la 85 de ani, Cluj-Napoca, 1977, p. 85.
Matei Alexandru, 1972, Matei Alexandru, Ştefan Meteş la 85 de ani, în Revista Arhivelor, anul XLIX, vol. XXXIV, Bucureşti, 1972,
p. 56.
Matei Alexandru, 1970, Matei Alexandru, Arhivele Statului Cluj la 50 de ani, în Revista Arhivelor, anul XLVII, vol. XXXII, nr. 2,
Bucureşti, 1970, p. 649–651.

24

Matei Alexandru, 1972, p. 105.
— 262 —

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

ACTIVITĂȚI ECONOMICE SĂLĂJENE REFLECTATE ÎN
DOCUMENTELE CAMEREI DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE
SĂLAJ, ÎN PRIMA JUMĂTATE A SECOLULUI AL XX-LEA
ELENA MUSCA*

SĂLĂJENE ECONOMIC ACTIVITIES REFLECTED IN THE DOCUMENTS OF THE
CHAMBER AND INDUSTRY IN THE FIRST HALF OF THE 20TH CENTURY
ABSTRACT: Traditional economic activities of sălăjene
started as a research archive, document based quilds dating
from medieval times, continued until the contemporany era.
I considered that the study would not be complete without
seeing what harppened in the 1930 s and after World War
II, documents which illustrate to some extend the economic
activities being archived by the Chamber of Commerce and
Industry of the County.
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REZUMAT: Cercetarea
activităților
economice
tradiționale din ținuturile sălăjene a pornit ca o cercetare
de arhivă, pe baza documentelor breslelor care datează din
epoca medieval, continuată până în epoca contemporană.
Am considerat că studiul nu ar fi complet fără a se vedea ce
s-a întâmplat în perioada interbelică și după cel de-al doilea
război mondial, documentele care ilustrează într-o oarecare
măsură activitățile economice fiind arhivate de Camera de
Comerț și Industrie a județului Sălaj.
CUVINTE-CHEIE: activităţi economice, Camera de
Comerţ şi Industrie, Graţian Mărcuş, perioada inerbelică,
industrializare socialistă.

Cercetarea activităților economice tradiționale din ținuturile sălăjene a pornit ca o cercetare de
arhivă, pe baza documentelor breslelor care datează din epoca medievală, continuată până în epoca con‑
temporană, mai precis, până la industrializarea masivă, așa-zisa „industrializare socialistă“. Lucrările de
arhitectură urbană și rurală, de mare anvergură care au avut loc în a doua jumătate a secolului trecut au
produs modificări esențiale în structura localităților. Este vorba aici nu numai de modificările în planul
urbanistic cât, mai ales, de modificările pline de dramatism care s-au produs în planul social și în struc‑
tura ocupațională. Pentru realizarea unui studiu eficient s-au efectuat nenumărate cercetări de teren în
localitățile urbane și rurale, unde am căutat meșterii care mai lucrau sau chiar mai lucrează în stil tradițional,
acei puțini meșteri care au făcut parte din asociațiile meșteșugărești până târziu, după anul 1950. Am con‑
siderat că studiul nu ar fi complet fără a se vedea ce s-a întâmplat în perioada interbelică și după cel de-al
doilea război mondial, documentele care ilustrează într-o oarecare măsură activitățile economice fiind
arhivate de Camera de Comerț și Industrie a județului Sălaj. Momentul întemeierii acestei instituții și
opțiunile sale sunt detaliate primul raport de activitate din data de 31 Martie 1946. „În agitata existență a
*
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Camerei de Comerț și de Industrie a Sălajului, cu sediul în Zălau, anul 1946, este aniversar al ei 10 ani dela
înființarea acestei instituții publice.
Motivul care a determinat înființarea Camerei de Comerț și de Industrie a Sălajului a fost permanenta
stăruință a reprezentanților vieții economice din județ, cari doreau a avea o autoritate economic locală ce
să dea un impuls mai hotărât pentru dezvoltarea vieții economice a județului Sălaj. A mai contribuit fără
îndoială și emulația dintre Camerele de Comerț și de Industrie limitrofe: Cluj, Oradea și Satu-Mare, fiecare
dorind a îngloba Sălajul în circumscripția sa. Ministerul Industriei și Comerțului a soluționat solomonic
chestiunea, înființând o nouă Cameră de Comerț și de Industrie, independentă a Sălajului, cu sediul în
Zălau, dând astfel posibilitatea acestui județ să aibă reprezentare proprie, care să contribuie la stimularea
vieții economice locale.
Astfel a luat ființă Camera de Comerț și de Industrie Zălau, în baza Înaltului Decret Regal Nr. 1375
din 11 Iunie 1936 publicat în Monitorul Oficial Nr. 138 din 17 Iunie 1936, având circumscripție județul
Sălaj.
Dela acea dată Camera de Comerț și de Industrie din Zălau a avut în frunte următorii Președinți și
Secretari:
Președinți:
Dr. Emil Lobonțiu
1936–1938
Leontin Ghergariu
1938–1938
Corneliu Cosma 		
1938–1940
Dr. Iulian A. Domșa
1945–1946
Paul Dimitriu 		
1946–
Din cauza ocupării Sălajului de către Ungaria, Camera de Comerț și de Industrie din Zălau și-a
încetat activitatea pe data de 30 August 1940, reluând-o după eliberare la 1 Iulie 1945.
Secretar:
Grațian C. Mărcuș
1936–1940
		” 		1945–
Deceniul de existență al Camerei de Comerț și de Industrie din Zălau, este plin de un zbucium dra‑
matic, ilustrat la început cu munca fără preget pentru organizarea temeinică proprie a Camerei, care numai în
4 ani a achiziționat imobile de o valoare excepțională, spre a servi de sediu și pentru a se putea întemeia noui
instituții economice1. Asemenea s-a dezvoltat și o activitate intensă pentru ridicarea economică a județului
Sălaj, bogat în resurse naturale, dar destul de primitive în organizarea sa economică și având caracteristica
lipsei de inițiativă în acest domeniu. Această perioadă a durat 4 ani: 1 August 1936 – 30 August 1940.
A urmat apoi prăbușirea, cauzată de vicisitudinile situației internaționale, când Transilvania de Nord,
din care face parte și Sălajul, ajunge să fie ocupată vremelnic de Statul Vecin Ungar. Această perioadă a durat
alți 4 ani: 30 August 1940 – 17 Octomvrie 1944, data eliberării Zălaului, prelungită de o stare de interregn
în 1945. Situațiile politico-militare din timpul celui de-al doilea război mondial au adus grave prejudicii
economiei Sălajului „Astfel, numai în 7 ani în județul nostru s-au făcut trei preschimbări monetare, toate cu
consecințe adânci pentru economia locală. La fel marile stricăciuni cauzate în județ la diferite instalațiuni
industrial și căi de comunicație au fost refăcute…“2, spunea primsecretarul camerei, Grațian C. Mărcuș în
raportul detaliat al activității instituției din aprilie 1948.
La 1 Iulie 1945, Camera de Comerț și de Industrie a Sălajului și-a reluat activitatea în condițiuni
dificile, găsindu-și tot patrimoniul mobiliar și imobiliar înstrăinat și dispunând de un cadru absolut insufi‑
cient de funcționari. Totuși fără a se descuraja, Camera de Comerț din Zălau, cu toate piedicile impuse de
împrejurări, a stăruit și a obținut reprimirea tuturor imobilelor sale, evacuarea unor chiriași, instalându-se
	Serviciul Județean Sălaj al Arhivelor Nționale, Zalău, fond Camera de Comerț Zalău – Sălaj, Raport de activitate pe anul
1946–1947, dos. I/58, f. 2.
2
Ibidem, f. 34.
1
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în sediul său propriu, înzestrându-l din nou cu strictul necesar, asemenea dezvoltând și o activitate intensă
pentru soluționarea problemelor economice specifice ale județului Sălaj.3
Pentru o înțelegere mai bună a importanței activității economice sălăjene în perioada interbelică și
în deceniul al cincilea al secolului trecut, la finele celei de-a doua mari conflagrații mondiale vom reda o
descriere sumară a județului în conformitate cu datele statistice existente la administrația Sălajului, așa cum
l-a descris în anul 1948 avocatul și publicistul Grațian C. Mărcuș, primsecretar al Camerei de Comerț și
Industrie sălăjene. „Județul Sălaj, Țara Sălajului sau Țara Silvaniei (a pădurilor) cum i se spunea în vechime,
este așezat la marginea nord-vestică a țării.
Faptul că, pragul muntelui Rez (Răz) în partea de sud și sud-vest, apoi Munții Meseșul la sud și sudest, barierele Munților Lăpuș și Muntele Codru la est, Muntele Măgura Șimleului la vest, alcătuiesc o cingă‑
toare înaltă care împrejmuiește tot județul, ne îndreptățește să socotim Sălajul ca o regiune naturală aparte
cu particularități proprii, în unitatea spațiului transilvan. Numai în partea de vest se așterne întinsul câmpiei.
Această așezare a Sălajului la marginea aripei apusene a țării și pe treapta cea mai joasă a Carpaților
Apuseni și în fața celui mai ușor segment de penetrație din zona mlăștinoasă a Tisei, a făcut ca poporul țării
Sălajului să joace un rol deosebit de important în trecutul vieții noastre istorice.
Întindere. Județul Sălaj de azi s-a format din unirea la 1876 a vechilor comitate Crasna și Solnocul de
Mijloc, la care s-au mai adăugat mai târziu câteva comune din comitatul Solnoc-Dăbâca și Valea lui Mihai
de la județul Bihor.
Suprafața actuală a județului este de 5.191 Km.p. ceea ce reprezintă 2,18% din suprafața țării (237.502
Km.p.).
În ordinea importanței sale ca întindere Sălajul este (între cele 58 județe) al 10-lea județ din România,
fiind întrecut de județele Tulcea, Hunedoara, Timiș, Bihor, Constanța, Ialomița, Dolj, Severin și Arad.
Dintru început însă recunoaștem că tăria unui județ nu stă în întinderea pământului, ci se bizuie și pe
numărul locuitorilor, pe valoarea lor individuală, pe sănătatea și priceperea lor, pe puterea de muncă și mai
ales pe cultura fiecăruia căci aceasta dă valoare muncii.
Delimitare. Sălajul se mărginește în partea de sud cu județul Cluj, la sud-vest cu județul Bihor, la
apus cu Ungaria pe o distanță de aproape 80 km. (de la satul Cămin din plasa Carei până la satul Șilindru
din plasa Valea lui Mihai). Întreg hotarul este convențional. La nord ne învecinăm cu județul Satu-Mare, iar
la răsărit cu județul Someș.4
Relieful. Relieful Sălajului este rezultatul frământărilor care s-au petrecut în scoarța pământului și al
acțiunilor de transformare de tot felul. Ca un rezultat al mișcărilor de fragmentare tectonică cele mai înalte
culmi se ridică la 900–950 m (Măgura Priei 939 m, Osoiul 868 m, Prislop 843 m, Tusa 611 m, Talpoș 617
m, etc.) dar în nici o parte a județului pământul nu se găsește la nivelul coborât al Câmpiei Tisei.
Am arătat mai sus Munții Sălajului. Partea cea mai întinsă a județului o formează însă platforma delu‑
roasă cu înălțimi generale de peste 200–220 m, străpunsă de câteva resturi de munți vechi, tociți și joși, care
se ridică în chip de măguri deasupra colinelor înconjurătoare (Măgura Șimleului 546 m, Măgura Țiganilor,
Dealul Rotund, etc.).
În partea de sud și est platform deluroasă se sprijină pe culmile muntoase, subțiri, puțin înalte și
netede ale munților Meseș, Răz și Codru, iar înspre nord-vest este flancată de regiunea mlăștinoasă a Văii
Eriului, care străbate partea de nord a plășii Tășnad, central plășii Andrid și partea de sud-vest a plășii Valea
lui Mihai.
Dincolo de această mlaștină se întinde spre vest câmpia plășilor Carei, Andrid, Valea lui Mihai, mai
înaltă decât Câmpia Tisei, care au un aspect mai ondulat din cauza dunelor de nisip.
Între regiunea deluroasă și străpungerile platformei deluroase se găsesc depresiunile de eroziune a
Șimleului – mai mare – și Zălaului – mai mică.
3
4

Ibidem, f. 3.
Ibidem, f. 28.
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Așadar muntele, dealul și șesul sunt formele de relief ce-și dau întâlnire pe plaiurile sălăjene. De
aceste forme de relief elementul uman și-a legat din cele mai vechi timpuri ocupațiile făcând din șesurile
întinse câmpii bogate, din colinele dealurilor vetre de sat, având la îndemână în imediata apropiere apa
văilor și pășunea dealurilor și munților.
Structura geologică a regiunii se prezintă astfel: cele mai vechi formațiuni sunt complexuri de roci,
numite șisturi cristaline. Măgura Șimleului, dealurile de la Coșeiu – Șamșud – Hodod, Munții Meseșului
și Răzului precum și spinarea Munților Codru și a dealurilor de la Cheud și Țicău sunt formate din aceste
șisturi. Sub raport economic, aceste formațiuni nu prezintă o însemnătate prea mare.
Determinantă pentru geologia Sălajului este era terțiară. În această eră se face o puternică sedimentație
a apelor. Între oscilațiile de înaintare și retragere a apelor marine din acea vreme se găsesc zăcămintele de
cărbuni din văile Agrijului, Almașului și Someșului, precum și gips.
Tot erei terțiare îi aparțin și formațiunile de conglomerate, dar mai ales andezitele dealurilor Zălau – Moigrad
– Popeni – Mirșid – Pomătul (unde a fost așezat orașul roman Porolisssum), Poguiorul precum și dolomitele
Măgurii Priei. Toate aceste formațiuni dau cel mai bun și rezistent material pentru fundație și pietriș la șosele.
Cvaternarul este reprezentat prin löes, dune, astăzi fixate prin plantații în plășile Carei și Valea lui
Mihai, precum și argile galbene în albiile văilor.
Felul pământului este variat după regiune și anume: în plășile Carei, Valea lui Mihai și Andrid avem
un pământ nisipos – argilos. În plășile Tășnad, Supur și parte din Jibou, apoi în partea de nord a plășilor
Șimleu și Zălau avem un pământ negru, iar în restul județului avem sol de pădure.5
În cadrul celor 4 ședințe plenare ale comisiunii interimare, dar și prin directivele ei, concretizate în
diferite memorii, s-au relevat o serie de chestiuni ce interesează economia județului Sălaj și anume:
1. Ridicarea plafonului la care să înceapă obligațiunile comercianților de a elibera facturi particularilor.
2. Mutarea Liceului Industrial pentru băieți din Cehu-Silvaniei la Zălau.
3. Reconstrucția parțială /între Deda și Sărățel/ și declararea de linie principal de cale ferată pe urmă‑
toarea rută: București-Brașov-Sf. Gheorghe-Miercurea Ciucului-Deda-Sărățel-Dej-Jibou-Zălau (Crișeni)Carei-Valea lui MIhai, cu legături internaționale spre Debrețin-Budapesta și Praga.
4. Înființarea de Cămine de Ucenici la Șimleu-Silvaniei, Carei și Tășnad și de cursuri profesionale de
ucenici în Șimleu-Silvaniei și Tășnad.
5. Reorganizarea instituțiilor de credit din județul Sălaj.
6. Rectificarea în hărțile oficiale a denumirilor geografice eronate privitoare la județul Sălaj.
7. Descentralizarea Institutului General de Asigurare al Funcționarilor Publici, pentru a se înființa
câte o agenție pe lângă fiecare Administrație Financiară județeană6.
8. Restituirea uneltelor și mașinilor distribuite de Banca Meseriașilor în 1938 și 1939, unor meseriași,
cărora acestea le-au fost confiscate sub ocupația maghiară și atribuite altor meseriași.
9. Înființarea unui carnet tip de legitimație, annual pentru comerciați și industriași.
10. Reorganizarea publicității Registrului Comerțului cu scopul ca firmele din fiecare județ să fie
publicate într-un Anuar al Industriei și Comerțului din județul respective, editat de Camera de Comerț,
după norme unitare, astfel că colecția tuturor anuarelor județene să poată constitui un Anuar al Comerțului
și Industriei din România.
11. Stabilirea exactă a denumirii gării orașului „Zălau“, potrivit deciziei dată de Academia Română.
12. Asigurarea unui local corespunzător pentru Liceul Comercial din Zălau și a Liceului Industrial
din Cehu-Silvaniei ce ar urma să fie mutat la Zălau, prin cedarea uneia din cele două cazărmi din Zălau, cari
sunt abia la o treime ocupate fiecare, înființându-se un adevărat colegiu profesional pentru băieți cuprin‑
zând: Liceu Comercial, Liceu Industrial, Gimnaziu Unic, Școală primară pentru cartierul respective, o
școală pentru contabili cooperatori, internat pentru toți elevii, ateliere înzestrate, etc.
5
6

Ibidem, f. 29.
Ibidem, f. 3.
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13. Înființarea de examen de admitere la Liceul Comercial din Zălau, abrogându-se ordinal dat ca
examenul de admitere pentru acest Liceu Comercial să fie dat la Satu-Mare.
14. Aviz cu privire la înființarea unei topitorii de cânepă și in în localitatea Jibou, jud. Sălaj, în opoziție
cu propunerea unui Inspector din Minister de a se înființa la Zălau.
15. Organizarea valorificării fructelor, prin mutarea fabricii de conserve din Valea lui Mihai, la Zălau/
Crișeni, fabrică construită sub ocupația maghiară în mod greșit, fiind în afara regiunei pomicole.
16. Localul Gimnaziului Industrial de fete din Șimleul Silvaniei să fie restituit acestei școale profe‑
sionale, evacuându-se actualii deținători ilegali, din cauza cărora activitatea acestei școale este stingherită.
17. Extinderea orașului Zălau, prin înglobarea comunei Crișeni ca și comună suburban, în jurul
căreia s-ar putea instala cartierul industrial al orașului Zălau.
18. Industrializarea județului Sălaj, prin folosirea rațională și amplificarea centralei termo-electrice
existente și în funcțiune la Surduc-Sălaj.
19. Stabilirea unei cote de salarizare în plus pentru învățătorii din regiunea de munte a județului Sălaj
(prelungirea Munților Apuseni), pentru remedierea deficiențelor actuale ale învățământului poporal din
regiunea muntoasă, din populația căreia se recrutează muncitorimea utilizată în mine, industrii etc.7
20. Posibilitățile de achiziționare ale unui imobil corespunzător pe seama Căminului de Ucenici din
Zălau.
21. Remedierea mersului trenurilor din județul Sălaj și a transporturilor feroviare.
22. Reconstruirea podurilor feroviare peste Someș: Ciocmani, Ulmeni și Hideaga și cu parte carosa‑
bilă pentru vehicole rutiere, în present neexistând nici un pod stabil între Dej și Baia-Mare, lipsa podurilor
stabile constituind o piedică însemnată a industrializării văii Someșului în acest sector, care traversează
bazinul carbonifer al Almașului.
23. Organizarea de asociații patronale de comercianți și industriași, pe orașe și plăși, în circumscripția
Camerei.“8
Conform raportului întocmit în luna martie 1947 de Grațian Mărcuș, primsecretar al Camerei de
comerț și Industrie a județului Sălaj, în anul 1946 s-au luat un număr de 932 hotărâri, din care 428 au fost
hotărâri administrative iar 504 au fost autorizații de funcționare a firmelor sălăjene. Din acestea, 337 au fost
firme noi: 314 firme comerciale individuale, 9 firme individuale industriale, 10 firme sociale comerciale și
4 firme sociale industriale. Între acestea, 2 firme au preluat fondul de comerț autorizat anterior. Au mai fost
și 28 de mențiuni de modificare a autorizației existente și 62 de cereri de autorizare respinse pentru firme
individuale și 2 pentru autorizarea de firme sociale. Alte 50 de cereri au fost parțial respinse, firmele respec‑
tive fiind parțial autorizate, iar 75 de cereri au fost amânate.
În această perioadă s-au eliberat un număr mare de avize pentru obținerea de băuturi spirtoase, fiind
vorba de 288 avize. „În registratura Camerei numărul hârtiilor intrate de la 1 Ian. – 31 Dec. 1946, total: 3440.“9
Raportul motivează astfel progresul lent al activității camerei:
„– rezistența pasivă cauzată de incertitudinile situațiilor successive ale tratatului de pace, județul
nostru fiind de frontieră și figurând din nou între revendicările formulate de Ungaria deși este locuit în 2/3
de români
– lipsa de personal executiv la Oficiu
– controlul anemic pe teren, motivat tot de lipsa de personal. În special în comerțul de băuturi spir‑
toase, mai ales în mediul rural, sunt cazuri foarte numeroase de eludare a legii Registrului Comerțului.
Cârciumarii odată ce au primit brevetul de vânzare a băuturilor spirtoase exercită profesiunea lor fără să mai
ceară autorizarea și înmatricularea firmei lor.“10
7
8
9
10

Ibidem, f. 4.
Ibidem, f. 5.
Ibidem.
Ibidem, f. 6.
— 267 —

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

ELENA MUSCA

N

În anul 1946 s-au acordat subvenții în valoare de 10.250.000 lei unor asociații culturale, sindicate,
cămine de ucenici, școli comerciale și industriale din circumscripția Camerei, ajutoare diverse. S-au acordat
și burse de studii și ajutoare în favoarea unor elevi la cursul comercial în valoare de 3.000.000 lei. Nu s-au
organizat târguri și „oboare“ în anul 1946 pe baza legii burselor din cauza lipsei de personal pregătit.
„Buletinul Camerei nu a apărut din lipsă de hârtie.“11
Considerațiuni generale asupra stării economice pe anul 1947
Anul 1947 a fost un an bun pentru agricultura Sălajului, ocupația predominant a locuitorilor, cu
excepția unor zone de la șes unde au fost compromise unele culture din cauza secetei. Conform datelor
din recensământul agricol, gospodăriile țărănești cele mai numeroase dețin suprafețele cele mai mici de
exploatație agricolă – 38,6% din gospodării dețin suprafețe agricole între 1 și 3 Ha. Urmează proprietarii cu
suprafețe sub 1 ha, reprezentând 34,9% din ytotal, iar grupul cel mai mic, reprezentând doar 19,9% dețin
exploatații agricole de 3–5 Ha, adică suprafața optimă pentru agricultură (considerată astfel de către refor‑
mele agrare ale epocii).12
Căile de comunicație. După război au fost efectuate reparații la căile feroviare avariate și astfel Sălajul
avea în anul 1947 un total de 261 km de cale ferată și urma să se aprobe punerea în circulație a unui tren
accelerat între București și Satu-Mare. Camera de Comerț și Industrie Sălaj propunea construirea unor linii
feroviare secundare cu următoarele trasee: Șimleul-Silvaniei – Ciucea, 45 km; Tășnad – Valea lui Mihai, 40
km; Jibou – Huedin, 60 km care ar traversa bazinul carbonifer al sud-estului Sălajului și Valea Almașului;
Supurul de Jos – Cehul Silvaniei, 44 km. S-au realizat doar două din cele 4 propuneri, Tășnad – Valea lui
Mihai și Supur – Cehu. Drumurile naționale aveau o lungime de 793 km iar cele comunale de 488 km.13
Camera de Comerț și Industrie Sălaj a înaintat în anul 1947 mai multe propuneri deputaților sălăjeni pentru
a le ridica în ședințele Parlamentului României. Se dorea construirea de poduri fixe peste râul Someș, la
vremea respectivă existând doar poduri plutitoare (bacuri) și transformarea cursului sălăjean al Someșului
într-unul navigabil, ceea ce ar fi eficientizat mult transportul mărfurilor din zona clujeană spre zona săt‑
măreană. Deasemenea, s-a cerut electrificarea județului Sălaj, „…considerând că la Surduc funcționează o
central termoelectrică, iar în defileul Țicăului pe Valea Someșului ar merita să se studieze posibilitatea unei
centrale hidroelectrice.“14 În același context se prevedea și electrificarea liniei ferate Dej – Jibou – Satu-Mare.
Numărul firmelor comerciale cu patroni individuali era de 48, din care 31 în Sălajul actual, conform
reorganizării administrativ-teritoriale din anul 1968.
Imobilul Camerei de Comerț și Industrie din Zalău se afla pe strada 30 Decembrie la nr. 25, având și
carte de imobil.
Târguri săptămânale se țineau în localitățile: Bocșa, Buciumi, Cehu-Silvaniei, Cizer, Crasna, Ip,
Nușfalău, Românași, Șimleu-Silvaniei, Valcău de Jos, iar la Zalău și Jibou se ținea târg săptămânal și anual.
Legislația referitoare la târguri se baza pe Decizia nr. 114.637 din 3 martie 1938 a Ministerului Industriei și
Comerțului și Decizia nr. 260/1945 privitoare la legislația aplicabilă în Ardealul de Nord. Conform aces‑
tora, la Cehu-Silvaniei târgul săptămânal de mărfuri și vite se ținea în fiecare joi, iar târgurile anuale de
mărfuri și vite în fiecare miercuri și joi după următorul calendar:
februarie – a treia săptămână
aprilie – a doua săptămână
Ibidem.
	Serviciul Județean Sălaj al Arhivelor Nționale, Zalău, fond Camera de Comerț Zalău – Sălaj, Raport anual
asupra stării economice și darea de seamă asupra activității Camerei de Comerț și Industrie Zalău pe anul
1947, dos. I/58, f. 35–36.
13
Ibidem, f. 33.
14
Idem, Raport anual asupra stării economice și darea de seamă asupra activității Camerei de Comerț și Industrie
Zalău pe anul 1947, dos. I/58, f. 39.
11
12
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iunie – ultima săptămână
august – a doua săptămână
octombrie – a doua săptămână
noiembrie – ultima săptămână.15
Menționăm că în timpul regimului de ocupație s-au ținut 7 târguri anuale, în luna septembrie. În
„comuna urbană Șimleul-Silvaniei“ conform legislației amintite din anul 1938 s-a instituit regula să se țină
târg săptămânal pentru mârfuri și vite în fiecare vineri, iar târgul de zarzavaturi, produse agricole și casnice
să se țină luni. În adresa primăriei către Camera de Comerț și Industrie Sălaj se arată că de 6–7 decenii îna‑
inte cele două târguri se țineau simultan, cu folos, întrucât cei care aduceau produse le vindeau și apoi aveau
bani pentru cumpărat mărfuri și animale. Astfel, târgul de luni nu a fost frecventat în perioada celor 7 ani,
iar în timpul ocupației s-au ținut doar 2 târguri de vite. Se comunică faptul că piața de mărfuri este situată
pe piața Stalin, iar cea de alimente pe piața Avram Inacu și piața Libertății.16 Târgurile anuale de mărfuri și
vite erau planificate joi și vineri după următorul calendar:
martie – a treia săptămână
iunie – a treia săptămână
septembrie – a treia săptămână
decembrie – a treia săptămână.17
În comuna Jibou s-a ivit o situație special pentru care Camera de Comerț și Industrie Sălaj înainta
cerere de îndreptare către Comisia Județeană pentru Reforma Agrară. Este vorba de împroprietărirea unui
număr de 3 persoane ca urmare a reformei agrare cu o porțiune de teren luat din teritoriul oborului de
vite din Jibou, care „…este cel mai mare din județul Sălaj și Someș și deservește o întinsă regiune în care
creșterea vitelor este o ocupațiune principal a locuitorilor.“18 Târgurile anuale de mărfuri și vite erau planifi‑
cate miercuri și joi (în prima zi târg de vite și a doua zi târg de mărfuri) după următorul calendar:
februarie – ultima săptămână
martie – ultima săptămână
mai – prima săptămână
iunie – a doua săptămână
iulie – prima săptămână
august – prima săptămână
octombrie – a treia săptămână
decembrie – a treia săptămână.19
Târgul din orașul Zalău a fost cel mai mare din zona muntoasă a Sălajului. Conform adresei Primăriei
orașului către Camera de Comerț și Industrie Sălaj în 25 octombrie 1945, „piața de mărfuri și alimente este
situată pe piața Lenin. Afară de aceasta în hala de târg, situată în piața Libertății nr. 1, în patru cabine se
vând preparate de carne. Târgurile de vite se țin în oborul orașului situate în capătul străzii Stalin.“20 Târgul
săptămânal de mărfuri și vite se organizează în fiecare sâmbătă, iar târgurile anuale de mărfuri și vite erau
planificate în fiecare miercuri și joi după următorul calendar: ianuarie – ultima săptămână
martie – prima săptămână
aprilie – ultima săptămână
iunie – prima săptămână
iulie – ultima săptămână
septembrie – prima săptămână
15
16
17
18
19
20

Idem, Târgul din comuna Cehul-Silvaniei, jud. Sălaj, I/19, an 1945, f. 5.
Idem, Târgul din comuna urbană Șimleul-Silvaniei, jud. Sălaj, dos. I/28, an 1945, f. 1–2.
Ibidem, f. 3.
Idem, Târgul din Jibou, dos. I/67, f. 1.
Ibidem, f. 6.
Idem, Târgul din or. Zălau, dos. I/32, f. 1.
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octombrie – prima săptămână
decembrie – prima săptămână.21
În perioada cuprinsă între anii 1945–1948 activitatea comercială din Sălaj a avut aspectul de mic
comerț, prin intermediul unor ateliere mărunte (denumite intreprinderi în raport) răspândite în localitățile
sălăjene, care se aprovizionau cu produse fabricate de la comercianții de nivel mediu, care se aprovizionau
la rândul lor de la angrosiștii din Satu-Mare, Oradea, Cluj și Timișoara.22 Produsele de manufactură și galan‑
terie au sporit, dar au făcut și obiectul speculanților de pe piață. Cantitățile de produse de import „colo‑
niale“ au scăzut foarte mult, iar în domeniul încălțămintei și pielăriei aprovizionarea s-a făcut „anemic și cu
cantități reduse.“23 În domeniul fierăriei și a produselor tehnice s-a constatat că exista lipsă de mărfuri.
Doar activitatea agricolă s-a dezvoltat, și progresul nu a fost constant ca urmare a secetei prelungite
din anii 1946–1047. În rest, celelalte activități productive au stagnat mai ales datorită instabilității mone‑
tare generată de reforma monetară. A avut de suferit comerțul alimentar: s-au redus substanțial sacrificările
animalelor, în schimb a fost intens comerțul cu lapte și derivatele sale, populația având aceeași cerere pe
piață, dar producătorilor li s-au impus obligații contractuale mari prin condițiile de armistițiu. Conform
datelor existente la Camera de Comerț și Industrie Sălaj, comerțul cu legume, zarzavaturi și fructe, la fel
cu vânzarea păsărilor și ouălor a fost intens, dar „…a folosit intermediarilor căci producătorii nu au primit
prețuri juste iar ei s-au dovedit până acum incapabili de a organiza valorificarea colectivă a marilor cantități
de ceapă excelentă, județul nostru fiind al doilea din Ardeal în această privință, a fructelor, a strugurilor,
apoi a pepenilor verzi (de aceeași calitate ca și cei din Arad) și a ardeiului boia, precum și a cartofilor.“24 La
sfărșitul anului 1947 la Camera de Comerț și Industrie Sălaj figurau 687 firme individuale și 44 firme sociale
(reamintim că județul cuprindea și zona de vest a plaselor Carei, Tășnad și Valea lui Mihai). Numărul real al
firmelor care figurează la Fisc este dublu, majoritatea acestora fiind „…mici întreprinderi rurale, cârciumi,
mori țărănești, de o foarte modestă existență“.25
Evaluarea caracteristicilor distinctive ale structurii ocupaționale și a modului de viață derivate din
ocupațiile tradiționale ale zălăuanilor în particular și ale sălăjenilor în general, în prima jumătate a secolului
al XX-lea, a convers spre următoarele tipuri:
1. din studiile amănunțile efectuate în perioada anterioară a rezultat că activitatea meșteșugarilor
sălăjeni a continuat, într-o organizare anterioară de natură asociativă, cu respectarea regulamentelor până
după anul 1950;
2. un factor important a fost modalitatea de obținere a resurselor economice necesare vieții;
3. s-a constatat fenomenul de dezvoltare a unor profesiuni de prim rang, necesare societăților urbane
și rurale;
4. s-au dezvoltat profesii auxiliare pentru ambele categorii de societăți;
5. s-a constatat și satisfacerea nevoilor colective marginale, prin utilizarea unor resurse din zonele
sărace, resurse cu potențial economic redus, care au dat naștere unor meșteșuguri importante în cadrul
comunităților locale.
În perioada la care documentele Camerei de Comerț și Industrie a județului Sălaj fac referire, se con‑
stată mai multe salturi în jos a activității tuturor atelierelor meșteșugărești și a firmelor individuale datorită
celor două conflagrații mondiale și a urmărilor dezastruoase care s-au repercutat asupra tuturor activităților
economice mulți ani după încheierea păcii. Cu toate acestea, de fiecare dată activitatea economică s-a revi‑
gorat în limitele posibile și prin valorificarea materiilor prime, atâtea câte erau accesibile, din zona sălăjeană.
21
22

23
24
25

Ibidem, f. 2.
Idem, Raport anual asupra stării economice și darea de seamă asupra activității Camerei de Comerț și Industrie Zalău pe anul
1947, dos. I/58, f. 36.
Ibidem, f. 37.
Ibidem.
Ibidem, f. 38.
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GENERAL GEORGESCU PION – FOUNDER OF MIHAI EMINESCU
MONUMENT ON THE COMJA HILL NEAR SEINI
ABSTRACT: Brigate general Georgescu Pion was born on
December 25, 1884 in Zănoaga, Romanaţi County (today
Dolj). From the researches conducted it was noticed that his
real name is Ioan Pavel Georgescu, the name Pion coming
from the abbreviation of Georgescu P. Ion, which makes his
entire activity to be known under this name.
In 1937–1939 he is commander of the Infantry Brigade 20
from Târgu Mureş and from this position he led the works
for the construction of the “Carol II” line of fortification at
the Someşului Gate, in Seini. The work done by general Pion
in this area determined us to include him in this volume,
together with other personalities from Satu Mare.
Once he arrived in Seini, apart from the military effort, general Pion clearly had also cultural preoccupations. In this
sense, in 1939 he starts the construction of the Orthodox
Church in Seini from public contributions and even the
construction of a school. But from far his greatest achievement was the construction of the biggest and most original
monument dedicated to Mihai Eminescu (1939) on Comja
hill (near Seini), planting the name of the poet with 10.000
firs, visible from 10 kilometers.. The surface allocated to the
monument is of 400 sqm at an altitude of 650 m.
He died in 1956, being buried with military honors.
As recognition, the military authorities from Satu Mare
named the military unit 01486 “General Ioan Pavel
Georgescu” for him to remain always in the memory of
people from Satu Mare.
KEYWORDS: Georgescu Pion, Mihai Bălaj, Seini, Mihai
Eminescu, general.
*

REZUMAT: General de divizie, Georgescu Pion s-a născut
la 25 decembrie 1884 în comuna Zănoaga, judeţul Romanaţi
(azi Dolj). Din cercetările efectuate s-a constatat că adevăratul său nume este Ioan Pavel Georgescu, prenumele de Pion
venind de la prescurtarea Georgescu P. Ion, ceea ce face ca în
întreaga sa activitate să fie cunoscut sub acest nume.
În 1937–1939 este comandantul Diviziei 20 Infanterie
de la Târgu Mureş iar în această calitate a condus lucrările de construire a liniei de fortificaţii “Carol II” la Poarta
Someşului, Seini. Activitatea desfăşurată de generalul Pion
în această zonă ne-a determinat să-l includem în acest
volum, alături de celelalte personalităţi sătmărene.
Odată ajuns la Seini, pe lângă efortul militar depus, generalul Pion a manifestat vădite preocupări culturale. În acest
sens, în 1939 începe construirea Bisericii ortodoxe de la
Seini prin contribuţie publică şi chiar construcţia unei şcoli.
De departe însă, cea mai măreaţă realizare a sa o constituie
ridicarea celui mai mare şi mai original monument dedicat
lui Mihai Eminescu (1939) pe dealul Comja (lângă Seini),
plantând numele poetului cu 10.000 de brazi, vizibil de la
10 kilometri. Suprafaţa alocată monumentului este de 400
m2 la o altitudine de 650 m.
A încetat din viaţă în 1956, fiind înmormântat cu toate onorurile militare.
În semn de recunoştinţă, autorităţile militare de la Satu
Mare au dat UM 01486 numele de “General Ioan Pavel
Georgescu” pentru ca amintirea sa să nu dispară din
memoria sătmărenilor.
CUVINTE-CHEIE: Georgescu Pion, Mihai Bălaj, Seini,
Mihai Eminescu, general
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General de divizie, Georgescu Pion s-a născut la 25 decembrie
1884 în comuna Zănoaga, judeţul Romanaţi (azi Dolj). Din cercetările
efectuate s-a constatat că adevăratul său nume este Ioan Pavel Georgescu,
prenumele de Pion venind de la prescurtarea Georgescu P. Ion, ceea ce
face ca în întreaga sa activitate să fie cunoscut sub acest nume. Este fiul
preotului Pavel Georgescu şi al preotesei Rada1.
Urmează şcoala primară în localitatea natală iar liceul la Colegiul
„Carol” din Craiova şi la Liceul „Mihai Viteazul” din Bucureşti. Devine
ofiţer de artilerie după ce a absolvit Şcoala Militară de Artilerie, Geniu
şi Marină din Bucureşti iar în paralel a studiat la Politehnică (secţia de
Topometrie), obţinând diploma de inginer topometru.
A fost aghiotantul generalului Coandă şi al ministrului de război
Răşcanu. În perioada 1911–1913 a fost trimis ca specialist în guri de foc
la uzinele Krupp de la Essen (Germania) în Comisia de recepţie de armament2.
În primul război mondial a luptat ca locotenent major la Caşin şi Mărăşti (1916–1918) unde a
dărâmat cu bateria un turn de răcire de unde se trăgea în trupele noastre, pentru care a fost decorat cu
Ordinul „Mihai Viteazul”. După război a fost administrator delegat din partea armatei la Timişoara. Având
gradul de colonel, între 1920–1930 a fost comandantul regimentului „Carol I” şi al Şcolii Militare de
Artilerie, unde a înfiinţat un premiu pentru cel mai bun elev şi camarad, premiul „Colonel Pion”3.
În tot acest timp a activat şi ca profesor la Şcoala Politehnică din Timişoara şi a publicat numeroase
lucrări de specialitate, mai ales de artilerie. În anul 1925 a publicat la Timişoara lucrarea „Studiul măririi
câmpului de tragere horizontal. Realizarea creşterii lui la tunul nostru de 76,275 mm. Prin dispozitivul combinat
al pivotului, cu alunecarea pe osie – nemodificate – PI-O-N.” Mai putem aminti aici şi alte lucrări anterioare
scrise de generalul Pion, după cum urmează:
– Studiul ţevii la Gurile de foc
– Studiul afetului la Gurile de foc
– Studiul Armamentului portativ
– Fabricarea Gurilor de foc, Armamentului portativ şi Muniţiilor lor
– Tracţiunea hipomobilă şi motorizată
– Ce s-a făcut la alţii din punct de vedere artileristic şi ce ar fi de făcut la noi
– Proiectile şi focoase
– Efectele proiectilelor
– Spiritul de jertfă al Artileriei Române (general de divizie în rezervă)
Au fost mai multe scrieri sau consemnări referitoare la activitatea de excepţie a generalului Pion
printre care broşura „Ce aminteşte comandantul marii unităţi din Poarta Someşului” (Sibiu, Institutul
de arte grafice „Dacia Traiană”, 1941)4, sau articolul „Generalul Pion în lumina operelor sale. Eroul de la
Mărăşeşti şi Fata Moartă” apărut în „Conştiinţa română” din 10 mai 1946;5 a fost amintit de Ioan Missir în
lucrarea „Fata Moartă”6.

1
2
3

4
5
6

Porumbăcean, Dulgău 2000, p. 102–105.
Porumbăcean, Câmpean, Kereskényi 2013, p. 76–77.
D-na Florica Raica, fiica generalului Pion, ne-a furnizat cu multă amabilitate date din biografia tatălui său, ajunse la noi prin
grija regretatului profesor Vasile Căpâlnean, fost director al Arhivelor Naţionale Baia Mare, care ne-a intermediat această
corespondenţă.
Arhivele Naţionale Maramureş (în continuare ANMM), fond Mihai Bălaj, dos. nr. 17, f. 47.
Ibidem, f. 45.
Ibidem, f. 17.
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În 1931–1932 a deţinut funcţia de comandant al Arsenalului Armatei din Bucureşti, iar din 1932
până la 1937 a comandat Brigada 15 Artilerie de la Chişinău, unde a ridicat o fântână monument în cruce
din contribuţie personală.
În 1937–1939 este comandantul Diviziei 20 Infanterie de la Târgu Mureş iar în această calitate a
condus lucrările de construire a liniei de fortificaţii „Carol II” la Poarta Someşului, Seini. Activitatea desfă‑
şurată de generalul Pion în această zonă ne-a determinat să-l includem în rândul personalităţilor sătmărene.
În noaptea de 14/15 martie 1939, un ordin al Marelui Stat Major a dispus punerea în fapt a planului
„Maramureş”, generat de faptul că prin invadarea Cehoslovaciei trupele germane şi horthyste puneau în
pericol graniţa de nord a României, ceea ce însemna luarea de măsuri excepţionale. În ordinul emis se
menţiona: „Divizia 20 infanterie, comandată de gen de brigadă Georgescu Pavel Ioan, având garnizoana la
Târgu Mureş, se deplasează de mare urgenţă în Poarta Someşului într-un punct strategic excepţional”. Punctul
de comandă al diviziei a fost instalat în localitatea Seini (pe atunci jud. Satu Mare), pe dealul Comja, la 650
m altitudine. Este un punct strategic foarte bine ales de unde se putea vedea şi supraveghea întreg defileul
someşan, segment foarte important pentru sistemul de fortificaţii „linia Carol”. (Fragmente din acest sistem
fortificat sunt vizibile şi astăzi.) Scopul său a fost „a mă opune pătrunderii inamicului de la vest prin Poarta
Someşului”. A comandat 50.000 de luptători ai Diviziei 20 şi 267. Din păcate însă, Arbitrajul de la Viena
a stopat acest proiect ambiţios, însă gen. Pion şi-a achitat misiunea în cel mai serios mod posibil, chiar
mai mult, desfăşurând o remarcabilă activitate socială şi culturală, oferind soldaţilor săi o bogată educaţie
morală, religioasă şi militară.
Din 1940, după plecarea de la Seini, este comandantul Corpului 7 Armată Sibiu, unde, la 1 septem‑
brie 1940 protestează împotriva Arbitrajului de la Viena. Pentru acest fapt are o vitrină la Muzeul Militar
Naţional, fiind singurul comandant de mare unitate care a protestat împotriva acestui arbitraj. Mai notăm
că în timpul războiului a fost şi directorul revistei „Armata”.
Activitatea generalului Pion la Seini
Odată ajuns la Seini, pe lângă efortul militar depus, generalul Pion a manifestat vădite preocupări
culturale, fapt ce i-a atras admiraţia autorităţilor locale şi prietenia profesorului Mihai Bălaj (cu care va şi
coresponda până la sfârşitul vieţii). În acest sens, în 1939 începe construirea Bisericii ortodoxe de la Seini
prin contribuţie publică şi chiar construcţia unei şcoli. De departe însă, cea mai măreaţă realizare a sa o
constituie ridicarea celui mai mare şi mai original monument dedicat lui Mihai Eminescu (1939) pe dealul
Comja (lângă Seini), plantând numele poetului cu 10.000 de brazi, vizibil de la 10 kilometri. Suprafaţa alo‑
cată monumentului este de 400 m2 la o altitudine de 650 m. Fiind un mare admirator al poeziei lui Mihai
Eminescu, generalul Pion hotărăşte ca la împlinirea a 50 de ani de la moartea marelui poet să ridice acest
monument închinat memoriei sale. Astfel demarează proiectul celui mai mare monument din România
închinat lui Eminescu.
Având la îndemână braţe de muncă suficiente (soldaţii Diviziei 20–20.000 de soldaţi), cei 10.000
de brăduţi care aveau să formeze monumentul viu, au prins repede viaţă, scriind cu litere uriaşe numele
poetului în poiana de pe versantul de sud – vest al vârfului Comja, cota 650 m, vizibil de la peste 10 km,
de pe cale ferată sau şoseaua Satu Mare – Baia Mare. Inscripţia se vedea frumos din gara şi piaţa Seinilor.
Planul a fost judicios întocmit de un specialist, desenul original aflându-se la Arhivele Naţionale din Baia
Mare, fond Mihai Bălaj8. Locul ales a corespuns din toate punctele de vedere. De pe acest vârf „identifici ca
într-un fund de căldare fiecare sat din pitoreasca Ţară a Oaşului, iar spre apus o largă privire ţi se desfăşoară pe
larga deschidere a văii Someşului până departe spre oraşul Satu Mare, ale cărui turnuri apar zvelte la orizont în
zilele senine de toamnă”.
7
8

Ibidem, f. 30.
Ibidem, fond MihaiBălaj, dos. nr. 17, dosarul inscripţiei „Eminescu” de pe Dealul Comja.
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Odată realizat acest monument Eminescu, dealul Comja urma să devină un căutat punct turistic.
Sunt interesante şi unele detalii asupra mărimii literelor şi a monumentului în general. Lungimea inscrip‑
ţiei: 116 m, lăţimea 32 m, mărimea unei litere 24/12 m, iar grosimea literei şi distanţa dintre litere 4 m.
Plantaţia a fost împrejmuită cu sârmă ghimpată iar între litere s-au turnat borduri de piatră.
În iulie 1973, Mihai Bălaj publica în presa vremii9 un articol intitulat „Poiana Eminescu” în care elogia
acest monument măreţ, unic de altfel, în care scotea în evidenţă locaţia aleasă de generalul Pion, deloc
întâmplătoare – Dealul Comja. Panorama oferită de vârful Comja era una splendidă şi oferea posibilitatea
ca momunentul închinat lui Eminescu să fie cât mai bine văzut de la distanţe apreciabile. În continuare
Mihai Bălaj nota:
„... De aceea, foarte inspirat a fost generalul Georgescu-Pion când, în 1939, la a 50-a aniverasare a morţii
lui Eminescu, s-a hotărât ca împreună cu ostaşii de sub comanda sa, de strajă la hotarele patriei, să-i cinstească
memoria scriindu-i numele cu 10.000 de brazi pe fruntea larg descoperită a Comjei, mărind astfel faima şi frumuseţea acestei culmi.”
Într-o scrisoatre trimisă de generalul Pion lui Mihai Bălaj în 1955, cu un an înainte de a muri, despre
semnificaţia monumentului viu de pe Comja, acesta mărturiseşte10:
„O culme de neîntrecut a forţelor noastre creatoare româneşti a fost el şi aşezarea amintirii lui într-o formă,
indiferent care, într-o grădină publică şi chiar pe un bulevard, am găsit că-l arată prea puţin. Expresia cea mai
înaltă a poeziei româneşti trebuie să se bucure de un decor, de un spaţiu nemărginit, de o contemplare înfocată, de
aceea, eu am căutat locul la înălţime, acolo într-un loc special în defileul Someşului, acolo în poarta cea mare de
intrare în Ardealul nostru şi aşa i-am determinat literele pe teren ca să se vadă numele lui scris până în depărtare...
Această glorie a neamului, a adâncurilor rezervelor noastre sufleteşti, fecund şi generos, trebuia legat de pământul
ţării şi eu am făcut-o prin brazi. Bradul este dintre arborii pământului cel mai îndrăzneţ, cel mai armonios şi
dintre acei arbori ce nu se încovoaie, rămâne drept, gata să protejeze piscurile pe care creşte...”
În aceeaşi scrisoare din septembrie 1955 adresată lui Mihi Bălaj, generalul Pion scria: „am început să
ridic acolo, la Seini, în poarta Someşului, o prezenţă românească, o biserică creştină frumoasă, care să spuie oricui
şi de departe prin podoaba ei, că acolo e România şi aşa e sufletul ei.”
În timpul războiului, sub o administraţie străină nouă, brazi au fost arşi şi apoi tăiaţi. Cu toate astea,
vântul a adus sămânţă de mesteacăn şi inscripţia aproape că era refăcută. În 1955, bătrânul general a făcut
un raport către Emil Bodnăraş, care i-a înlesnit venirea la Seini pentru a-şi revedea opera. Mihai Bălaj avea
să noteze: „L-am condus sus pe Comja. A îngenuncheat şi a plâns. S-a minunat că natura n-a lăsat să se şteargă
inscripţia înlocuind brazii tăiaţi prin mesteceni”11. „Acest monument – spunea generalul Pion – va trebui să se
păstreze fiindcă Eminescu ne-a veşnicit. El rămâne chiar dacă neamul o pieri.”
Înainte de a veni la Seini în 1955, el şi-a anunţat sosirea printr-o scrisoare adresată Primăriei din Seini
în care dezvăluie magistral ideea care l-a călăuzit în această acţiune. Vom reda în continuare textul integral
al acestei scrisori deoarece este un document care denotă încă o dată educaţia şi formaţia de militar a gene‑
ralului Georgescu Pion:
„Tovarăşe preşedinte,
În târguşorul Seini, unde Dv. Sunteţi astăzi preşedintele Sfatului Popular, în anul 1939–1940 eu am
avut o misiune importantă şi foarte grea şi anume: aceea de a mă opune pătrunderii inamicului de la Vest
prin poarta Someşului, sprijinit pe fortificaţiile din defileul de acolo, de la Seini şi […] pentru a nu fi întors
pe flancuri prin munţii Bicului şi ai Gutinului la Nord.
Alături cu pregătirea apărării, eu am exercitat asupra celor 50.000 de luptători ai Diviziilor 20 şi
26 ce comandam, nu numai pregătirea lor de luptă şi folosirea terenului, dar mai ales o educaţie morală,
9
10
11

„Pentru socialism”, Baia Mare, din 5 iulie 1973.
ANMM, fond MihaiBălaj, dos. nr. 17, f. 20–21.
Ibidem, f. 10.
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religioasă, militară, cu care sper să fi avut sufletele ostaşilor mei de atunci pregătite aşa, fiindcă am căutat să
ridic în fiinţele lor altare şi forturi mai puternice ca acelea din beton ce turnam fie la fortificaţiile de la Seini,
fie la biserică, prin aşezarea în fiecare luptător a unor puteri dumnezeieşti, care ştiam că nu se pot distruge
cu mijloacele tehnice, oricât de perfecţionate ar fi ele.
Tovarăşe preşedinte,
Târguleţul Seini, care mie îmi este atât de scump ca şi celui mai bun fiu al lui, am ţinut să-l înzestrez şi
astfel să-l înobilez şi să-l fac cunoscut ţării şi anume:
a) Am început să ridic acolo la Seini, în poarta Someşului o prezenţă românească, o biserică creştină
frumoasă, care să spuie oricui şi de departe prin podoaba ei că acolo e România şi aşa e sufletul ei, iar
b) Pe muntele Gutinului şi anume pe dealul Comja, la 650 de metri, am ridicat un monument viu lui
EMINESCU, în 1939 la 50 de ani de la moartea lui.
Am cinstit astfel ca nimeni – pe acest ZEU al Neamului meu, scriind cu brazi numele lui pe muntele
acela din Ţara lui Dragoş.
Acest monument va trebui să se păstreze, fiindcă EMINESCU ne-a veşnicit, – el rămâne chiar dacă
neamul o pieri.
În acest scop, am raportat Tov. Ministru Bodnăraş ce am făcut acolo, pe dealul Comja în 1939; i-am
cerut să refereze Comitetului şi să aprecieze concepţia şi realizarea care rămâne o operă, un monument.
D-sa a apreciat şi a cerut prin Guvern cu nr. 101510 ca Monumentul EMINESCU să fie preluat şi îngrijit
de Ministerul Gospodăriilor Locale şi să fie repus şi adus în starea în care a fost conceput de mine, de către
Sfatul Popular Seini.
Pentru acest scop mi s-a înlesnit drumul până acolo:
a) Ca să revăd Sein şi cu el tot ce am realizat atunci, ori ce aveam de gând, dar mai ales
b) Să viu să în genunchi acolo, la brazii mei, puşi acum 15–16 ani;
c) Să viu să-i întreb ce au suferit şi cu Dvs. cei de acolo, să întregim brazii uscaţi ori smulşi, pentru
ca cele înfăptuite de mine acum 15 ani şi părăsite din cauza cedării Ardealului să fie astfel completaţi şi aşa
rânduit ca numele EMINESCU să se vadă întreg în Piaţa Seinilor.
În defileul Şomeşului, pe muntele Gutinului, am căutat o culme pe care am văzut eu şi voi să vadă toţi
la fel pe EMINESCU.
O culme de neîntrecut a forţelor noastre creatoare româneşti, a fost el şi aşezarea amintirii lui într-o
formă, indiferent care, într-o grădină publică, ori chiar pe un bulevard, în oraşele şi satele noastre, am găsit
că-l arată prea puţin.
Expresiunea cea mai înaltă a poeziei româneşti trebuie să se bucure de un decor, de un spaţiu nemăr‑
ginit, de o contemplare înfocată, de aceea eu i-am căutat locul, la înălţime, pe muntele Gutinului, acolo întrun loc special, în defileul Someşului, acolo în poarta cea mare de pătrundere în Ardealul nostru, la răsărit de
Seini, şi aşa i-am determinat literele pe teren ca să se vadă numele lui scris întreg până în apusul îndepărtat.
Această glorie a neamului, a adâncurilor rezervelor noastre sufleteşti, fecund şi generos, trebuia legat
de pământul ţării şi eu am făcut-o prin brazi.
Bradul este dintre arborii pământului cel mai îndrăzneţ, cel mai armonios, şi dintre acei arbori ce nu
se încovoaie, rămâne drept şi e gata să protejeze piscurile pe care creşte.
Neperitoare fiind opera lui Eminescu şi cinstirea lui trebuie să fie la fel!
De aceea, ceea ce am conceput şi realizat eu acum 15 ani, e pe acest plan măreţ.
Monumentul nu trebuie să se piardă, nici ideea, nici înfăptuirea.
Nu vreun ordin sau un îndemn trebuie să ne împingă ca să refacem monumentul viu al lui
EMINESCU, ci o datorie de preţuire a aceluia ce ne-a lăsat moştenire cel mai scump tezaur – îmbogăţirea
limbii cu cuvinte într-un ritm şi o armonie ne mai întâlnită, şi pentru care Dvs. şi întreg Seiniul trebuie să
se ridice până la el!
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Practic:
Eu voi veni la sîmbătă 17 septembrie 1955, ora 13,22 în Seini dinspre Baia Mare pentru ca împreună
să ne urcăm într-o zi acolo sus pe dealul Comja, pentru a vedea ce mai există din brazii sădiţi de mine, şi ce
trebuie completat ca pădurile de brazi care reprezintă literele numelui lui EMINESCU, precum şi alte reali‑
zări concepute de mine şi pentru care nu am avut timpul material să le realizez şi nici nu am putut transmite
altora gândurile mele.
Trebuie asociat tot Seiniul. Acest monument este şi trebuie să fie o mândrie a acestui târguleţ, de
aceea aş găsi cu cale ca să pregătiţi o şedinţă culturală, în care aş arăta cum s-a conceput şi realizat acest
monument, cum îl găsim azi şi ce va trebui să facem pentru viitor. De asemeni, cu acea ocaziune voi expune
cum am gândit şi cum am realizat acest gând, eu urmărind să fac o operă educativă pe care voiesc să o las,
dacă întregim şi permanetizăm această operă.
În speranţa că între atâtea preocupări pe care le are un Preşedinte de Sfat Popular la acest moment,
veţi găsi timp şi înţelegere pentru acest lucru, care nu e dintre cele fără de însemnătate, eu vă zic la bună
vedere, că sâmbătă 17 septembrie 1955, ora 13,22 sosesc în gara Seini.
Desigur că aceste rânduri o să le aduceţi la cunoştinţă colegilor şi colaboratorilor dvs. ca şi consăte‑
nilor care trebuie să ştie cine a fost Eminescu şi care să ne ajute la întregirea operei făcute de mine.
Primeşte Tovarăşe Preşedinte Dvs. şi colaboratorii Dvs. salutări şi sentimente de prietenie din partea
aceluia care se socoteşte cetăţean al Seinilor, datorită gândului bun ce i-a purtat şi îi poartă, prin înfăptuirile
ce nu s-au încheiat încă.”
GENERAL GEORGESCU PION
Bucureşti
Str. Transilvaniei no. 40
ss. indescifrabil
Datorită lui Mihai Bălaj, care a avut o relaţie deosebită cu generalul Pion, avem astăzi mai multe infor‑
maţii despre activitatea acestuia. În autobiografia sa (1975) Mihai Bălaj a alocat spaţii importante gen. Pion
despre care scria: „L-am cunoscut personal pe general. Când mi-a strâns mâna, am simţit că am în faţa mea un
mare bărbat. Nu era un general fabricat. Generalul meu se instruise la cele mai serioase şcoli româneşti. Nu era
arogant, nu era plin de sine. Avea o privire caldă şi prietenoasă. Nu vorbea mult, dar vorbele sale erau clare, erau
permanente ordine şi aforisme în care se concentra toată inteligenţa lui.
Armata – spunea generalul Pion – trebuie să rămână curată, nepătată, respectată, admirată, idolatrizată
de toţi şi folosită numai în scopuri mari ale neamului.
Am început să adun tot ce se scria despre el. Articole de ziar, cărţi, scrisori şi declaraţii. Mă aflam întrun mare impas. Generalul care plantase numele lui Eminescu pe dealul Comja m-a anunţat la câtiva ani după
război, că doreşte să viziteze Seiniul înainte de a muri. Şi într-adevăr s-a stins la mai puţin de un an după vizita
din toamna anului 1955. Generalul meu este eroul de la Mărăşeşti. Despre faptele sale vorbeşte Crucea „Mihai
Viteazul” ce strălucea la ca un soare pe pieptu-i de român neînfricat. În lupta sa, zilnic a cucerit o victorie: în
formă de biserică, de şcoală sau în câmpul binefacerii. În perioada cât a locuit la Seini a strâns peste 2.000.000 lei
şi materialul necesar pentru a ridica, după datini voievodale, o biserică ortodoxă. A ridicat postamentul şi apoi,
dintr-o dată, a primit ordin de plecare. Îi văd ochii strălucind şi mâna încordată pe sabie, îi văd cizmele lustruite
şi uniforma de o curăţenie impecabilă. Din două mişcări ajungea în şaua calului.
Camarazi!
Unitatea noastră naţională – spunea generalul Pion – nu e datorită unui tratat ori convenţii, cum zic
vecinii noştri, ci e rezultatul firesc al unei stări adevărate. Noi am fost decând lumea aici. Peste noi au venit alţii.
Minoritarii de la noi n-au de ce să se plângă. În această stare sufletească am hotărât să ridic la Seini, unde până
mai ieri a fost postul de comandă al Diviziei a 20-a, o Biserică, un altar de rugăciune pentru creştinii ortodocşi –
pentru românii de oriunde, care n-au decât un Dumnezeu, care nu e catolic, nici unit, nici ortodox.
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Din păcate, biserica lui nu s-a mai ridicat. Venise dominaţia maghiară şi la puţin timp după aceasta –
comunismul. Poate că nici Seiniul nu mai avea un bărbat de talia sau de puterea sacrificiului ca Alexiu Berinde.
Generalul meu era pe aproape. Era mai întâi de toate un cuceritor de suflete. Stătea de vorbă cu ultimul soldat, se
interesa de nevoile şi familiile lor, ajuta copiii. Pe copii, orice s-ar spune, nu-i poţi înşela. Ei simt imediat ce suflet ai.
De aceea, copiii şi numai ei decretează cine este şi cine nu – cuceritor de suflete.
Toamna anului 1955. Ultima vizită a generalului. Toată suflarea Seiniului se afla în gară. Primarul şi-a
pus eşarfa tricoloră. Fetele din primul rând oferă flori generalului meu. Pentru prima dată în viaţa lui, generalul
plânge. Cuvântul de salut, citit de eleva Maria Ţânţaş, debutează cu câteva emoţii. Apoi, dintr-o dată, glasul de
privighetoare planează peste toată asistenţa. Numai generalul, cu plete cărunte, domină adunarea, fiind cu un cap
mai mare decât întreaga suflare, aşezată pe linia umerilor săi.
Din spusele înaintaşilor de acum 16 ani – spuse eleva – am auzit că aveţi o mare dragoste pentru copii.
Această dragoste aţi arătat-o prin hrana ce le-aţi servit-o atunci, în împrejurări grele pentru neamul nostru. Am
auzit de asemenea, că aţi ajutat pe săraci şi pe mamele celor concentraţi, fără deosebire de naţionalitate. Aţi fost
un om drept şi bun. Iată de ce am venit cu dragoste înaintea dumneavoastră, spre a vă mulţumi din toată inima
pentru binele ce aţi făcut copiilor de atunci. În semn de recunoştinţă şi dragoste, primiţi acest buchet de flori.
Portretul generalului meu este gata. El este nemuritor.”12
În articolul „Generalul Pion în lumina operelor sale”13, acestuia îi este dedicată o întreagă pagină de ziar.
Autorul articolului (pseudonim Mircelaţia, probabil Mihai Bălaj), nota: „nu încerc portretizarea generalului
Georgescu-Pion, pentru că nu-i văd rostul. De alttfel o aveţi. Citiţi-o în operele sale. O găsiţi pretutindeni, la poarta
Someşului, atât pe coasta vârfului de munte Comja cât şi în grămezile de piatră dela Seini din cari se va ridica un
locaş creştinesc. Mai citiţi-o în ochii orfanilor dela cantina sa de la Seini ca şi în vorbele sfătoase ale bătrânilor de
acolo sau în respectul şi dragostea ce i-o poartă toţi ofiţerii şi soldaţii.”
În acelaşi articol cu un subtitlu sugestiv „Samariteanul”, se scoate în evidenţă şi latura sufletească a
generalului. „A vedea un copil în zdrenţe unora le repugnă. Pe alţii mai sensibili îi impresionează. Adevăraţii
milostivi îi îmbracă. În şirul de copii în drum spre şcoală, generalul Georgescu Pion, a văzut câţiva în zdrenţe.
Sufletul său a fost răscolit de milă. Făcând imediat o colectă printre ofiţerii săi, i-a îmbrăcat. După câteva zile, pe
acelaşi drum, 16 elevi se îndreptau mîndri spre şcoală în noua lor uniformă de străjeri.
Altă dată, a văzut feţe livide, pe care sta imprimată foamea. Samariteanul a tresărit din nou. După alte
câteva zile, un centurion de copii se hrănesc din belşug, de atunci şi până azi, la cantina lor şcolară, ca şi alte zeci şi
zeci de săraci cari se ospătează la popota ostaşilor.” A ajutat familiile nevoiaşe ale concentraţilor cu sume de bani şi
10 vagoane de lemne, a făcut donaţii de Crăciun străjerilor, a fost prezent la toate manifestaţiile culturale, a ridicat
troiţe la Roşiori şi Ilba, fiind călăuzit întotdeauna doar de cele mai nobile intenţii.
La finalul articolului, referitor la toate realizările şi intenţiile sale care, deşi nu au fost finalizate datorită
mutării sale din Seini, se nota: „ele vor rămâne permanenţe vii nu numai pe teren, dar şi în sufletela sătmărenilor
de azi şi de mâine, unde generalul Georgescu-Pion şi-a dăltuit, istoric, numele cu literă de aur.”
Fiind un mare iubitor de cultură, generalul Pion a avut planuri mari în Seini. Pe lângă biserica pe care
a început să o construiască, intenţiona să ofere seinienilor un cămin cultural cu bibliotecă, săli de lectură şi
o cooperativă românească. Căminul urma să devină o instituţie pentru educare tinerilor.
A avut un simţ urbanistic aparte. Sesizând problenele edilitare cu care se confrunta Seiniul (străzi
dezgropate cu bordeie aruncate lângă case cu etaj, pieţe la margine de şanţuri şi cu praf saharian), gene‑
ralul a întocmit un plan de sistematizare pe care dorea să-l îndeplinească cu concursul autoritîţilor
administrative.
După vizita făcută în toamna anului 1955 la Seini, generalul Pion trimite la 2 octombrie o scrisoare
familiei Bălaj în care, plin de emoţie mărturiseşte: „Am mers apoi sus pe Dealul Comja pentru a vorbi cu brazii
puşi de mine spre a fixa astfel viu numele lui Eminescu şi care am constatat cu satisfacţie că şi-a produs efectul
12
13

Generalul Pion şi ortodoxia, materialul este semnat Mihai Bălaj, Autobiografie, 1975, în revista ACOR-D, p. 5–6.
ANMM, fond MihaiBălaj, dos. nr. 17, f. 45.
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educativ...”14. În timpul războiului monumentul a fost distrus în bună parte, iar în locul copacilor dispăruţi
au crescut mesteceni, fapt ce îl determină pe Pion să afirme „Nu este asta o minune? Nu este acesta un semn?”15
La 11 ianuarie 1968, Paulina Georgescu, soţia generalului, trimite o scrisoare familiei Bălaj ca răs‑
puns la iniţiativa autorităţilor locale de a reface monumentul viu de la Comja. Aceasta nota: „Ne-am bucurat
că inscripţia Eminescu a prins la seini rădăcini adânci, la propriu şi la figurat. Nădăjduim că devierea spre nord,
care spuneţi că face mai puţin vizibil în Seini numele marelui poet, va fi rectificată şi că inscripţia va fi cu timpul
ceea ce era la început (cei care au încercat să refacă monumentul nu au respectat planul iniţial deşi aveau prin grija
lui Mihai Bălaj schiţele originale ale proiectului, n.n.)... Cât ar fi de fericit acum, că inscripţia e făcută iarăşi din
brazi tunşi.”16
Este de apreciat faptul că monumentul ridicat de generalul Pion în memoria lui Eminescu a făcut
înconjurul ţării. Pe adresa Primăriei din Seini sau a lui Mihai Bălaj (care are o mare contribuţie la mediati‑
zarea acestui subiect) au sosit mai multe scrisori ale unir oameni sau instituţii interesate de Monumentul
Eminescu de pe Dealul Comja. La sfârşitul anului 1964, Costel Dumitrescu, un eminescolog din Buzău,
cere autorităţilor locale detalii despre acest monument şi despre „cine s-a ocupat de această faptă măreaţă
demnă de laudă, când şi în ce împrejurări a fost realizată această monumentală operă”17. Radio-Televiziunea
Română s-a arătat interesată de acest subiect în noiembrie 1969 prin reprezentanţii săi Valentin Munteanu
şi Horia Vasiliu18. De altfel, monumentul a devenit un punct de atracţie turistică pentru această zonă şi a
trezit interesul publicului chiar şi la concursuri de cultură generală. Pe lângă Mihai Bălaj, au mai scris despre
acest subiect Mihai Negulescu în lucrarea „La hotarul soarelui” sau Dragoş Vicol în Scânteia (articolul „Un
strop de frumuseţe”). Cu toate acestea, se pare că interesul autorităţilor vremii pentru promovarea acestui
obiectiv turistic şi cultural era destul de scăzută în ciuda potenţialului de imagine pe care putea să-l dobân‑
dească Seiniul. La 4 iunie 1973, Consiliul Popular din Seini se adresează Comitetului Judeţean al PCR,
Secţia propagandă, cerând să se scoată mai mult în evidenţă această realizare unică la nivelul României.
Se menţiona că organele silvice s-au preocupat de refacerea şi întreţinerea acestui monument, iar autori‑
tăţile locale doresc ca în fiecare an, în cea mai apropiată zi de duminică de 15 iunie să fie sărbătorit Mihai
Eminescu, sărbătoare ce se dorea a deveni o tradiţie19.
În septembrie 1989, Simion Pop (care a fost prezent la Seini în calitate de reporter al Radiodifuziunii
române în 20 septembrie 1955, la ultima vizită a generalului Pion, alături de Ioniţă G. Andron) publica
în „România pitorească” un amplu reportaj, foarte bine documentat, intitulat „Eminescu scris cu arbori,
Eminescu scris cu brazi”20. Autorul descrie foarte plastic şi emoţionant Dealul Comja: „Avem şi noi, românii,
Dâmbul Sacru. Avem şi noi, românii, Acropola, Avem şi noi, românii, Templul de pelerinaj spre care ne vom
îndrepta cu ofrande de suflet până în veci”.
În continuare este prezentată întreaga istorie a acestui monument şi a Diviziei 20 comandate de
generalul Pion şi demersurile tehnice pentru realizarea acestui obiectiv. După fixarea locaţiei, generalul
se adresează Primăriei comunei Racşa cerând să i se atribuie porţiunea sudică a dealului Comja (circa 40
de hectare). Textul a fost formulat de Şeful de Stat Major al Diviziei 20 infanterie lt-col. Edmond Stanciu:
„Din iniţiativa D-lui General Georgescu Pion, Comandantul acestei Divizii, dorim să facem pe Dealul Comja
o inscripţie comemorativă EMINESCU spre a putea fi citită din depărtare. Vă rugăm cu onoare să binevoiţi a
ne autoriza să facem acea inscripţie în păşunea comunei D-voastră şi să îngrădim în acest scop din parcela cu
nr. top. 5076 o fâşie de teren de cca 125 m lungime şi 32 laţime, adecă o suprafaţă de cca 4000 (patru mii) metri
pătraţi. Dreptul de servitute permanentă asupra arătatei suprafeţe se va intabula în cartea funduară în favorul
14
15
16
17
18
19
20

Ibidem, f. 33.
Ibidem, f. 34.
Ibidem, f. 23–24.
Ibidem, f. 22.
Ibidem, f. 17.
Ibidem, f. 6–8.
„România pitorească”, nr. 9 (213), septembrie 1989, p. 6–8.
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vreuneia dintre organizaţiile locale străjereşti, premilitare etc., care-şi va lua sarcina de a îngriji şi de a întreţine
monumentul”. Răspunsul a fost unul prompt: „La adresa D-voastre nr. 20.652 din 4 VII 1939, am onoare a
Vă trimite anexat un exemplar din deciziunea D-lui primar al comunei Racşa prin care a aprobat să se facă pe
păşunea acelei comune o lucrare comemorativă cu cuvântul EMINESCU. Dat în Oraşul Nou, la 5 iulie 1939...
Notar A. Tunaş”.
Iată cum comentează generalul Georgescu Pion însuşi acţiunea atât de neobişnuită, pentru care îşi
mobiliza camarazii de front şi de simţire românească: „Îi treceam de la facerea tranşeelor pentru apărare la
aceea a unei tranşee mai puternice, aceea a plantării cu brazi în pământul de acolo, din Ţara Oaşului şi acolo la
Poarta Someşului, a numelui lui EMINESCU, care ştiam şi eu şi ei că este şi rămâne cea mai straşnică fortificaţie
ce puteam ridica acolo şi dincolo chiar de existenţa însăşi a Neamului ameninţat atunci.”
Simion Pop notează în continuare că „trudnică a fost, se înţelege, realizarea acestei plantaţii unice, de
rezonanţă mitologică prin implicaţiile de suflet ce îi incumbă. Infanteriştii s-au împrăştiat ca potârnichiile în
pădurile din preajmă şi prin ocoalele silvice ale ţinutului în căutare de puieţi de molid, aduşi la Seini şi căraţi cu
căluţi de munte, măgari şi catâri până pe vîrful dealului la 650 metri altitudine”.
Fiecare din cele 8 litere ale numelui sfânt Eminescu a fost trasată şi dispusă spaţial cu ajutorul unor
riguroase profile operate în teren de către ostaşi, sub îndrumarea inginerului Smiegelschi, concentrat în
acel timp în Divizia 20 infanterie, şi numeroşi tehnicieni silvici. Artistul fotograf de excepţie, regretatul
Ioniţă G. Andron, a fost de faţă în acel moment şi ne-a lăsat două fotografii istorice, de valoare antologică.
Una dintre el în surprinde pe general în timpul lucrărilor, alături de Şeful de Stat Major al Diviziei sale. Este
publicată în acest reportaj inclusiv o fotografie aerospaţială a „Pădurii Eminescu” realizată prin bunăvoinţa
tehnicianului topograf Constantin Dobroslav de la secţia de cercetări aerofotografice a Muzeului Naţional
de Istorie a României.
În ordinul de zi nr. 49 din 15 martie 1940, generalul Pion consemna „să ne îngrijim ca ceea ce am scris
cu sapa în şi pe pământul ţării, aici în poarta Someşului SĂ RĂMÂNĂ. Trebuie să facem orice sacrificiu pentru
ţara noastră, România – ea trebuie să fie veşnică faţă de noi care suntem trecători.”
În anul 1964, silvicultorii seineni, în frunte cu profesorul Mihai Bălaj, au reluat tradiţia localnicilor
de a îngriji şi reface stricăciunile inerente adunate în timp. Ei au operat înlocuiri de arbori degradaţi şi au
retrasat unele litere, plantând circa 2.500 de puieţi de pin şi molid, conferind „sporită sănătate şi tinereţe
eternei păduri eminesciene”.
Generalul de divizie Georgescu Pion şi trupele sale părăsiseră Comja şi Transilvania de nord fără a
trage un foc, dar au lăsat în urmă un semn, un sigiliu sfânt, o pecete demnă de ei. A încetat din viaţă în 1956,
fiind înmormântat cu toate onorurile militare: companie de onoare şi muzică militară21. De altfel, doamna
Pion i-a scris lui Mihai Bălaj şi l-a informat despre decesul generalului.
În semn de recunoştinţă, autorităţile militare de la Satu Mare au dat UM 01486 numele de „General
Ioan Pavel Georgescu” pentru ca amintirea sa să nu dispară din memoria sătmărenilor22.

21
22

Din scrisoarea doamnei Pion către Mihai Bălaj, ANMM, fond MihaiBălaj, dos. nr. 17, f. 23
În toamna anului 1996, după absolvirea Universităţii, am fost încorporat şi repartizat la această unitate militară. Fiind
absolvent al Facultăţii de Istorie, comandantul unităţii de atunci, col Simion Danciu, m-a rugat să fac o cercetare istorică
cu privire la numele generalului Ioan Pavel Georgescu ca să afle mai multe date despre persoana sa şi motivul pentru care
Ministerul Apărării din România a dat numele său acestei noi unităţi militare din Satu Mare. Am constatat că mai nimeni nu
ştia pe la Satu Mare (mai ales în lumea militară din păcate) cine a fost Georgescu Pion. În scurt timp, am reuşit să creionez
portretul generalului Pion, să dezleg enigma numelui şi să readuc la lumină activitatea sa la Seini, rezultând cât se poate de
clar motivul pentru care UM 01486 îi poartă numele, iar de atunci am continuat să adun orice material sau informaţie legată
de acest admirabil general. (Claudiu Porumbăcean).
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ÎNFIINŢAREA ŞI ACTIVITATEA GĂRZILOR
„IULIU MANIU” ȘI A GĂRZILOR ȚĂRĂNEȘTI
DIN ARDEAL ŞI BANAT (1934–1938)
MARIN POP*

THE ESTABLISHMENT AND ACTIVITY OF „IULIU MANIU” GUARDS AND
GUARDS IN TRANSILVANIA AND BANAT PEASANT (1934–1938)
ABSTRACT. This study concern the establishment and
activity of Iuliu Maniu guards and peasant guards. I tried
to emphasize that the first party of its kind in the PNT., The
organization model and the Roman legions of „Apuseni
Mountains, as it was called Avram Iancu were valiant
youth formations PNT. Their guards have succeeded „Iuliu
Maniu”, which sprang into existence, formal, very short,
being dismantled in the fall of 1934 by the NPP leadership. They were followed by guards peasant self-defense
formations, established since 1936. Political formations
were called „peasant guards“ and were organized, at
least in Transylvania and Banat, in each county. Guards
Commander peasant from Transylvania and Banat, was
elected political fighter known Maramures, Ilie Lazar. At the
county level is sought, especially those who had held military positions, such as Col. Aurel Stoica, Ilie Lazar’s deputy.
Guards were composed of peasants and wore „white shirts“,
inspired by Romanian folk from the villages. On the occasion of major meetings in Bucharest and Timisoara Beiuş,
tens of thousands marched Guardists, dressed in white shirts,
armed with pitchforks, and axes Baskets, that while peasant
uprisings. Their parade in front of the official stand for hours
on end and has shown impressive strength that was the
peasantry. Unlike the guards right-wing parties, who were
already on the blacklist of politicians who wanted to assassinate him, the guards wanted to establish a peasant order
and safety climate. Not practicing violence, but only retaliated when they were attacked, as if the great assembly of the
NPP. the Roman Arena, 31 May 1936, when guards were
attacked by right-wing extremist. With an impressive force,
members of peasant guards present at this great assembly
were able to put to flight those who tried to cause a diversion.
*

KEYWORDS: Iuliu Maniu, National Peasant Party in
Transylvania and Banat, peasant guards, Ilie Lazăr
REZUMAT: Prezentul studiu se referă la înfiinţarea şi
activitatea gărzilor Iuliu Maniu şi a gărzilor ţărăneşti. Am
încercat să scoatem în evidență faptul că primele formațiuni
de acest tip, din cadrul P.N.Ț., cu organizare după modelul
legiunilor romane și cele ale „Craiului Munților Apuseni”,
cum era denumit Avram Iancu, au fost formațiunile de voinici ale tineretului P.N.Ț. Lor le-au succedat gărzile „Iuliu
Maniu”, care au avut o existență, oficială, foarte scurtă,
fiind desființate în toamna anului 1934 de către conducerea
P.N.Ț. Au fost urmate de gărzile țărănești, formațiuni de
autoapărare, înființate începând cu anul 1936. Formațiunile
politice s-au numit „gărzi ţărăneşti” şi au fost organizate,
cel puţin în Ardeal şi Banat, în fiecare judeţ. Comandant al
gărzilor ţărăneşti din Ardeal şi Banat a fost ales cunoscutul
luptător politic maramureşean, Ilie Lazăr. La nivel de judeţe
se căutau, în special, cei care deţinuseră funcţii militare, ca
de exemplu colonelul Aurel Stoica, adjunctul lui Ilie Lazăr.
Gărzile erau alcătuite din ţărani şi purtau „cămăşi albe”,
inspirate din portul tradiţional românesc de la sate. Cu prilejul marilor adunări de la Bucureşti, Beiuş sau Timişoara,
au defilat zeci de mii de gardişti, îmbrăcaţi în cămăşi albe,
înarmaţi cu furci, cose şi topoare, ca în vremea răscoalelor
ţărăneşti. Defilarea lor prin faţa tribunei oficiale dura ore
în şir şi a dovedit forţa impunătoare pe care o avea ţărănimea. Spre deosebire de gărzile partidelor de dreapta, care
aveau, deja, liste negre cu oameni politici pe care doreau să-i
asasineze, gărzile ţărăneşti doreau instaurarea unui climat
de ordine şi siguranţă. Nu practicau violenţa, ci ripostau
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doar atunci când erau atacate, cum a fost cazul marii adunări a P.N.Ţ. de la Arenele Romane, din 31 mai 1936, când
au fost atacaţi de gărzile extremiste de dreapta. Având o
forţă impresionantă, membrii gărzilor ţărăneşti prezenţi la

această mare adunare au reuşit să-i pună pe fugă pe cei care
au încercat să provoace o diversiune.
CUVINTE-CHEIE: Iuliu Maniu, Partidul Naţional
Ţărănesc din Transilvania şi Banat, gărzi ţărăneşti, Ilie Lazăr

Un episod mai puțin cunoscut din istoria Partidului Național-Țărănesc îl constituie înființarea
unor formațiuni auxiliare de autoapărare ale partidului, cunoscute sub denumirea de gărzi. Multe din
ele au purtat numele președintelui partidului, Iuliu Maniu, devenit, încă din timpul vieții, un simbol al
democrației românești și al luptei împotriva tuturor formelor de guvernare care îngrădeau drepturile și
libertățile cetățenești.
Înființarea acestor formațiuni, catalogate de adversarii politici interbelici ca fiind paramilitare, iar de către
comuniști subversive, începe în anul 1929 prin organizarea cetelor de voinici, continuă cu gărzile „Iuliu Maniu”,
în anul 1934, gărzile țărănești (1936–1938), iar după 1944 cu gărzile „Iuliu Maniu” și multe alte formațiuni care
aveau ca scop înlăturarea regimului comunist (Sumanele Negre, Haiducii lui Avram Iancu etc).
Formațiunile naţional-ţărăniste create în perioada interbelică s-au înființat în contextul ascensiunii
curentelor politice extremiste și înființarea formațiunilor paramilitare precum „Garda de Fier”, care au insta‑
urat în societatea românească un climat de violențele nemaiîntâlnite și asasinatele politice. La fel, după cel
de al doilea război mondial, formațiunile de autoapărare național-țărăniste s-au înființat în contextul insta‑
urării la noi în țară a regimului comunist, care tindea la eliminarea, chiar fizică, a întregii elite interbelice.
În aceste condiții foarte mulți tineri studenți, foști militari, chiar țărani, care nu au acceptat jugul sovietic,
au luat calea codrului și au luptat cu arma în mână împotriva odiosului regim, total străin de interesele țării
noastre. Mulți dintre ei și-au găsit sfârșitul în munți, împușcați de către trupele de Securitate, iar alții în
închisorile comuniste.
Ceea ce este interesant este faptul că marea majoritate a acestor formațiuni politice de autoapărare
național-țărăniste îl aveau ca mentor spiritual pe Iuliu Maniu, chiar și după moartea tragică a marelui om
politic sălăjean în închisoarea de la Sighet, în dimineața zilei de 5 februarie 1953.
În prezentul studiu ne propunem să analizăm contextul politic în care s-au înființat gărzile „Iuliu
Maniu”, în anul 1934, și scurta lor activitate oficială, fiindcă deși ele au fost desființate în toamna anului
1934 au continuat să activeze neoficial, iar din 1936 au purtat denumirea de gărzi țărănești.
1. Înființarea gărzilor „Iuliu Maniu”
Pe data de 7 iunie 1934, la Cluj, la inițiativa fruntașului politic Cornel Bianu, a avut loc o întrunire
importantă a grupării maniste. El dădea presei un comunicat, în care se afirmau următoarele: „Avînd în
vedere afirmațiunile grave, cari se colportează cu privire la unele intențiuni infame ale unor anumite cercuri
și cari privesc persoana dlui Iuliu Maniu, îmi cer voie a invita membrii tineretului național-țărănesc la o
consfătuire, care să se țină pe data de 7 iunie la Cluj”1.
Pe lângă tineretul clujean, au participat și un mare număr de „vechi luptători pentru ideile de purifi‑
care și demnitate”, reprezentate, în concepția grupării, de Iuliu Maniu. Scopul declarat al întrunirii era acela
de „a constitui un zid de apărare” în jurul lui Iuliu Maniu2.
Se zvonea că familia și cunoscuții lui Iuliu Maniu au fost sesizați „din surse de încredere” că viața lui
era în pericol, chiar de a fi asasinat. O știre, în acest sens, ar fi apărut chiar la Radio Budapesta3.
1
2
3

România Nouă, nr. 118, 6 iunie 1934, p. 8
Idem, nr. 121, 10 iunie 1934, p. 1
Idem, nr. 132, 23 iunie 1934, p. 3
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Întrunirea de la Cluj a fost deschisă de Cornel Bianu, care vorbește despre obligația generației tinere
de a-l apăra pe Iuliu Maniu, în fața calomniilor și pericolelor la care era supus. Au mai vorbit fruntașul
politic Căpâlneanu, fost senator, declarat președinte al adunării, tinerii profesori universitari Victor Jinga și
Gheorghe Dragoș, V. Târnăveanu, Axente Sever Banciu, I. Oancea, Adrian Mihalca, Emil Grecu etc. După
depunerea unui jurământ, s-a hotărât înființarea imediată în toate orașele și satele a gărzii „Iuliu Maniu”.
Pentru organizarea și conducerea gărzilor a fost ales un comitet, în frunte cu Gheorghe Dragoș. S-a con‑
statat că în județul Sălaj se constituise deja garda, sub conducerea lui Iuliu Coroianu, fost deputat. De ase‑
menea, la Cluj, sub conducerea avocatului Valer Moldovan. S-a luat decizia ca garda sălăjeană să plece de
urgență la Bădăcin, pentru a se pune la dispoziția lui Iuliu Maniu.
Astfel, a doua zi, garda sălăjeană, împreună cu o delegație a Comitetului de conducere, compusă din
Gheorghe Dragoș, Iuliu Coroianu, Axente Banciu și Alexandru Aluașiu,s-a deplasat la Bădăcin, pentru a-i
expune lui Iuliu Maniu hotărârile tineretului adoptate la Cluj. Iuliu Maniu le-a mulțumit, „adânc mișcat de
gestul de simpatie al tineretului”. A subliniat, însă, că nu primește o gardă permanentă la Bădăcin, întrucât
se simțea în deplină siguranță, „a conștiinței datoriei împlinite” și chiar dacă „ar cădea fizicește, salvatoare
pentru țară” era „biruința ideilor pentru care luptă”. Că garda avea datoria de a transmite maselor ideile
democrației. Cu toată împotrivirea lui Iuliu Maniu, delegația a înființat gărzi pe tot traseul Bădăcin-Cluj4.
Cu toate că Iuliu Maniu s-a împotrivit constituirii gărzilor care urmau să-i poarte numele și care își
doreau să-l apere de eventualitatea unui asasinat, procesul de constituire continuă în tot Ardealul și Banat.
Astfel, la Timișoara are loc o consfătuire a tineretului național-țărănist din Banat, în prezența președintelui
organizației județene Sever Bocu și a lui Cornel Bianu, delegatul gărzii „Iuliu Maniu” din Cluj și inițiatorul
mișcării. Sever Bocu îi invită pe tineri să se înscrie în gardă, pe care o consideră una „de onoare a națiunei și
conștiinței românești”. Cornel Bianu a arătat care era scopul înființării gărzii. În opinia lui, el rezida în „seri‑
oasele pericole”, care pândeau persoana lui Iuliu Maniu, „în îngrijorarea persoanei fizice a marelui bărbat
de stat”. În gardă se puteau înscrie, peste partide, toți cei care înțelegeau „să-și manifeste indignarea față de
odioasele metode de a suprima sau compromite un om și un crez și să activeze curentul regenerator din
viața politică a țării”. Susține că Iuliu Maniu nu știa de inițiativa tinerilor și le aduce la cunoștință că coman‑
dantul gărzilor pentru Ardeal era Gheorghe Dragoș. În continuare, a luat cuvântul tânărul fruntaș politic
bănățean Ioan Subțire, care l-a propus ca președinte al gărzilor „Iuliu Maniu” din Banat pe Aurel Leucuția,
un colaborator apropiat al lui Iuliu Maniu, iar la județul Timiș Torontal pe Nicolae Căpețianu. Secretar
general regional a fost propus tânărul fruntaș național-țărănist Gheorghe Ciorman5.
Pe data de 23 iunie 1934, are loc, la Oradea, o importantă întrunire a tineretului intelectual din
cadrul P.N.Ț. Bihor, sub președinția avocatului Romul Pop, fost deputat și un colaborator apropiat al lui
Iuliu Maniu6. Cu această ocazie, Romul Pop a propus înființarea gărzii „Iuliu Maniu” și în județul Bihor. El
subliniază importanța gărzii și împrejurările care impuneau înființarea ei de urgență. Au mai luat cuvântul
Gheorghe Popescu-Ceica, fost deputat, Gheorghe Bulgă și Eugen Chișu, avocați, Ioan Mașcaș și Ioan Nițu,
directori-învățători, Traian Surducan și Eugen Bârsan. S-a hotărât, apoi, înființarea imediată a gărzii, ale‑
gându-l ca președinte pe Romul Pop, iar ca secretar a fost ales Eugen Bârsan, avocat în Oradea. A fost
trimisă o telegramă lui Iuliu Maniu, prin care i se aducea la cunoștință înființarea gărzii și în județul Bihor7.
A doua zi, pe 24 iunie, o delegație a organizației provinciale din Banat a gărzii „Iuliu Maniu”, în frunte
cu Nicolae Căpețianu, comandantul gărzii din județul Timiș-Torontal și Gheorghe Ciorman, secretarul
4
5
6

7

Idem, nr. 121, 10 iunie 1934, p. 1
Idem, nr. 132, 23 iunie 1934, p. 3
Romul Pop era fiul lui Coriolan Pop, primul prefect al județului Bihor. Bunicul său a fost Andrei Cosma, finul lui George Pop
de Băsești, unul dintre cei mai mari economiști de dincoace de Carpați, căruia i se datorează înființarea mai multor bănci în
Sălaj, Sătmar și chiar a celei din Oradea, a cărei director a fost ginerele său Coriolan Pop. De la sine înțeles că între familia
Maniu și Cosma era o strânsă legătură. Referitor la genealogia familiei Pop-Cosma, vezi, printre altele, documentele existente
la S.J.CJ.A.N., fond familial Bran
România Nouă, nr. 134, 26 iunie 1934, p. 1
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general al organizației provinciale a gărzilor s-au deplasat la Lugoj, județul Severin. Scopul deplasării a
fost de a înființa și în acest județ garda „Iuliu Maniu”. Președinte al gărzii a fost ales Alexandru Jucu, iar
secretar profesorul Filaret Barbu. De asemenea, a fost ales un comitet provizoriu de organizare a gărzilor
în tot județul, compus din Ion Jucu, avocat, fratele mai mare a lui Alexandru Jucu, Cornel Antal, avocat,
Constantin Țunca, avocat, N. Andrei, Victor Secoșan, Constantin Jucu, econom (țăran – n.n.), Dragomir
Constantin, funcționar particular și Ion Berariu, pantofar. La orașe au fost aleși următorii fruntași poli‑
tici: N. Marchescu, la Caransebeș; avocatul Zarcula Lazăr, la Orșova; Maior Cena, la Mehadia; Traian
Constantin, avocat, dr. Pepa și dr. Băcilă, avocat, la Teregova. Delegații provinciali urmau să se deplaseze în
județul Caraș, să înființeze gărzi, la fel ca în județul Severin8.
Procesul de constituire al gărzilor „Iuliu Maniu” se generalizează în întreg Ardealul și în Banat.
În județul Someș, inițiativa vine din partea fostului președinte al organizației lupiste Ion Cureu. Astfel,
pe data de 28 iunie 1934, la Dej, are loc ședința de constituire a gărzii. În deschidere a vorbit Alexandru
Coroi, fost primar al orașului Dej, care vorbește despre importanța gărzii, pentru apărarea lui Iuliu Maniu.
Adunarea l-a proclamat ca președinte al gărzii pe Ion Cureu, care în discursul său subliniază următoa‑
rele: „Trebuie să apărăm cu riscul vieții noastre, pe acela care nu mai este pentru noi o personalitate, ci un
templu spre care trebuie să ne îndreptăm cu toții pașii. (...) Iar pentru a apăra tot ce are România mai scump,
trebuie să apărăm persoana fizică a dlui Maniu, care este amenințată de ceata hidoasă a oportuniștilor și
ambițioșilor, cari nu mai cunosc nimic din tot ce a avut poporul român mai nobil și curat în sufletul său de
alungul secolilor”.
După terminarea cuvântărilor, a fost ales un comitet de conducere. Astfel, Ioan Cureu era secondat
de Gheorghe Todea, în calitate de vicepreședinte, iar studenții Pamfil Pop și Gheorghe Basa au fost aleși
secretari ai gărzii.
Pe data de 29 iunie 1934, la Sighișoara, județul Târnava Mare are loc o întrunire, în cadrul căreia se
înființează un comitet de inițiativă, cu scopul de a organiza gărzile „Iuliu Maniu”. Comitetul era compus
din Octavian Dobre, fost primar al orașului Sighișoara, Beniamin Suciu, notar public și fost prefect, Vasile
Pintea, avocat în Sighișoara, preotul Alexiu Sestraș din Șeica Mare, Alexandru Căpățână, medic în Sighișoara
și Augustin Vișa din Șeica Mare, licențiat în drept și teologie. Mandatul comitetului era limitat până în
momentul constituirii gărzilor, când urma să fie aleasă conducerea județeană a gărzilor.
Gruparea manistă din cadrul organizației P.N.Ț. din județul Maramureș, unde existau divergențe
serioase, condusă de Ilie Lazăr s-a întrunit la Sighet. În lipsa lui Ilie Lazăr, adunarea a fost prezidată de
fruntașul politic Vasile Ilea. S-a hotărât ca întreaga organizație manistă să se înscrie în garda „Iuliu Maniu”.
De asemenea, au cerut, în mod public, ca Iuliu Maniu să părăsească Bădăcinul și să se implice, din nou, în
viața politică. Toți ce prezenți s-au înscris pe linia politică promovată de „Sfinxul de la Bădăcin”9.
Înainte ca studenții de la Universitatea din Cluj să plece în vacanță, pe data de 1 iulie 1934, după cum
rezultă dintr-o notă informativă a Siguranței, au fost convocați de Cornel Bianu la o consfătuire. Ședința a
fost condusă de Axente Banciu. Au participat, printre alții, fruntașii politici Aurel Socol, Valentin Poruțiu,
Simion Nemeș, Cornel Bianu, Victor Jinga și Valer Moldovan. Scopul ședinței a fost acela de a trasa sarcini
tineretului ca în timpul vacanței să activeze la sate. Tinerii au primit directive în vederea organizării gărzii
Iuliu Maniu, care urma să se facă în cadrul filialelor județene și sub conducerea delegaților județeni. Cornel
Bianu a făcut cunoscut că Iuliu Maniu s-a deplasat la București și a insistat pe lângă Dinu Brătianu să intre
în guvernul Tătărescu și să primească portofoliul Armatei10.
Între timp, pe data de 30 iunie 1934, a avut loc o consfătuire a Comitetului de inițiativă pentru
înființarea gărzilor „Iuliu Maniu”, la cooperativa Mercur din Cluj. Profesorul universitar Gheorghe
Dragoș le-a comunicat celor prezenți rezultatele întrevederii pe care a avut-o cu președintele P.N.Ț.
8
9
10

Idem, nr. 136, 28 iunie 1934, p. 8
Idem, nr. 141, 3 iulie 1934, p. 3
A.C.N.S.A.S., fond Documentar, dos. 10.872, f. 66
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Ion Mihalache. O primă concluzie era acea că se încercau modalități de revenire asupra excluderii lui
Sever Bocu și a reveni asupra primirii demisiei lui Zaharia Boilă, amândoi apropiați ai lui Iuliu Maniu.
În privința gărzilor „Iuliu Maniu”, care urmau să ia ființă până cel târziu la sfârșitul lunii iulie 1934, se
subliniază că s-a amânat pe toamnă, când urma să fie convocat un Congres general pentru Ardeal și
Banat. Până atunci, conform statutelor provizorii ale gărzilor, urmau să fie înființate nuclee ale gărzilor
în fiecare județ din Ardeal și Banat, după sistemul celei de la Cluj. Se afirma că Ion Mihalache s-a opus
„energic” înființării gărzilor „Iuliu Maniu”, susținând că ele vor adânci și mai mult conflictul dintre Iuliu
Maniu și Alexandru Vaida Voevod. De asemenea, se afirma că și Iuliu Maniu „a refuzat categoric să con‑
simtă”, ca garda să fie una personală, ci a subliniat că ea trebuia să fie „numai un instrument, ce va lupta
contra forțelor oculte” și că era necesar „un balast” în Ardeal față de opoziția pe care au creiat-o vaidiștii.
Nota informativă în care se vorbește despre consfătuire subliniază că acesta ar fi „adevăratul scop al
înființării gărzii Iuliu Maniu”.
Iuliu Maniu era „nervos” pentru că acțiunea sa pe care a denumit-o balast era supusă eșecului, dato‑
rită intervenției lui Ion Mihalache, care vedea garda, după cum am subliniat și mai sus, ca o formațiune
politică „ostilă și contra” lui Vaida. Vaida a fost informat despre intențiile lui Iuliu Maniu și de colaboratorul
său apropiat, fost subaltern la Ministerul de Interne, Eduard Mirto, care sosea pe data de 1 iulie 1934 la Cluj
să-l viziteze pe Vaida11.
Primul județ în care s-a definitivat constituirea gărzii „Iuliu Maniu” a fost, bineînțeles, Sălajul, județul
natal al lui Iuliu Maniu. Astfel, pe data de 7 iulie 1934, la Zalău, s-a constituit Comitetul județean al Legiunii
Gărzii „Iuliu Maniu” din Sălaj. Deasemenea, au fost aleși comandanții cohortelor gărzii pe plase12.
După cum se poate observa, la fel ca organizațiile de tineret de la sate, înființate în anul 1929, denu‑
mite cu termenul de voinici, gărzile „Iuliu Maniu” păstrau aceeași structură copiată după modelul de orga‑
nizare al armatelor romane. Acest sistem de organizare, după cum știm, a fost folosit și de Avram Iancu,
brațul armat al Revoluției de la 1848, din Transilvania. Așadar, scopul lor declarat era acela de a crea o gardă
personală a lui Iuliu Maniu, a cărui viață se credea că este în pericol. Nu era exclus, având în vedere că în
decembrie 1933 primul ministru I.G. Duca fusese asasinat. Se constată o escaladare a violenței și introdu‑
cerea asasinatului, ca tactică de luptă politică a extremei drepte. Trebuie subliniat că gărzile „Iuliu Maniu”,
cu toată organizarea tipic militară, aveau un caracter defensiv.
Pe lângă un eventual pericol de asasinat, național-țărăniștii din gruparea manistă vorbeau și de un
asasinat moral al mentorului lor, prin încercarea regelui Carol al II-lea de a-l compromite. Astfel, s-a încercat
„asasinarea” lui morală, prin implicare în afacerea Skoda.
Ca o dovadă a moralității sale, recunoscută și de liderii altor partide, fruntașul politic Grigore Filipescu
a organizat, în cinstea lui Iuliu Maniu, un banchet, în Capitală, pe data de 14 august 1934. Evenimentul a
fost larg mediatizat de presa vremii.
Comitetul Legiunii gărzii „Iuliu Maniu” din Cluj îi mulțumește lui Gheorghe Filipescu, printr-o
telegramă. În concepția lor, evenimentul era organizat pentru a exprima „încrederea și admirația întregei
țări, fără deosebire de partide, față de cel ce reprezintă azi demitatea națională și înțelepciunea politică”.
11
12

Ibidem, f. 67–68
România Nouă, nr. 146, 11 iulie 1934, p. 3; Iată componența Comitetului județean și comandanți de plase: Comandantul
Legiunii – Iuliu Coroianu, avocat, fost deputat; Ajutor de comandant – Ioan Gheție, avocat, vicepreședinte al organizației
P.N.Ț. din Sălaj; Secretar general – Simion Pop, avocat, secretarul general al organizației P.N.Ț. Sălaj; casier – Valer Câmpeanu,
avocat, primar al orașului Carei; comandantul cohortei Tășnad – Vasile Oros, fost senator, fost subprefect la Bihor; comandan‑
tul cohortei Carei – Gheorghe P. Văleanu, avocat, fost deputat și senator; comandantul cohortei Buciumi – protopop Cornel
Oțiel; comandantul cohortei Șimleu Silvaniei – Ioan V. Pop, avocat, fost deputat; comandantul cohortei Crasna – Cornel
Pop, avocat; comandantul cohortei Zalău – Coriolan Pereni; comandantul cohortei Supurul de Jos – Alexandru Aluașiu;
comandantul cohortei Valea lui Mihai – Iustin Buzilă, fost primar la Valea lui Mihai; comandantul cohortei Cehu Silvaniei
– George Mercea, avocat; comandantul cohortei Jibou – Alexandru Vodă, avocat. Membrii în comitet: Ionel Ciobanu, fost
președinte al societății culturale „Sălăjana”; Dumitru Onacu, director învățător; Iuliu Gheție, student și Alexandru Derșidan,
plugar.
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Comitetul a hotărât ca Iuliu Maniu, care se deplasa pe ruta Bădăcin-București, să fie întâmpinat în gara din
Cluj și însoțit la banchet de cât mai mulți tineri gardiști13.
Organizarea gărzilor „Iuliu Maniu” continuă. Pe data de 24 august 1934, s-au pus bazele Legiunii
gărzii în județul Brașov. Prezent la eveniment, comandantul suprem al gărzilor din Ardeal, profesorul uni‑
versitar clujean Gheorghe Dragoș vorbește despre rostul lor și normele de organizare. Cu această ocazie s-a
hotărât înființarea gărzii județene, cu următorul comitet: Dumitru Marcea, comandant; Nicolae Precup,
avocat, ajutor de comandant; dr. Dogariu, medic, Nicolae Baboie, profesor, Gheorghe Sorescu, directorul
fabricii „Metronom” din Brașov. De asemenea, s-a decis organizarea gărzilor în toate localitățile județului14.
În perioada 9–12 septembrie 1934 au loc, în Capitală, ședințele Comitetului Central Executiv al
P.N.Ț. Printre problemele supuse discuției s-a aflat și cea a gărzilor „Iuliu Maniu”. A luat cuvântul, printre
alții, dr. Nicolae Lupu, care „într-o înflăcărată cuvântare” afirmă că viața lui Iuliu Maniu aparținea întregii
națiuni. În consecință, dacă era în primejdie, apărarea vieții lui nu revenea numai gărzilor „Iuliu Maniu”,
ci întregii națiuni. Își exprimă anumite rezerve asupra rostului gărzilor și face apel la Iuliu Maniu să dea
concurs conducerii partidului pentru desființarea lor, contribuind în acest mod la „pacificarea partidului”.
Subliniază că prioritatea P.N.Ț. era acea de a se pregăti de guvernare. Președintele P.N.Ț., Ion Mihalache,
afirmă că și el, la fel ca Vaida sau Lupu, a primit amenințări cu moartea. Afirmă că dacă ar „cade unul singur
din fruntașii partidului, partidul întreg îl va răzbuna”. Subliniază că împotriva anarhiei și violenței trebuiau
organizate și mobilizate masele țărănești. Referitor la gărzi, el afirmă că dacă va fi nevoie P.N.Ț. „va organiza
noui instrumente de apărare”. Așadar, conducerea P.N.Ț. a hotărât desființarea gărzilor „Iuliu Maniu”15.
Pe data de 16 septembrie 1934, Gheorghe Dragoș, Nicolae Căpețianu, Valer Moldovan, P. Rechițean
și Nicolae Buta, comandanți ai gărzilor „Iuliu Maniu” și Cornel Bianu, inițiatorul gărzilor, s-au prezentat la
Iuliu Maniu pentru a discuta problema gărzilor desființate de conducerea P.N.Ț.
La consfătuirea de la Bădăcin, Iuliu Maniu le-a mulțumit pentru „entuziasmul generos cu care au
fost gata să-l apere”. Afirmă că ședințele Comitetului Central Executiv al P.N.Ț. s-au încheiat „spre deplina
dsale satisfacție, cu rezultate îmbucurătoare”. În acest context, i-a rugat pe reprezentanții comandamentului
suprem al gărzilor să se supună, „întru toate”, conducerii centrale a P.N.Ț., respectându-i deciziile.
În urma consfătuirii cu Iuliu Maniu, în aceeași zi, conducerea gărzilor a dat publicității un comunicat
prin care își anunța auto-dizolvarea: „1) Considerând că partidul întreg, prin Comitetul Central Executiv,
s-a declarat solidar întru apărarea dlui Iuliu Maniu; 2) că partidul întreg a înscris în programul său de luptă
principiile politice pentru cari d. Iuliu Maniu a desfășurat steagul dsale eroic; 3) că în lupta viitoare a parti‑
dului pentru aceste principii singură disciplina severă a membrilor lui poate aduce isbânda desăvârșită; 4)
că prin comunicatul oficial al Comitetului Executiv desideratele cari au determinat alcătuirea gărzii au fost
atinse, și că altele, desigur, vor primi satisfacțiune în viitorul apropiat, ia act de toate hotărârile conducerii
centrale a partidului și declară că membrii gărzii disolvate se vor încadra cu tot elanul în oastea cea mare a
partidului, în lupta pe care acesta o va deslănțui în curând spre ducerea la izbândă a idealurilor naționale,
democratice și de înțeleaptă politică de stat, care-l călăuzesc și cari, singure pot aduce refacerea țării și
binele neamului nostru”16.
Referitor la desființarea gărzilor „Iuliu Maniu”, fruntașul politic Ghiță Pop, pro-manist și el, publica
un articol în ziarul „Adevărul”, preluat și de ziarul „România Nouă”. El sublinia că în ședințele Comitetului
Central Executiv s-a decis cu unanimitate de voturi desființarea gărzilor. Au consimțit să voteze această
hotărâre inclusiv „sovatiștii”, printre care se găsea și el. Totuși, din articol reiese că gărzile au fost desființate
doar formal. Astfel, el afirmă următoarele: „Azi gărzile dispar, dar starea de spirit care le-a zămislit nu va
muri. Atâta timp cât ideile și politica personificată de d. Maniu nu vor triumfa, teama și grija pentru viața
13
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celui mai reprezentativ om politic al Transilvaniei vor stăpâni încă spiritele acolo”. Iuliu Maniu a încetat
să fie păzit de gărzi, dar stătea „sub scutul Ardealului întreg, al unei opinii publice ale cărei rânduri dese și
fanatice îl înconjoară ca o gardă nevăzută”17.
În concluzie, se poate afirma că gărzile „Iuliu Maniu” au constituit o formă intermediară de organizare
a tineretului, în speță manist, între cetele de voinici și gărzile țărănești care se vor înființa începând cu anul
1936, în contextul escaladării violenței pe scena politică românească. Înființarea gărzilor a pornit din îngri‑
jorarea tineretului promanist de a nu avea și Iuliu Maniu soarta tragică a lui I.G. Duca. Scopul lor a fost acela
de a-și apăra mentorul. Caracterul lor a fost unul defensiv, la fel ca și celelalte organizații național-țărăniste
similare, care i-au precedat sau succedat. La fel, și modul lor de organizare a fost același. Comandanții găr‑
zilor „Iuliu Maniu” din Ardeal și Banat au devenit, peste 2 ani, conducătorii gărzilor țărănești. Așadar, se
poate afirma că ele nu au fost dizolvate, ci doar și-au întrerupt activitatea.
2. Înfiinţarea și activitatea gărzilor ţărăneşti (1936–1938)
În şedinţa din data de 18 ianuarie 1936, Delegaţia Permanentă a P.N.Ţ. a luat în discuţie situaţia poli‑
tică existentă în ţară şi alegerile parţiale care se apropiau. Faţă de metodele de violenţă introduse în politica
ţării de către unele grupări extremiste, cu complicitatea guvernului şi toleranţa administraţiei şi „dată fiind
absenţa totală a scutului legal”, conducerea P.N.Ţ. a hotărât înfiinţarea gărzilor ţărăneşti18.
Conducerea P.N.Ţ., prin intermediul presei, face un apel către membrii săi şi către cetăţenii „conşti‑
enţi de pericolul naţional ce ameninţă ordinea în stat şi existenţa naţiunei noastre în graniţele ei fireşti”, să
contribuie şi financiar la această acţiune. Contribuţiile urmau a fi trimise lui Ernest Ene, casierul general al
P.N.Ţ. Se motivează faptul că P.N.Ţ-ului i s-a impus o metodă de luptă pentru care nu a fost „pregătit sufle‑
teşte”. Era nevoit să răspundă la metodele de violenţă organizată, printr-un nou sistem de apărare, acela al
gărzilor ţărăneşti19.
Un alt eveniment care a determinat înfiinţarea gărzilor ţărăneşti a avut loc în luna octombrie 1935. În
urma incidentului de la Sighet, unde au fost răniţi 7 ţărani şi preşedintele organizaţiei P.N.Ţ. din Maramureş,
Ilie Lazăr, tineretul „acţionist” şi foştii membrii ai gărzii Iuliu Maniu au luat atitudine.
Pe data de 21 octombrie 1935 ei s-au întrunit la Cluj, unde avea loc şi o şedinţă a Comitetului jude‑
ţean al P.N.Ţ. A luat cuvântul Victor Jinga, preşedintele tineretului naţional-ţărănist din Ardeal şi Banat,
care, în numele tineretului, a solicitat conducerii centrale a partidului să examineze urgent situaţia creată
şi necesitatea înfiinţării gărzii „de legitimă apărare a naţiunii, împotriva provocărilor, abuzurilor şi agresi‑
unilor instigate şi patronate de guvern”. Ei cereau ca garda să aibă nuclee în sate, judeţe şi provincii, să aibă
mobilitatea tactică necesară şi promtitudinea executării mandatului dat de conducerea centrală a parti‑
dului. Cereau ca această gardă să fie înfiinţată înainte de marea adunare a P.N.Ţ. preconizată a avea loc pe
data de 14 noiembrie, la Bucureşti, „ca să facă faţă în mod eficace provocărilor eventuale organizate sau
regizate de guvern”20.
Un alt incident, considerat fără precedent, are loc chiar în Cameră, în şedinţa din 19 martie 1936.
În această şedinţă a fost luată în discuţie legea „Vitejii Neamului”, care prevedea anumite privilegii
pentru cei decoraţi cu această distincţie de război. Au luat cuvântul Octavian Goga şi Modreanu. În schimb,
deputatul Ciakovski arată că nu se pot crea privilegii unei singure categorii de foşti combatanţi, când mulţi
alţii, care şi-au făcut datoria pe câmpul de luptă nu au fost decoraţi.
Ajungând la cuvânt, profesorul universitar Petre Andrei, deputat P.N.Ţ., îi răspunde lui O. Goga, care
a acuzat P.N.Ţ. că este comunist. El expune doctrina partidului, care era „pur agrară” şi subliniază că era
17
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departe de comunism. Între timp, cuzistul Nichifor Robu provoacă scandal, acuzându-l pe deputatul P.N.Ţ.
Iacobescu că ar fi comis fraude. Cuziştii încep să strige în cor către P.N.Ţ. cu termenii de bandiţi, bandă
organizată etc. Deputatul ţărănist, ardelean, Virgil Solomon, se adresează cuziştilor pe care-i apostrofează
cu termenul de imbecili. În acel moment, deputatul cuzist Marcel Adam se repede asupra lui V. Solomon
şi-l loveşte în cap. Solomon se apără şi ripostează şi totul se transformă într-o bătaie generală. Cuziştii, în
frunte cu Nichifor Robu, se aruncă asupra lui Solomon, care este lovit din toate părţile, doborât la pământ
şi călcat în picioare de deputaţii cuzişti. Bătaia durează câteva minute, sub privirile preşedintelui Camerei şi
ale chestorilor, care intervin pentru a-l salva pe Solomon din mâinile agresorilor cuzişti.
În cele din urmă, preşedintele Camerei suspendă şedinţa, dar bătaia continuă şi tumultul se îndreaptă
spre primele bănci, care sunt complet distruse. Ordinea a fost restabilită cu mare greutate prin intervenţia
deputaţilor P.N.Ţ., care l-au salvat pe Solomon.
Şedinţa este redeschisă, deputaţii Adam, Robu şi Solomon fiind aduşi în faţa Comisiei de disciplină,
care a hotărât excluderea lor de la şedinţe. Nichifor Robu pentru 30 de zile, Virgil Solomon pentru 15 zile
şi Marcel Adam pentru 10 zile.
Preşedintele P.N.Ţ., Ion Mihalache, a luat cuvântul şi a protestat împotriva scandalurilor permanente
provocate de micul grup cuzist. El spune că Parlamentul nu poate fi transformat în „arenă de luptă pentru
bestii”. Apostrofează, „în cuvinte tari” Biroul şi majoritatea parlamentară, care nu a sancţionat la timp astfel
de acte de dezordine: „Datoria supremă a tuturor – spune el – este să restabilim prestigiul Parlamentului”.
Încheie cu un ton ameninţător, afirmând că: „Dacă majoritatea nu-şi cunoaşte datoria, vom şti să ne apărăm
cu propriile mijloace”21
Referitor la rolul gărzilor ţărăneşti, Ion Mihalache afirmă că acestea şi-au dovedit eficacitatea în
timpul alegerilor parţiale de la Mehedinţi şi ele „trebuie să fie o realitate permanentă atâta vreme cât doc‑
trina violenţei va fi lăsată de guvern să se resfeţe pe câmpul politic al ţării noastre”22.
În județul Maramureș, pe data de 8 martie 1936 are loc ședința Comitetului județean al P.N.Ț.
Printre altele, se subliniază că s-a primit ordin de la Centru să fie înființată o gardă de apărare, compusă
din maxim 150 de persoane. Ea avea misiunea de a-i apăra pe membrii marcanți ai partidului, în timpul
turneelor de propagandă prin județ, în special pe Ilie Lazăr. De asemenea, de a pregăti primirile oficiale
și a asigura ordinea și paza în cazul în care soseau în județ fruntași politici de la Centru. Astfel, s-a luat
inițiativa înființării gărzii țărănești maramureșene, fiind însărcinați cu această misiune căpitanul pensionar
Simionescu, Nicoară Pop și Vasile Lazăr, fratele lui Ilie Lazăr. Tot cu această ocazie au fost primiți în P.N.Ț.
mai mulți muncitori23.
Pe data de 4 aprilie 1936 se dau noi instrucțiuni gărzilor țărănești. Acestea prevedeau ca: simbolul
lor să fie steagul verde cu bandă tricolor; toate unitățile să aibă sedii speciale unde să fie păstrate steagurile,
arhiva, banii, insignele și armele; până la stabilirea unei uniforme oficiale, care urma să fie cea țărănească,
să se poarte pe îmbrăcămintea obișnuită insigne și banderolă pe braț; organizațiile locale ale P.N.Ț. aveau
obligația de a strânge fondurile necesare funcționării gărzilor țărănești, care urmau să fie completate prin
donații și subvenții; ca efective, gărzile trebuiau să cuprindă cel puțin 25% din numărul total al membrilor
fiecărui județ; cea mai mare atenție să se dea selecției membrilor și comandanților gărzilor; cei dintâi să
aibă vârste cuprinse între 24 și 40 de ani, aleși dintre „elementele hotărâte la luptă”; în ceea ce privește
comandanții de județe și provincii urmau să fie aleși dintre „cei mai populari conducători”24.
În judeţul Năsăud, în luna aprilie 1936 are loc şedinţa Comitetului judeţean al P.N.Ţ. Printre pro‑
blemele discutate a fost şi cea a înfiinţării gărzilor ţărăneşti. În cuvântul său, Cornel Pop, secretarul orga‑
nizaţiei judeţene de tineret a vorbit despre rolul gărzilor ţărăneşti. S-a luat hotărârea înfiinţării gărzilor în
21
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toate comunele judeţului25. Acţiunea a continuat până în luna septembrie 1936, când Victor Moldovan,
secretarul general al organizaţiilor P.N.Ţ. din Ardeal şi Banat şi preşedintele organizaţiei judeţene Năsăud,
însoţit de o serie de fruntaşi locali, a înfiinţat gărzile ţărăneşti şi în sectorul Mocod, întruniţi la Năsăud.
El dă şi instrucţiunile necesare cu privire la organizarea şi funcţionarea gărzilor ţărăneşti din sectorul
amintit26.
În judeţul Făgăraş, pe date de 23 aprilie 1936 are loc Congresul organizaţiei judeţene, ocazie cu care
se discută şi problema gărzilor ţărăneşti. În cuvântul său, preşedintele organizaţiei, Aurel Dobrescu, afirmă
că în judeţul Făgăraş erau deja constituite gărzile ţărăneşti. El propune ca acestea să poarte numele de gărzi
naţionale, la fel ca cele din anul 191827.
La începutul lunii mai are loc un Congres judeţean şi în judeţul Someş, ocazie cu care se hotărăşte
înfiinţarea gărzilor ţărăneşti şi în acest judeţ28.
Tot în luna mai are loc şedinţa Biroului P.N.Ţ., ocazie cu care secretarul general al partidului, Virgil
Madgearu, dă noi dispoziţii pentru organizarea gărzilor ţărăneşti, create „pentru apărarea împotriva anar‑
hiei organizaţiilor de extrema dreaptă”29.
Preşedintele organizaţiilor P.N.Ţ. din Ardeal şi Banat, Mihai Popovici, acuză guvernul liberal pentru
ascensiunea mişcărilor de dreapta sau de strânga, afirmând că guvernul era lipsit de autoritate. Mişcările
extremiste găseau teren prielnic, spune el, datorită nemulţumirilor populaţiei. Partidele de dreapta încercau
să-i înveţe ce înseamnă naţionalismul pe ardeleni, ceea ce constituia, spune el, o bătaie de joc pentru gene‑
raţia care luptase pentru Unire şi suferiseră în temniţele ungureşti. El crede că se urmărea învrăjbirea tuturor
pentru ca guvernul să poată profita de anarhie. Datorită lipsei de autoritate, toate partidele şi-au organizat
adevărate armate. Cele de dreapta, coloane de atac, legionari sau lăncieri. La fel şi cele de stânga s-au orga‑
nizat. În aceste condiţii, spune el, şi P.N.Ţ. era nevoit să-şi organizeze gărzi ţărăneşti „pentru menţinerea
ordinei, pentru a salva ţara aceasta de anarhie”. Chiar în opoziţie fiind, P.N.Ţ. avea datoria „să organizez for‑
ţele sale, ca să apere ţara de această anarhie, de distrugere, de război civil, opunând faţă de forţele răzleţite
şi neînsemnate ale partidelor adverse, anarhice, voinţa de ordine, voinţa de disciplină, voinţa de legalitate,
prin propriile noastre forţe, organizând gărzile ţărăneşti” 30.
În vara anului 1936 continuă constituirea gărzilor ţărăneşti. Acestea se preconiza a se constitui „în
fiecare sat şi în fiecare cătun”, cu scopul de a „stăvili valul anarhiei”, iar „în caz de complicitate a celor meniţi
să susţină ordinea, va fi ea păstrătoarea păcii şi ordinei sociale”. Aşadar, vara anului 1936 a fost declarată de
P.N.Ţ. ca vara realizării gărzilor ţărăneşti.
Într-un Comunicat de presă, conducerea P.N.Ţ. subliniază rolul şi importanţa gărzilor ţărăneşti,
dovedită şi la marea adunare din 31 mai 1936 de la Bucureşti. În ziua adunării, „cei mai fanfaroni dintre tul‑
burătorii liniştei publice, în numele principiilor importate din Germania hitleristă, au fost reduşi la tăcere
printr-o simplă intervenţie a cămăşilor albe ale gărzii ţărăneşti”. De asemenea, se afirma că acţiunea poli‑
tică a partidului nu se putea desfăşura în deplină linişte, atâta timp cât era stânjenită de provocările „unei
minorităţi turbulente” a extremiştilor. Din această cauză, se face apel la organizarea gărzilor ţărăneşti pe tot
cuprinsul ţării 31.
Dintr-o notă informativă a Siguranței aflăm că pe data de 1 septembrie 1936 urma să înceapă înar‑
marea gărzilor, „din fondurile ce oficial vor fi puse la dispoziție”, deoarece până atunci se făcuse „din mij‑
loace proprii”. Se făcea apel la colectarea de fonduri pentru acest scop32.
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Dintr-o altă notă informativă, datată 28 august 1936, aflăm că la sediul P.N.Ț. din Capitală s-ar fi
aflat un număr de 28.000 de revolvere de fabricație străină, care urmau a fi distribuite, prin intermediul
președinților de organizații județene, membrilor gărzilor țărănești. Cei care primeau arme aveau obligația
de a cere Prefecturilor să li se elibereze permise de port-armă33.
Într-un articol din ziarul „Porunca vremii”, Virgil Madgearu, secretarul general al P.N.Ţ. este acuzat
că a dat ordin gărzilor ţărăneşti să-i extermine pe legionari. În acest sens, ziarul publică o circulară pe care
V. Madgearu ar fi trimis-o organizaţiilor judeţene. Madgearu neagă acest lucru şi roagă Parchetul să dis‑
pună efectuarea unei anchete pentru a descoperi autorii falsei circulare. El crede că prin acel fals se crea un
precedent periculos, care încerca să aţâţe spiritele tinerilor din Uniunea Naţională a Studenţilor Creştini
Români. Aceştia îl trecuseră deja pe lista neagră a politicienilor pe care doreau să-i asasineze. În încheiere,
V. Madgearu sublinia că nu era primul articol de acest gen pe care ziarul amintit îl publica împotriva lui,
articole provocatoare la asasinat34.
Datorită violenţelor care se manifestau în societatea românească, pe fondul ascensiunii mişcărilor de
dreapta, în rândurile membrilor P.N.Ţ. şi a fruntaşilor gărzilor ţărăneşti, un larg ecou şi-a găsit „Mişcarea
Universală pentru Pace”. La Bucureşti, sub conducerea lui Ilie Lazăr, care în acelaşi timp era şi comandatul
gărzilor ţărăneşti din Ardeal şi Banat, a fost lansat un apel al tineretului din România pentru apărarea păcii.
Conducerea tineretului ţărănesc din Ardeal şi Banat a lansat un astfel de apel către toţi tinerii din
aceste provincii râvnite de revizionişti. Ei cereau tinerilor să li se alăture pentru a organiza rezistenţă împo‑
triva revizionismului fascist, acţiunea de pace pentru Ardeal şi pregătirea pentru Congresul Mondial al Păcii
de la Geneva din 3–6 septembrie 1936.
Pe data de 18 august 1936 s-a constituit, la Cluj, Biroul Provincial de Pace al tineretului P.N.Ţ., în
frunte cu Victor Jinga, preşedintele tineretului P.N.Ţ. din Ardeal şi Banat şi profesor la Academia Comercială
din Cluj, Gheorghe Dragoş, profesor, Gheorghe Ciorman, avocat, A. Anderco, avocat, Camil Suciu, avocat,
Bucur Şchiopu, avocat, C. Drăgulescu, asistent universitar, A. Novac, asistent universitar, E. Mezincescu,
preparator universitar, I. Gheţie, profesor, T. Atanasiu, avocat, C. Pop, avocat35.
Acţiunea de înfiinţare a gărzilor ţărăneşti continuă. În zilele de 25 şi 26 iulie, în judeţul Someş, au
avut loc adunări populare în mai multe sectoare din regiunea Chechişului. Ele au fost convocate de Ion
Cureu, vicepreşedintele organizaţiei judeţene a P.N.Ţ şi comandant al gărzilor din acest judeţ şi au avut
ca scop desăvârşirea organizării gărzilor din această regiune. Adunările au avut loc în comunele Buza,
Sânnicoară, Tentea, Beud, Zimbor şi Făgădauăle Buzii. Ion Cureu a fost însoţit de Pamfil Pop, preşedintele
plasei Chechiş. În aceste comune s-au organizat gărzi, în care s-au înscris sute de ţărani din fiecare comună
şi s-a depus jurământul gardiştilor. După ce au rostit discursuri în fiecare comună. Cei doi fruntaşi ai P.N.Ţ.
au fost arestaţi în comuna Ghiolţi de către şeful postului de jandarmi din Ţaga. După intervenţia energică a
locuitorilor, ei au fost eliberaţi. Însă, în noaptea de 25 spre 26 iulie, I. Curea a fost percheziţionat şi arestat,
din nou, din camera de hotel de la Chechiş, unde era cazat, postându-i-se în faţa uşii o santinelă. Dar, din
nou, au intervenit locuitorii şi a fost eliberat 36.
Tot în judeţul Someş, în zilele de 29 şi 30 august au avut loc o serie de întruniri, în comunele Urişor,
Căşei, Câţcău, Coplean şi Selişca. Cu această ocazie s-au constituit gărzile ţărăneşti, s-a făcut cunoscut
Programul P.N.Ţ. şi acţiunea lui împotriva grupărilor de dreapta, care doreau instaurarea dictaturii. La aceste
întruniri au luat parte fruntaşii P.N.Ţ, I. Cureu, Corneliu Radocea, preotul Augustin Boldor şi Alexa Mihuţ37.
În judeţul Sălaj, în acţiunea de înfiinţare a gărzilor ţărăneşti, Ionel Pop, comandantul gărzilor, a
fost ajutat de tineretul ţărănist sălăjean. Astfel, în ziua de 30 august 1936 o echipă formată din Ionel Pop,
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Coriolan Pereni, secretar general al organizaţiei sălăjene de tineret, Ionel Ciobanu, secretarul organizaţiei
de tineret din plasa Tăşnad şi Felician Fathi, secretarul tineretului din plasa Şimleu, s-au deplasat în locali‑
tăţile Marca şi Porţi, unde au ţinut „frumoase întruniri în cadrul cărora s-a desăvârşit constituirea gărzilor
ţărăneşti”. În această acţiune au fost însoţiţi de preotul local Ilie Vetişan38.
În ziua de 6 septembrie 1936, „energicul comandant al gărzilor ţărăneşti”, Ionel Pop şi Felician Fathi
a întreprins un turneu în sectorul Măierişte, cu scopul de a înfiinţa, şi aici, gărzi ţărăneşti. În localitatea
Bobota, care făcea parte din acest sector, în faţa comitetelor din Zalnoc şi Bobota, Vasile Cherecheş, şeful
sectorului a deschis şedinţa, după care Ionel Pop a vorbit despre rostul înfiinţării gărzilor şi rolul acestora.
El le cere tuturor „ca strânşi uniţi în jurul steagului P.N.Ţ. şi a d-lui Maniu, singura nădejde a ţărănimii că
vremurile grele de azi vor înceta, să lupte din răsputeri pentru întronarea moralităţii creştine şi a dreptăţii
sociale” şi expune Programul partidului.
Felician Fathi spune că cei care se angajau să lupte în cadrul gărzilor ţărăneşti se puneau în slujba
patriei, „căci apărând viaţa lui Iuliu Maniu, atât de scumpă întregei ţări, fac act de cel mai înalt patriotism”.
Se constituie, apoi, primele grupe de luptători, care „într-o atmosferă de înaltă hotărâre”, au depus
jurământul de credinţă pentru gardă.
În aceeaşi zi, în localitatea Măierişte au fost prezente o mulţime de persoane din comună (din
Dumuslău şi Doh). La apariţia comandantului Ionel Pop, gărzile, care erau deja organizate, au prezentat
onorul. În cadrul unei frumoase şedinţe, noii luptători au prestat jurământul de credinţă faţă de Iuliu Maniu
şi P.N.Ţ. Mulţimea mare de ţărani care a participat a fost adânc impresionată de importanţa şi măreţia
actului săvârşit.
De la Măierişte, Ionel Pop şi însoţitorii săi s-a deplasat la Mălădia, unde erau prezenţi şi ţăranii din
localităţile Giurtelec, Criştelec şi Mălădia. Comandantul gărzilor ţărăneşti, Ionel Pop, a luat cuvântul şi
a arătat „meritele nepieritoare pe cari şi le-au câştigat în slujba ţării marii bărbaţi ai Sălajului, atât cei cari
numai sunt”, precum era cazul marilor noştri înaintaşi Simion Bărnuţiu sau George Pop, dar şi a celor care
erau în viaţă, şi dă exemplul lui Iuliu Maniu şi Victor Deleu. Explică, apoi, rostul gărzilor ţărăneşti şi trece la
constituirea grupelor de luptători din aceste localităţi, care prestează jurământul de credinţă pentru gardă.
În total, s-au constituit 19 grupe, cu un efectiv de 204 luptători39.
Acţiunea de organizare a gărzilor ţărăneşti a continuat în toate comunele din judeţul Sălaj.
La Jibou, la sfârşitul lunii august, a avut loc adunarea de constituire a gărzilor ţărăneşti din această
plasă, la care a participat şi conducerea organizaţiei judeţene, în frunte cu Victor Deleu.
Pentru început, Gheorghe Fodoreanu, fost deputat şi preşedinte al organizaţiei de plasă a făcut un
raport amănunţit asupra activităţii partidului în această zonă. Astfel, doar în decursul unui an s-au ţinut 24
de şedinţe, în care s-au dat instrucţiuni pentru o mai bună organizare a membrilor de partid.
A luat cuvântul preşedintele organizaţiei judeţene, Victor Deleu, care şi-a exprimat „dragostea cu care
vine în mijlocul poporului” şi a vorbit despre importanţa şi rolul gărzilor ţărăneşti. Iată ce spunea el, printre
altele: „Suntem învinuiţi că aceste gărzi pe care le înfiinţăm sunt echipe de bătăuşi şi că produc desordini.
Am înfiinţat aceste gărzi pentru a ne apăra împotriva acelora cari ne atacă şi ne ameninţă, noi nu atacăm, ci
dacă suntem atacaţi, avem dreptul de a ne apăra”. De asemenea, subliniază că P.N.Ţ. era singurul partid care
putea „să îndrepte relele” ce bântuiau întreaga societate românească şi să asigure cetăţenilor ţării „o viaţă
fericită”. Pentru atingerea acestui scop, spune Deleu, toţi cei care făceau parte din acest partid „suntem gata
oricând să ne jertfim şi viaţa pentru reuşita crezului nostru cuprins în programul fixat de noi”.
A urmat cuvântarea comandantului gărzilor ţărăneşti din judeţul Sălaj, Ionel Pop, care spune urmă‑
toarele: „Simt o mare bucurie azi, când iau în primire gărzile ţărăneşti din cele 30 de comune ale acestei
plase. Dv. fraţi gardişti fiţi gata, în orice moment, a răspunde apelului nostru pentru apărarea şefilor noştri
supremi şi a programului nostru, prin care vom face o Românie Nouă şi fericită”.
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Au mai luat cuvântul Octavian Lazăr, student, care organizase gărzile din această plasă şi ţăranul
Pintea Uţă din Gâlgău. Primul vorbeşte în numele tineretului înrolat în gărzile ţărăneşti şi îşi exprimă revolta
împotriva celor care încercau să dea lecţii de naţionalism fruntaşilor P.N.Ţ., iar cel de al doilea îşi exprimă
bucuria de a activa în noile gărzi. Adunarea s-a încheiat cu intonarea imnului „Deşteaptă-te Române”40.
În Ţara Chioarului, care în acea perioadă făcea parte din judeţul Satu-Mare, după Congresul orga‑
nizaţiei judeţene din luna mai, care a avut loc la Satu-Mare, s-a intensificat acţiunea de propagandă şi orga‑
nizare a gărzilor ţărăneşti.
La începutul lunii septembrie 1936 au loc adunări populare la Şomcuta Mare, Valea Chioarului,
Finteuşul Mic, Remetea Chioarului, Remecioara şi Berchez.
Victor Marcu, fost deputat P.N.Ţ. şi preşedintele organizaţiei din zona Chioarului, a redactat un apel,
pe care l-a trimis tuturor comunelor, iar ţăranii s-au înscris pe listele gărzilor ţărăneşti.
Pe data de 13 septembrie, Victor Marcu, însoţit de avocatul Aurel Buda, desemnat în funcţia de şef al
gărzilor din zona Chioar şi Aurel Dărăban, subşef de sector, s-au deplasat în comuna Valea Chioarului. Aici
au fost întâmpinaţi de grupuri numeroase de ţărani, în frunte cu preoţii din comună. Avocatul A. Buda a
dat explicaţiile necesare şi instrucţiunile prevăzute în Regulamentul de organizare al gărzilor ţărăneşti. S-a
trecut, apoi, la depunerea jurământului şi distribuirea insignelor pentru fiecare ţăran gardist. A urmat dis‑
cursul lui Victor Marcu, care caracterizează gărzile ca fiind„o pavăză sigură faţă de dictatura care ameninţă
să fie proclamată în mod făţiş”.
Din comuna Valea Chioarului s-au deplasat la Şomcuta Mare, unde s-au adunat grupuri numeroase
de ţărani din comunele Remetea Chioarului, Remecioara şi Berchez. A. Buda subliniază importanţa gărzilor
ţărăneşti, iar preotul Vasile Gheţie preia jurământul gărzilor, după care se distribuie insignele. În cuvântarea
sa, Victor Marcu critică Partidul Naţional-Creştin şi pe Octavian Goga pentru atitudinea filogermană, cali‑
ficându-l drept trădător de neam. De asemenea, critică atitudinea partidului „Totul pentru Ţară” pentru
politica sa extremistă.
În data de 14 septembrie 1936, de sărbătoarea Sfintei Cruci, fruntaşii amintiţi mai sus, însoţiţi de
preotul Valentin Pintea, s-au deplasat în comunele Finteuşul Mic şi Mireşul Mare, unde s-a luat jurământul
ţăranilor înscrişi în gardă şi s-au distribuit insignele41.
Pe data de 4 septembrie 1936, are loc, la Bucureşti, şedinţa Delegaţiei Permanente a P.N.Ţ., în cadrul
căreia s-a pus în discuţie şi situaţia gărzilor ţărăneşti. La sfârşitul şedinţei a fost dat presei un comunicat. În ceea
ce priveşte desfiinţarea gărzilor ţărăneşti, prevăzută de guvernul liberal, se subliniază că P.N.Ţ. a fost întotdeauna
împotriva organizaţiilor paramilitare, deoarece duceau la anarhie. Gărzile ţărăneşti, se spune în comunicat, au
fost înfiinţate pentru a face faţă carenţelor guvernului, cu scop de autoapărare şi ele nu au contravenit nici unei
legi în vigoare la momentul respectiv. Conducerea P.N.Ţ. declara că îşi menţine gărzile până în momentul în
care guvernul liberal „va fi făcut dovada că a dezarmat şi dizolvat toate formaţiunile paramilitare”42.
Aşadar, acţiunea de constituire a gărzilor ţărăneşti continuă, cu toată împotrivirea guvernului liberal.
Pe data de 1 noiembrie 1936 are loc, la Cluj, depunerea jurământului gărzii ţărăneşti a municipiului.
Au participat toţi comandanţii gărzilor ţărăneşti din judeţul Cluj, conducerea organizaţiei judeţene de
partid şi peste 250 de membrii gardişti. Printre fruntaşii P.N.Ţ. din Cluj îi amintim pe Octavian Prie, Adonis
Popov, Gh. Dragoş, Valer Moldovan, colonelul Aurel Stoica, comandantul gărzilor ţărăneşti din judeţul
Cluj şi pe Simion Ilieşiu, comandantul gărzilor municipiului Cluj. Simion Ştefan, secretarul gărzilor din
municipiu citeşte numele şefilor de grupă ai gărzii, care, cu mâna pe drapel, rostesc legământul, în faţa
crucii. Au luat cuvântul colonelul Aurel Stoica, O. Prie şi Adonis Popov, care vorbesc despre rolul şi impor‑
tanţa gărzilor ţărăneşti, în contextul politic din acea perioadă43.
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Pe data de 15 decembrie 1936 are loc, la Cluj, o importantă şedinţă a Comitetului Executiv al P.N.Ţ
din Ardeal şi Banat, în cadrul căreia s-a pus în discuţie şi problema gărzilor ţărăneşti. Şedinţa a fost prezidată
de Mihai Popovici, preşedintele P.N.Ţ. din Ardeal şi Banat şi la ea au participat toţi membrii Comitetului
Executiv. Mihai Popovici salută reintrarea lui Sever Bocu şi Iustin Marşieu în P.N.Ţ. şi propune alegerea
lor în funcţia de vicepreşedinţi ai organizaţiei provinciale din Ardeal şi Banat. Cei doi vechi fruntaşi sunt
aleşi prin aclamaţii. Urmează discursul lui Mihai Popovici, care face un aspru rechizitoriu al guvernului
Tătărescu, în special pe probleme de politică externă. Arată necesitatea înarmării, în special în Ardeal, la fel
ca şi în Cehoslovacia şi Iugoslavia. În final, abordează probleme interne de partid, în vederea bunului mers
al acţiunii de propagandă. Dă cuvântul, apoi, generalului Rujinski, comandantul suprem al gărzilor ţără‑
neşti, care dă instrucţiuni, în vederea unor acţiuni viitoare. Comitetul Executiv îl alege pe fruntaşul mara‑
mureşean Ilie Lazăr în funcţia de comandant al gărzilor din Ardeal şi Banat, iar ca ajutori ai săi, pe colonelul
Aurel Stoica şi pe Gheorghe Dragoş. Vicepreşedinţii organizaţiei provinciale au primit atribuţii de inspec‑
tare a activităţii organizaţiilor judeţene, fiecare vicepreşedinte primind în subordine câte 5–6 organizaţii.
Tot acum, fruntaşul făgărăşean Aurel Dobrescu a fost ales şeful de propagandă pentru Ardeal şi Banat, iar
Cornel Bianu a fost ales şef al Biroului de informaţii al P.N.Ţ. din Ardeal şi Banat. Preşedintele tineretului
P.N.Ţ. din Ardeal şi Banat, Victor Jinga, a făcut un raport al organizării tineretului, după care s-a luat pauză,
urmând ca după-amiaza să aibă loc ce-a de-a doua şedinţă a Comitetului44.
La începutul anului 1937, pe data de 16 ianuarie, se organizează, la Cluj, cursuri de educaţie politică
şi cetăţenească „în spiritul programului şi ideologia statului naţional-ţărănesc”. Comandantul gărzilor ţără‑
neşti din municipiul Cluj, Simion Ilieşiu îi invită pe membrii P.N.Ţ. să participe la aceste cursuri. Au confe‑
renţiat Gh. Dragoş şi Zaharie Gherman45. Cursurile şcolii politice continuă şi pe data de 6 februarie 1937
are loc expunerea lui Corneliu Albu, cu titlul „Duşmanii noştri din ţară şi din streinătate”46.
Conform unei note informative a Poliției din Timișoara, Sever Bocu s-a întors de la București și a
adus dispoziții de la Centru, în legătură cu organizarea gărzilor țărănești. Astfel, pe data de 8 ianuarie 1937,
la sediul P.N.Ț. din Timișoara, 150 noi membrii din oraș au depus jurământul. Cu această ocazie au primit
și instrucțiuni cu privire la organizarea și activitatea gărzilor țărănești47.
Tot în Banat, preşedintele organizaţiei P.N.Ţ. din judeţul Caraş, însoţit de avocaţii Iuliu Străin, coman‑
dantul gărzilor judeţene şi Constantin P. Negrea, s-a deplasat în plasa Sasca Montană, pentru a prelua jură‑
mântul gărzilor comunale48.
De asemenea, la Mocod, judeţul Bistriţa-Năsăud, 2.000 de membrii ai gărzilor au defilat şi depus
jurământul. Au participat fruntaşii politici Ghiţă Pop, Victor Moldovan, Vasile Buta, Cornel Pop, etc. şi un
număr mare de intelectuali49.
Comandantul gărzilor ţărăneşti din Ardeal şi Banat, Ilie Lazăr îşi continuă misiunea de inspecţie a
gărzilor. Astfel, pe data de 13 februarie 1937 a avut loc o întrunire în cartierul „Iris” din Cluj. Au rostit dis‑
cursuri Victor Jinga, Gh. Dragoş şi Ilie Lazăr. Acesta din urmă spune, printre altele, că avea misiunea de a
organiza şi controla gărzile „şi de a nu face politică”. Totuşi, nu uită să-i îndemne pe cei prezenţi să urmeze
„pilda luminaţilor noştri conducători”. Referitor la personalitatea lui Iuliu Maniu, afirmă că în turneul său
va spune tuturor să nu-l trădeze „pentru vremelnice interese”50.
Alte manifestaţii ale gărzilor ţărăneşti din judeţul Cluj au loc în comunele Gilău, Jucu de Mijloc
şi Bonţida, unde „urmaşii lui Gelu” defilează prin faţa conducătorilor naţional-ţărănişti. Au luat cuvântul
fruntaşii politici Simion Nemeş, Ilie Lazăr, Adonis Popov şi Gh. Dragoş. Comandantul gărzilor ţărăneşti,
44
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Ilie Lazăr, reafirmă credinţa sa în linia politică promovată de Iuliu Maniu şi dezamăgirea faţă de plecarea lui
Vaida: „Eu cred orbeşte în Iuliu Maniu. Îl urmez până la moarte şi îl iubesc. D. Vaida a spus că de aceea îl
urmăm noi pe I. Maniu, fiindcă este cel mai înţelept şi acum l-a trădat”51.
În această perioadă se înregistrează o escaladare a violenţelor din partea mişcărilor extremiste asupra
celorlalte partide politice, inclusiv a ţărăniştilor, care erau catalogaţi comunişti.
Pe data de 21 martie 1937, în comuna Noul, judeţul Sibiu are loc un atac armat al unei bande de
extremă dreaptă, membrii şi aderenţi ai partidului „Totul pentru Ţară”.
În aceeaşi zi, a avut loc o importantă întrunire a P.N.Ţ. la Sibiu. Întorcându-se de la adunare, apro‑
ximativ 100 de săteni din comuna Noul, de pe valea Hârtibaciului, fieful electoral al fruntaşului ţărănist
Ioan Popa, secretar general al organizaţiei judeţene, se îndreptau spre casă. Când au ajuns în apropiere
de sat, le-au ieşit în cale femeile participanţilor, care i-au informat că în sat îi aştepta o bandă înarmată
de aderenţi ai partidului „Totul pentru Ţară”, care vroiau să-i atace. Sătenii nu s-au lăsat intimidaţi şi şi-au
continuat drumul. Ajungând în faţa cârciumei lui Schmidt, un grup de aproape 20 de gardişti, ascunşi
după gardul de scânduri al cârciumei, au rostit următoarele: „Legionari, foc în comunişti!”. Au început
să tragă cu puştile şi revolverele pe care le aveau asupra lor, asupra sătenilor care veneau de la întrunirea
politică de la Sibiu. Au fost rănite 15 persoane, printre care fruntaşul naţional-ţărănist Teodor Albu şi
servitorul cârciumarului Schmidt, Johan Miller, care ieşise în stradă să-i avertizeze. După câteva minute,
Teodor Albu a decedat.
În întreaga comună s-a instaurat panica. A doua zi dimineaţa, s-au deplasat la faţa locului căpitanul
Cătană, comandantul Legiunii de jandarmi, judecătorul instructor, Paraschivescu şi procurorul Scarlat
Ghica, care au început cercetările. S-a constatat că grupul de gardişti a fost condus de Ioan Turcu, fost
primar liberal al comunei Noul. De asemenea, că banda de legionari au tras în plin, până ce li s-a epuizat
muniţia. Faptul că nu s-a înregistrat un adevărat măcel s-a datorat întunericului, care cuprinsese deja satul
şi împrejurarea că naţional-ţărăniştii s-au risipit, în faţa atacului armat.
Reprezentanţii autorităţilor au arestat 6 săteni: Toma Barbu, Ioan Turcu, Ion Aflaş, Proniu Novac,
Ioan Chizeşan şi Ilie Barbu, care au fost duşi la Sibiu. De asemenea, a fost instalată o puternică gardă de
jandarmi, pentru a preîntâmpina răzbunarea populaţiei. Tulburările erau puse pe seama numărului mare
de saşi hitlerişti din comună, care agitau spiritele, dar după cum se poate observa cei arestaţi aveau nume
româneşti, în frunte cu fostul primar al comunei52.
Revenind la întrunirea de la Sibiu, din data de 21 martie 1937, se poate afirma că ea s-a transformat
într-o mare demonstraţie de forţă a gărzilor ţărăneşti. Ea a avut loc într-un pavilion al Târgului de mostre. La
început, se credea că adunarea va avea proporţiile unui Congres al gărzilor ţărăneşti. Dar, pe lângă cei 5.000
de tineri sibieni înscrişi în gărzile ţărăneşti, au venit la Sibiu şi câteva mii de aderenţi ai P.N.Ţ., din rândul
cadrelor „bătrâne”. Vagoanele garniturilor de trenuri soseau la Sibiu cu persoane de pe Valea Secaşelor,
Valea Oltului, Valea Hârtibaciului, Mărginenii (comunele din zona Mărginimii Sibiului – n.n.) şi Ocnenii
(comunele din jurul Ocnei Sibiului – n.n.). Astfel, Piaţa din faţa gării din Sibiu s-a transformat într-o „mare
de capete” şi într-un „codru de steaguri pancarte, în faldurile cărora izbeau cu putere ecourile imnurilor
şi marşurilor pe care le răspândeau spre văzduhul senin cele 10 fanfare şi coruri ale organizaţiilor de gărzi
ţărăneşti”. Imensa mulţime de participanţi, în linişte şi ordine, s-a încolonat, în rânduri de patru şi echipe de
opt, în frunte cu câte un comandant, reprezentând unitatea unei gărzi ţărăneşti. A străbătut străzile Sibiului,
până în faţa hotelului Bulevard. Din balcoanele hotelului, fruntaşii P.N.Ţ. de la Centru şi reprezentanţii
organizaţiilor ardelene au urmărit defilarea batalioanelor de gărzi ţărăneşti.
În aceeaşi ordine perfectă, delegaţiile săteşti, însoţite de aderenţi şi admiratori ai P.N.Ţ. din oraşul
Sibiu s-au adunat în „spaţioasele pavilioane” ale Târgului de Mostre.
51
52

Idem, nr. 37, 17 februarie 1937, p. 3
A.C.N.S.A.S., fond Documentar, dos. 3.464, f. 95–95; Patria, nr. 66, 24 martie 1937, p. 1; Pentru ajutorarea familiei lui Teodor
Albu a fost deschisă o listă de subscripție. Ion Mihalache a donat 1.000 lei, restul fruntașilor politici sume sub 500 lei
— 296 —

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

ÎNFIINŢAREA ŞI ACTIVITATEA GĂRZILOR „IULIU MANIU” ȘI A GĂRZILOR ȚĂRĂNEȘTI DIN ARDEAL ŞI BANAT (1934–1938)

N

La tribuna oficială au luat loc, printre alţii, Mihai Popovici, președintele organizației provinciale,
Victor Moldovan, secretarul general al organizației provinciale, generalul Ioan Boeriu, Lucian Borcia, Ghiţă
Pop, Aurel Dobrescu, Ieronim Stoichiţa, Vasile Serdici, I. Aron, Augustin Popa, profesor la Blaj, colonelul
Dumitrescu, Liviu Ionaş, Ion Geleriu, ing. Eugen Comşa, Patrichie Marcu, Cornel Radu, colonelul Aurel
Stoica, comandantul adjunct la gărzilor ţărăneşti din Ardeal şi Banat şi Virgil Moraru, comandantul gărzilor
din judeţul Sibiu.
Seria discursurilor a fost deschisă de Ieronim Stoichiţă preşedintele organizaţiei sibiene, care explică
scopul întâlnirii: acela de a demonstra forţa gărzilor ţărăneşti. Vorbeşte, apoi, de Iuliu Maniu, care era, în
opinia lui, „părintele Ardealului” şi-l felicită pe Mihai Popovici că a rămas alături de el. În Ardeal, spune el,
Iuliu Maniu, „e o realitate istorică şi un adevărat sfânt”. Încheie, subliniind că în judeţul Sibiu nu mai existau
dezbinări în cadrul organizaţiei P.N.Ţ. şi îl propune ca preşedinte al adunării pe generalul Ioan Boeriu.
Venerabilul general mulţumeşte pentru onoarea ce i se făcea, „în cuvinte cari au mişcat adânc asistenţa şi
pe foştii săi ostaşi”.
Au luat cuvântul, apoi, Ioan Popa, secretarul general al organizaţiei sibiene, Ioan Geleriu, şeful sec‑
torului Ocna Sibiului şi M. Popovici. În cuvântul său, M. Popovici afirmă că P.N.Ţ.-iştii erau naţionalişti
români şi n-au nevoie de sfaturile unor copii, care veneau să-i înveţe naţionalismul. Făcea, bineînţeles, aluzie
la membrii extremei drepte. Se plasa, totodată, împotriva „naţionaliştilor internaţionali”, de tip german.
Noi, spune el, „vrem naţionalismul naţional al românilor, în care să se cuprindă toţi românii acestei ţări.
Noi suntem un partid care serveşte ideia naţională moştenită dela moşii şi strămoşii noştri. Cu ideia naţi‑
onală şi cu lupta noastră s-a creiat România Mare, pentru izbăvirea cărui au pătimit Horia, Cloşca, Samuil
Micu şi alţi mari români”. Vorbeşte, apoi, despre tradiţia ţărănească a românilor şi despre oribila tentativă
de asasinat asupra profesorului universitar de la Iaşi, Traian Bratu şi despre principiile de bază ale P.N.Ţ. în
domeniul politicii externe53.
După discursul rostit de Mihai Popovici, corul gărzilor țărănești din Săliște a interpretat marșul găr‑
zilor. Victor Moldovan a luat jurământul gărzilor, iar la plecare au fost distribuite participanților broșura
„Regulamentul de organizare al gărzilor țărănești”54.
Cu toată opoziţia guvernului liberal, gărzile ţărăneşti nu au fost desfiinţate. Dimpotrivă, acţiunea de
înfiinţare a gărzilor continuă în tot Ardealul.
Pe data de 22 martie 1937 are loc, la Cluj, şedinţa Plenară a Comitetului judeţean al P.N.Ţ., în cadrul
căreia s-a hotărât continuarea procesului de organizare a gărzilor în toate comunele judeţului şi intensifi‑
carea propagandei la sate. De asemenea, au fost aleşi delegaţii care urmau să participe la Congresul general
al P.N.Ţ. din data de 4 aprilie 1937 şi au fost discutate probleme legate de acţiunea de reorganizare a
tineretului55.
Procesul de organizare al gărzilor ţărăneşti continuă şi în judeţul Bihor. Pe data de 30 martie 1937,
conducerea organizaţiei judeţene, în frunte cu Teodor Roxin, a descins în 3 comune bihorene, unde au
fost organizate întruniri politice. La Ceica, au participat 2.000 de persoane. Au luat cuvântul Gh. PopescuCeica, preşedintele organizaţiei de plasă, Teodor Popa, vicepreşedinte al organizaţiei judeţene, Horia
Traian Neagu, preşedintele plasei Vaşcău şi Cornel Vaida, comandantul gărzilor ţărăneşti din judeţul Bihor.
A urmat depunerea jurământului membrilor gărzilor ţărăneşti, după care au mai luat cuvântul studentul
Octav Gâldău şi Teodor Roxin, preşedintele organizaţiei P.N.Ţ. din judeţul Bihor. Acesta din urmă vorbeşte
53
54

55

A.C.N.S.A.S., fond Documentar, dos. 13.654, f. 46–48; Patria, nr. 66, 24 martie 1937, p. 1
A.C.N.S.A.S., fond Documentar, dos. 13.654, f. 49–51, 58 (v) – 90; Iată care era jurământul gărzilor țărănești, asemănător
cu cel al Voinicilor național-țărăniști: „Eu … devotat al partidului Național Țărănesc, cu mâna pe piept în fața lui Dzeu
jur credință șefului nostru suprem și șefilor mei ierarhici. Jur că voi lupta cu credință în Garda Țărănească. Jur că voi sluji
cu devotament Partidul Național Țărănesc. Jur că voi îndeplini orice însărcinare ce mi s-ar da și voi lupta pentru binele
Țării și al Tronului. Jur că voi apăra viața și onoarea șefilor mei ori de câte ori vor fi atacați de dușmani. Așa să-mi ajute
D-zeu”
Patria, nr. 66, 24 martie 1937, p. 2
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despre naţionalismul de 100 de ani al P.N.Ţ., făcând un scurt istoric al partidului. Vorbeşte, apoi, despre
doctrina statului naţional-ţărănesc şi atacă guvernul liberal56.
În aceeaşi zi, la Dej, judeţul Someş, a avut loc şedinţa Comitetului judeţean sub preşedinţia lui Liviu
Micşa. Cu această ocazie, Ion Cureu, comandantul gărzilor din acest judeţ a prezentat un raport de acti‑
vitate, afirmând că pe teritoriul judeţului Someş, garda ţărănească dispunea de peste 7.000 membrii. Tot
acum au fost aleşi delegaţii care urmau să participe la lucrările Congresului general al P.N.Ţ.57.
La sfârşitul lunii aprilie 1937, urmaşii alegătorilor din anul 1906, de la Vinţul de Jos, au înfruntat
vremea rea şi prin noroi s-au adunat să depună jurământul gărzilor ţărăneşti. Din partea organizaţiei jude‑
ţene au participat Nicolae Todoran, comandantul gărzilor din judeţul Alba, D. Bogdan, fost primar, E. Otoiu,
secretarul organizaţiei judeţene, T.L. Mateiu, şeful sectorului, precum şi Traian Mârzu, Ioan Stoicanu, P.
Mendrea, I. Aldea şi D. Firezean, comandanţii de sectoare ai gărzilor ţărăneşti.
După depunerea jurământului gardiştilor, luptătorilor naţionali de la 1906, care erau prezenţi, li s-au
distribuit un număr de 87 cruciuliţe de aur şi argint, încrustate cu iniţialele I.M. (Iuliu Maniu)58.
La sfârșitul anului 1937 și începutul anului 1938, conform unei note informative a Corpului
Detectivilor din data de 9 ianuarie 1938, se sublinia că la ultimele întrevederi pe care le-a avut Iuliu Maniu
cu Ion Mihalache a fost discutată și problema organizării, pe baze noi, a gărzilor țărănești. Ele urmau să
devină o forță combativă „de prim ordin”. În acest sens, Iuliu Maniu l-a rugat pe Ion Mihalache să se pună de
acord cu generalul Sichitiu pentru ca acesta să preia comanda gărzilor țărănești și să le organizeze „conform
cerințelor actuale”59.
Procesul de reorganizare a gărzilor țărănești începe în Ardeal și Banat, pe data de 28 ianuarie 1938,
când, la Cluj, are loc o întrunire a președinților organizațiilor județene, sub președinția lui Iuliu Maniu. Cu
această ocazie au fost desemnați comandanții gărzilor țărănești pe regiuni și județe. Conducătorul tehnic
și comandant regional al județului Brașov, Trei Scaune și Ciuc a fost numit Gheorghe Sorescu, directorul
fabricii de armament „Metronom” din Brașov60.
Pe data de 6 februarie 1938, Inspectoratul de poliție din Timișoara raporta că fruntașul politic
național-țărănist Ilie Lazăr a avut o întrunire cu președinții organizațiilor P.N.Ț. din județele Timiș, Bihor,
Arad și Maramureș, la Timișoara și le-a dat instrucțiuni cu privire la organizarea gărzilor țărănești61.
În momentul desfiinţării Comandamentului Regional al gărzilor ţărăneşti, pe data de 22 ianuarie
1938, în Ardeal şi Banat gărzile ţărăneşti erau înfiinţate în aproape toate judeţele. Excepţie făceau doar jude‑
ţele Târnava Mică şi Târnava Mare, unde se aflau în plin proces de organizare.
Gărzile ţărăneşti au fost organizate în fiecare judeţ, în cadrul a 4 regiuni: Regiunea de Nord, cu jude‑
ţele Maramureş, Năsăud, Satu-Mare, Someş, Sălaj şi Cluj, care îl avea ca şi comandant pe colonelul Aurel
Stoica; regiunea de Vest, cu judeţele Bihor, Arad, Timiş, Severin şi Caraş, care îl avea ca şi comandant pe
colonelul Nicolae Licăreţ; regiunea de centru, cu judeţele Alba, Târnava Mare, Târnava Mică, Hunedoara,
Turda, care îl avea ca şi comandant pe col. Bălcescu şi regiunea de sud cu judeţele Sibiu, Făgăraş, Braşov,
care îl avea ca şi comandant pe col. Traian Popa 62.
56
57
58
59
60
61
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Idem, nr. 73, 1 aprilie 1937, p. 3
Ibidem
Idem, nr. 98, 2 mai 1937, p. 3
A.C.N.S.A.S., fond Documentar, dos. 10.887, f. 129
Ibidem, f. 130–133; restul comandanților pe regiuni și județe vezi mai jos la Ilie Lazăr
Ibidem, f. 134
Biblioteca Sighet 2000, p. 110; Pe regiuni apare doar problema de la Brașov, în rest sunt identice; Comandanţii gărzilor jude‑
ţene erau, conform celor afirmate de Ilie Lazăr în cartea citată, următorii fruntaşi ai P.N.Ţ.: judeţul Alba – Nicolae Teodoran;
jud. Braşov – Silviu Suciu; jud. Ciuc – Ion Păcuraru; jud.Cluj – colonelul Stoica; jud. Hunedoara – Iosif Roman; jud. Făgăraş
– Ion Aron; jud. Mureş – Ion Bozdog; jud. Năsăud – col. Pop; jud. Odorhei – Emil Bologa; jud. Sălaj – Ioan V. Pop; jud. Sibiu
– Virgil Moraru; jud Someş – Ion Cureu; jud. Trei Scaune – Iuliu Aron; jud. Turda – Ion Pallade; jud. Caraş – Iuliu Străin;
jud. Severin – maior Cena Ilie; jud. Timiş-Torontal – Liviu Iuga; jud. Arad – Ion Drincu; jud. Bihor – Cornel Vaida; jud.
Maramureş – Pop Nicolae; jud. Satu-Mare – Ion Derșidan. Judeţele Târnava Mare şi Târnava Mică erau în curs de organizare
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După cum se poate observa în această perioadă se constată o escaladare a violenţei în viaţa poli‑
tică românească, datorită ascensiunii curentelor extremiste de dreapta şi de stânga. Partidele extremiste
îşi organizează formaţiuni paramilitare. Cele de dreapta, în legiuni, coloane, etc, având propriile uniforme
(cămăşile negre, albastre şi verzi). La fel, se observă o ascensiune a mişcărilor de extremă stângă, comuniste.
În acest context politic, P.N.Ţ. decide să-şi organizeze forţe de luptă proprii, cu rol de autoapărare.
Astfel, iau ființă gărzile personale „Iuliu Maniu” și gărzile țărănești, care le-au succedat, analizate în acest
capitol. Am încercat să scoatem în evidență faptul că primele formațiuni de acest tip, din cadrul P.N.Ț.,
cu organizare după modelul legiunilor romane și cele ale „Craiului Munților Apuseni”, cum era denumit
Avram Iancu, au fost formațiunile de voinici ale tineretului P.N.Ț. Lor le-au succedat gărzile „Iuliu Maniu”,
care au avut o existență, oficială, foarte scurtă, fiind desființate în toamna anului 1934 de către conducerea
P.N.Ț. Au fost urmate de gărzile țărănești, formațiuni de autoapărare, înființate începând cu anul 1936.
Formațiunile politice s-au numit „gărzi ţărăneşti” şi au fost organizate, cel puţin în Ardeal şi Banat, în fiecare
judeţ. Comandant al gărzilor ţărăneşti din Ardeal şi Banat a fost ales cunoscutul luptător politic maramu‑
reşean, Ilie Lazăr. La nivel de judeţe se căutau, în special, cei care deţinuseră funcţii militare, ca de exemplu
colonelul Stoica, adjunctul lui Ilie Lazăr. Gărzile erau alcătuite din ţărani şi purtau „cămăşi albe”, inspirate
din portul tradiţional românesc de la sate. Cu prilejul marilor adunări de la Bucureşti, Beiuş sau Timişoara,
au defilat zeci de mii de gardişti, îmbrăcaţi în cămăşi albe şi înarmaţi cu furci, cose şi topoare, ca în vremea
răscoalelor ţărăneşti. Defilarea lor prin faţa tribunei oficiale dura ore în şir şi a dovedit forţa impunătoare
pe care o avea ţărănimea. Spre deosebire de gărzile partidelor de dreapta, care aveau, deja, liste negre cu
oameni politici pe care doreau să-i assasineze, gărzile ţărăneşti doreau instaurarea unui climat de ordine şi
siguranţă. Nu practicau violenţa, ci ripostau doar atunci când erau atacate, cum a fost cazul marii adunări
a P.N.Ţ. de la Arenele Romane, din 31 mai 1936, când au fost atacaţi de gărzile extremiste. Având o forţă
impresionantă, membrii gărzilor ţărăneşti prezenţi la această mare adunare au reuşit să-i pună pe fugă pe cei
care au încercat să provoace diversiunea.
Deși au fost desființate în anul 1938, gărzile P.N.Ț., sub diverse denumiri (Gărzile Iuliu Maniu,
Sumanele Negre, Haiducii lui Avram Iancu etc.) se vor reînființa după 1944 și vor lupta, chiar cu arma în
mână, împotriva extremiștilor maghiari horthysti din Transilvania și a regimului comunist instaurat în țara
noastră după cel de al doilea război mondial. Foarte mulți membrii ai gărzilor vor sfârși în închisorile comu‑
niste sau împușcați de trupele de Securitate.
Bi blio gra fie
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ACNSAS – Arhivele Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii
S.J.CJ.A.N. – Serviciul Judeţean Cluj al Arhivelor Naţionale
Periodice
Gazeta de Duminecă (Şimleu Silvaniei) – 1936
Patria (Cluj) – 1936–1937
România Nouă (Cluj) – 1934
Cărţi
Biblioteca Sighet 2000 – Biblioteca Sighet, Ilie Lazăr. Amintiri, Fundaţia Academia Civică, 2000
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UN STUDIU DOCUMENTAR INEDIT SEMNAT
DE EMIL TIŞCĂ ÎN ANUL 1937 REFERITOR LA
VIAŢA ECONOMICO-FINANCIARĂ DIN NORDVESTUL TRANSILVANIEI INTERBELICE
CLAUDIU PORUMBĂCEAN*

AN ORIGINAL DOCUMENTARY STUDY BY EMIL TISCA IN 1937 ABOUT ECONOMICFINANCIAL ACTIVITIES OF THE INTERWAR NORTH-WEST TRANSYLVANIA
ABSTRACT: Important personality of the Satu Mare liberal movement, Emil Tişcă was born on September 9, 1881
in Bran, Braşov County. In the spring of 1899 he obtains
the high-school leaving diploma at the Superior School for
Commerce in Braşov, and in the fall of the same year he
enrols at the Oriental Academy of Commerce in Budapest.
During his stay in Budapest he was the secretary of the
„Petru Maior” Students Society where he had a remarkable
activity that led to its consolidation.
In 1913 he wrote the work În Constantinopol, which
appeared at the Alexandru Anca Printinghouse in Gherla,
a book that presents a trip made in the Orient with the
Oriental Academy of Budapest. He also wrote Bancherul
din provincie (economic writing), Trandafirii Sfântului
Dumitru, Năsăudul şi ce ar trebui să se facă pentru ridicarea
lui, O privire asupra vieţii financiare şi economice din nordvestul Ardealului.
He was also active in the publishing field, us being aware of
his cooperation with the following publications: „Familia”,
„Tribuna Veche”, Românul” and „Revista Bistriţei”.
In Satu Mare he came in 1924. He had the position of president of the Satu Mare Chamber for Commerce and Industry
(1934–1938) and was part of the management of several
financial institutions (such as „Banca Românească”) and
cultural ones in Satu Mare (“Astra” for example), and
was considered during that time as a „good Romanian and
especially as an entertainer of some laudable actions”. We
herewith mention a part of the positions he had in different
*

organizations and associations in Satu Mare: president of
the „Vasile Lucaciu Reunion of songs and music”; president
of „Union of reserve officers”; president of the tennis section of the C.F.R. Olimpia Club; president of the Merchant
Reunion etc.
KEYWORDS: Emil Tişcă, banking system, interwar
period, economic crisis, Satu Mare, Maramures, Salaj.
REZUMAT: Figură marcantă a liberalismului sătmărean,
Emil Tişcă s-a născut în 9 septembrie 1881 la Bran, judeţul
Braşov. În primăvara anului 1899 obţine diploma de bacalaureat, iar în toamna aceluiaşi an se înscrie la Academia
Orientală de Comerţ din Budapesta. În timpul şederii la
Budapesta a fost secretarul Societăţii studenţeşti „Petru
Maior” unde a desfăşurat o activitate remarcabilă care a dus
la consolidarea acesteia.
În 1913 a scris lucrarea În Constantinopol, apărută la
Tipografia Alexandru Anca din Gherla, o carte care prezintă o excursie făcută în Orient cu Academia Orientală din
Budapesta. A mai scris Bancherul din provincie (scriere economică), Trandafirii Sfântului Dumitru, Năsăudul şi ce ar
trebui să se facă pentru ridicarea lui, O privire asupra vieţii
financiare şi economice din nord-vestul Ardealului.
A activat şi pe tărâm publicistic, noi având ştire de colaborarea sa la publicaţiile: „Familia”, „Tribuna Veche”,
Românul” şi „Revista Bistriţei”.

Prof. univ. dr. la Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad, Facultatea de Științe Umaniste, Politice și Administrative; cer‑
cetător științific gr. I la Muzeul Județean Satu Mare, domeniul Istoria contemporană a României. Adresa email: claudiupp@
yahoo.com.
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În anul 1924 a venit la Satu Mare. A deţinut funcţia de
preşedinte al Camerei de Comerţ şi Industrie Satu Mare
(1934–1938) şi a făcut parte din conducerea mai multor
instituţii financiare (precum „Banca Românească”) şi culturale sătmărene („Astra” spre exemplu), considerat în
epocă „un bun român şi mai ales animatorul mai tuturor
acţiunilor lăudabile”. Amintim aici o parte din funcţiile deţinute în diferite organizaţii şi asociaţii sătmărene: preşedinte

al „Reuniunii de cântări şi muzică Vasile Lucaciu”; preşedinte al „Uniunii ofiţerilor de rezervă”; preşedinte al secţiei
de Tenis a Clubului Olimpia C.F.R.; preşedinte al Sfatului
Negustoresc etc.
CUVINTE-CHEIE: Emil Tişcă, sistem bancar, perioada
interbelică, criza economică, Satu Mare, Maramureş, Sălaj.

Figură marcantă a liberalismului sătmărean, Emil Tişcă s-a născut în 9 septembrie 1881 la Bran,
judeţul Braşov (pe atunci judeţul Făgăraş), într-o familie preoţească, tatăl său, Gheorghe Tişcă fiind paroh
ortodox la Moeciu de Sus căsătorit cu Maria, născută Enescu.
Primele clase ale şcolii primare le-a făcut în comuna Moeciu de Sus, iar clasele III şi IV la Bran. De
aici trece la Şcoala reală din Braşov, iar după absolvirea celor patru clase reale a urmat Şcoala Superioară
de Comerţ din Braşov. În primăvara anului 1899 obţine diploma de bacalaureat, iar în toamna aceluiaşi an
se înscrie la Academia Orientală de Comerţ din Budapesta. În timpul şederii la Budapesta a fost secretarul
Societăţii studenţeşti „Petru Maior” unde a desfăşurat o activitate remarcabilă care a dus la consolidarea
acesteia.
După terminarea stagiului militar de un an a fost funcţionar la banca sibiană „Albina”, trecând apoi
la banca „Grănicerul” din Dobra, după care vreme de 20 de ani a funcţionat la Banca „Mercur” din Năsăud,
mai întâi fiind contabil-şef, iar după război în calitate de director. La Năsăud a deţinut funcţiile de preşe‑
dinte al „Casinei Române” şi secretar general al despărţământului „Astrei”, contribuind la întărirea vieţii
culturale din zonă.
Războiul l-a făcut în armata austro-ungară, fiind ofiţer combatant pe frontul sârbesc şi apoi pe cel
rusesc. A fost decorat cu „Signum Laudis cu săbiile” şi cu „Crucea de Cavaler al ordului Francisc Iosif cu
săbiile”. La întoarcerea din război a fost comandant al Gărzii Naţionale din Năsăud, contribuind la conso‑
lidarea situaţiei de acolo, aducând linişte şi ordine în acel ţinut. Prin Înaltul Decret Regal Nr. 50543–1667
din 9 noiembrie 1922 a fost decorat cu „Coroana României” în grad de ofiţer.
În 1913 a scris lucrarea În Constantinopol, apărută la Tipografia Alexandru Anca din Gherla, o carte
care prezintă o excursie făcută în Orient cu Academia Orientală din Budapesta1. A mai scris Bancherul din
provincie (scriere economică), Trandafirii Sfântului Dumitru, Năsăudul şi ce ar trebui să se facă pentru ridicarea lui, O privire asupra vieţii financiare şi economice din nord-vestul Ardealului.
A activat şi pe tărâm publicistic, noi având ştire de colaborarea sa la publicaţiile: „Familia”, „Tribuna
Veche”, Românul” şi „Revista Bistriţei”.
În anul 1924 a venit la Satu Mare unde va rămâne până la sfârşitul vieţii (1965). Activitatea lui Emil
Tişcă pe aceste meleaguri este una remarcabilă, ea fiind prezentată pe larg într-o monografie publicată în
anul 20132.
La Satu Mare, Emil Tişcă a avut o activitate şi mai rodnică decât la Năsăud, favorizată de climatul care
domnea după înfăptuirea idealului naţional. Enumerăm în continuare câteva din funcţiile deţinute la Satu
Mare, urmând să completăm apoi aceste informaţii. A deţinut funcţia de preşedinte al Camerei de Comerţ
şi Industrie Satu Mare (1934–1938) şi a făcut parte din conducerea mai multor instituţii financiare (precum
„Banca Românească”) şi culturale sătmărene („Astra” spre exemplu), considerat în epocă „un bun român şi
mai ales animatorul mai tuturor acţiunilor lăudabile”. Amintim aici o parte din funcţiile deţinute în diferite
organizaţii şi asociaţii sătmărene: preşedinte al „Reuniunii de cântări şi muzică Vasile Lucaciu”; preşedinte al
1
2

„Luceafărul” nr. 6/1914, p. 188, la rubrica Bibliografie.
Porumbăcean, Câmpean 2013, 144 p.
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„Uniunii ofiţerilor de rezervă”; preşedinte al secţiei de Tenis a Clubului Olimpia C.F.R.; preşedinte al Sfatului
Negustoresc (preşedinte de onoare pe viaţă)3, vicepreşedinte al Clubului Sportiv Olimpia, preşedinte de onoare
al Cercului cultural C.F.R., primul preşedinte general al Camerei de muncă, preşedinte al Corpului contabililor
experţi autorizaţi, preşedinte de onoare al Asociaţiei Micilor Industriaşi şi Comercianţi Români etc.
Pentru activitatea depusă în domeniul comercial şi industrial şi pentru serviciile aduse societăţii săt‑
mărene, Emil Tişcă a fost decorat cu medalia „Meritul comercial clasa I”, iar pentru implicarea sa în promo‑
varea culturii, a bisericii şi a învăţământului românesc, a fost decorat cu medalia „Meritul cultural clasa I”.
Activitatea financiar-bancară
Având în vedere pregătirea sa profesională şi experienţa acumulată în acest domeniu, mai ales la
Năsăud, după cum am văzut, este mai mult decât firească implicarea lui Emil Tişcă în sistemul bancar săt‑
mărean, având un rol decisiv în dezvoltarea sistemului de credit sătmărean în perioada interbelică, făcând
parte din conducerea mai multor instituţii financiare.

Emil Tişcă în anii când a fost director al sucursalei sătmărene a Băncii Româneşti

Deşi avea un salariu mai mare faţă de perioada petrecută la Braşov (7.200 lei), Tişcă se plângea de
scumpetea vieţii şi cuantumul extrem de mare al volumului de muncă de la Satu Mare, în lipsa unui număr
suficient al funcţionarilor. Aici a dovedit reale calităţi întrucât, nu numai că a depăşit perioada dificilă cau‑
zată de plecarea de la Năsăud (inclusiv despărţirea de Iuliana Tişcă), dar a reuşit să treacă şi peste anumite
sincope financiare continuând o carieră încununată de succes profesional.
În acelaşi timp, din această postură de bancher, s-a implicat – potrivit caracterului său – în numeroase
activităţi publice de largă anvergură, aşa cum rezultă şi din notele autobiografice.
De altfel, la finele anului 1937, Emil Tişcă a publicat lucrarea intitulată sugestiv „O privire asupra
vieţii financiare şi economice din nord-vestul Ardealului”, o adevărată radiografie a sistemului economic
din această parte a ţării şi un instrument de lucru deosebit de util pentru istorici4.
Sediul principal al Băncii Româneşti se găsea în Bucureşti, fiind înregistrată la Tribunalul Comercial
Ilfov, secţia I, sub nr. 1/1911. În ceea ce priveşte sucursala Satu Mare a Băncii Româneşti, aceasta este înre‑
gistrată la 4 octombrie 19215.
3
4
5

Gheorghiţă 1935, pp. 86, 196–198.
Tişcă 1937.
Arhivele Naţionale Satu Mare (în continuare ANSM), fond Tribunalul Judeţean Satu Mare, seria Dosare şi registre de firme, reg.
S VII, f. 20, dos. nr. 447 I şi 447 II Satu Mare.
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La 19 octombrie 1922, Consiliul de administraţie îl numeşte pe Pavel C. Chihaia directorul sucur‑
salei Satu Mare iar din 8 ianuarie 1925 pe Emil Tişcă în funcţia de subdirector (proces verbal al Comitetului
de Direcţiune, şedinţa din 8 ian. 1925). Numirea ca subdirector la Sucursala Satu Mare s-a făcut în baza
autorizaţiei Consiliului de Administraţie, prin procesul verbal din 6 martie 1924 publicat în Monitorul
Oficial nr. 75/4 aprilie 19246.
Pavel Chihaia avea să rămână în această funcţie până în anul 1928, când este transferat la direcţia
sucursalei din Cernăuţi, director al sucursalei devenind Toma Floru.
Sucursala Satu Mare a Băncii Româneşti avea sediul în Piaţa Brătianu (astăzi Piaţa Libertăţii) nr. 19.
Printre angajaţii Băncii Româneşti se mai remarca şi Gheorghe Cinca „un demn, harnic şi foarte priceput
colaborator, a cărui activitate îl onorează în fiece împrejurare“, procurist era Leon David, iar printre funcţi‑
onari erau Maria Rădescu, Elena Cora şi Aurel Rusu7. Instituţia s-a remarcat şi prin numeroasele ajutoare
băneşti oferite unor şcoli din municipiul Satu Mare8.

Banca Românească SA Sucursala Satu Mare, Piaţa I.C. Brătianu, nr. 199

În baza autorizaţiei dată de Consiliul de Administraţie prin procesul verbal din 28 martie 1933
publicat în Monitorul Oficial nr. 82/193310, cu începere de la 15 noiembrie 1933, Toma Floru, directorul
Băncii Româneşti din Satu Mare, a fost mutat în interes de serviciu la centrala din Bucureşti, încredinţânduse conducerea Sucursalei din oraş lui Emil Tişcă11.
La începutul anului 1940, Emil Tişcă se pregătea de pensionare, anticipând parcă (şi nu era pentru
prima sau ultima dată) evenimentele ce urmau să vină. Predarea postului s-a făcut pe baza situaţiilor exis‑
tente la 31 martie 1940. În arhivele Băncii Româneşti Sucursala Satu Mare există un dosar intitulat „Proces
verbal cu anexe de predare-primire a activului şi pasivului Băncii”12. Începând cu data de 15 aprilie 1940, noul
director al Sucursalei este Nicolae Săveanu.
Societatea şi sucursala Satu Mare continuă să funcţioneze până în anul 1948 când va fi trecută în
subordinea Băncii Naţionale a României13.
6
7
8
9
10
11
12
13

Ibidem, dos. nr. 488, f. 84.
Gheorghiţă, 1935, p. 214.
Viman 2007, pp. 295–296.
Muzeul Judeţean Satu Mare, Colecţia de documente, nr. inv. 13102.
ANSM, fond Tribunalul Judeţean Satu Mare, seria Dosare şi registre de firme, dos. nr. 488, f. 124.
ANSM, fond Banca Românească Sucursala Satu Mare, vezi pe larg dos. nr. 2/1930
Ibidem, vezi pe larg dos. nr. 10/1940.
Ibidem, dos. nr. 6/1948, f. 11.
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Camera de comerţ şi industrie Satu Mare
Finanţist de excepţie, Emil Tişcă s-a implicat în mai multe activităţi economico-sociale benefice
pentru dezvoltarea societăţii sătmărene interbelice. După mărturisirile lui, este „de sine înţeles” că cea mai
bogată activitate a desfăşurat-o în domeniile economic, financiar şi comercial. A deţinut funcţia de preşe‑
dinte al Camerei de Comerţ şi Industrie Satu Mare, Preşedinte al Bursei de Mărfuri, înfiinţată chiar de el,
preşedinte al Societăţii exportatorilor de vite, Preşedinte al Sfatului negustoresc şi mai apoi preşedinte de
onoare pe viaţă al acestei organizaţii, Preşedinte al Corpului contabililor experţi şi autorizaţi, primul pre‑
şedinte general al Camerei de Muncă, preşedintele casei Cercuale a Asigurărilor Sociale din Satu Mare şi
membru în adunarea generală a acestei case la Bucureşti, fiind considerat în epocă „un bun român şi mai
ales animatorul mai tuturor acţiunilor lăudabile”.
În perioada interbelică activitatea industrială şi comercială a fost coordonată de Camera de Comerţ
şi Industrie, Inspectoratul Muncii şi Camera de Muncă. Industria şi comerţul judeţului se repartizează între
cele două centre: Satu Mare şi Baia Mare. La Satu Mare exista, pe lângă o activitate agricolă însemnată, o
viaţă comercială bine ramificată, cu numeroase ramuri şi societăţi industriale precum Fabrica Astra-Vulcan
(UNIO), Fabrica de turnătorie Princz, fabrici de textile, bumbac, fier, cărămidă, mobilier etc.14 La nivelul
judeţului funcţionau 70 de societăţi agricole, 3.836 industriale şi 1.670 comerciale, totalizând 5.359 de
firme. Din această cifră, industria mare este reprezentată de 855 de întreprinderi, industria mică – 2.981,
comerţul mare – 450, iar restul era reprezentat de comerţul mixt.
Ritmul de dezvoltare era într-adevăr unul rapid, însă capitalul românesc era destul de neînsemnat
şi datorită numărului insuficient de persoane pregătite în acest sens. În acelaşi timp, industria şi comerţul
mare, care erau „exclusiv minoritare opuneau o dârză rezistenţă faţă de interesele româneşti”15.
Camera de Comerţ şi Industrie căreia îi revenea sarcina de îndrumare şi formare în semn naţional a
vieţii economice locale nu a putut să răspundă pe măsura aşteptărilor acestui deziderat naţional. O schim‑
bare în afirmarea instituţiei apare abia atunci când la conducerea sa „ajung persoane care prin caracterul lor
politic şi profesional imprimă şi aici acelaşi principiu de constructivism naţional, de care era pătrunsă întreaga
manifestaţiune a vieţii publice în acest răstimp. Sub conducerea pricepută şi plină de avânt a D-lui Tişcă Emil
Camera de Comerţ primeşte o diriguire sănătoasă, prin care se inaugurează o activitate bogată, desfăşurată în
deplină armonie cu interesele naţionale”16.
Emil Tişcă s-a preocupat ani de zile pentru deschiderea unei Camere de Comerţ şi Industrie inde‑
pendentă în Satu Mare, subordonată anterior Camerei de la Oradea17. A prezidat vreme de 10 ani Camera
de Industrie şi Comerţ independentă (subliniază chiar el acest lucru), pentru înfiinţarea căreia lucrase „ani
întregi”. A dus o politică necontenită de lămurire a publicului de necesitatea, rolul şi importanţa acestui
organism. Mai mult decât atât, Emil Tişcă a militat pentru menţinerea Camerei de Comerţ, atunci când s-a
pus problema desfiinţării acesteia18.
La 17 aprilie 1928, Tişcă (director adjunct la Banca Românească în acea perioadă), este ales primul cenzor
al Camerei19, fiind reconfirmat în această funcţie la adunarea Consiliului de Administraţie a Camerei de Comerţ
şi Industrie Satu Mare din 29–30 octombrie 192820. Din considerente politice, datorită implicării sale în politica
Partidului Naţional Liberal, s-a încercat îndepărtarea lui din conducerea acestei instituţii, fără succes însă. Redăm
în continuare un articol din presa vremii, deosebit de sugestiv în acest sens, intitulat „Şi tu Brutus?...”21.
14
15
16
17
18
19
20
21

Vezi pe larg Porumbăcean 2005–2008, pp. 91–104.
*** În serviciul patriei. Dare de seamă asupra realizărilor înfăptuite în judeţul Satu Mare (1933–1937), Satu Mare, 1938, p. 262.
Ibidem.
Pentru mai multe amănunte cu privire la constituirea acestei instituţii la Satu Mare, vezi pe larg Mica 1998.
„Gazeta Sătmarului”, an VI, nr. 116, 11 martie 1934, p. 2.
ANSM, fond Camera de Comerţ şi Industrie Satu Mare, dos. Nr. 1/1927, f. 125.
„Gazeta Sătmarului”, nr. 3, 4 octombrie 1928.
Idem, nr. 14, 18 septembrie 1929.
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„Sălbăticia moravurilor politice şi ura oarbă a unora din politicianii localnici, s-a manifestat zilele trecute
prin un nou fapt. Dl. Emil Tişcă, subdirectorul Băncii Româneşti din Satu Mare, cenzor al Camerei de Comerţ şi
Industrie, a fost înlocuit prin dl. Aurel Pelle, funcţionar la fabrica „Unio”.
La prima aparenţă totul ar fi normal, guvernul la propunerea prefectului, are dreptul să revoce şi să
numească pe cine vrea. Cu atât mai mult că dl. Tişcă e membru al partidului naţional liberal, iar dl. Pelle e
naţional-ţărănist.
Dacă analizăm însă faptul mai amăninţit, vedem că s-a înlocuit un vechiu şi distins expert contabil,
un foarte bun român, care nicicând nu s-a afişat pe teren politic, ci a lucrat mult, mult, pe teren naţional şi
economic. Dânsul a colaborat la toate acţiunile româneşti din oraş, a organizat în mare parte Corpul conta‑
bililor, a fost profesorul comisiei de examinare a experţi-contabililor (examinând nu de mult pe dl. Pelle).
E o jignire nemeritată adusă acestui inimos român şi o sfidare a principiului de a lăsa pe oamenii de omenie
să-şi facă datoria faţă de ţară, indiferent în care partid ar fi.
Ne doare această intoleranţă politică pe care noi nu am profesat-o niciodată, nici în opoziţie şi nici
la putere. Dl. Pelle pe care-l cunoaştem de un tiner silitor şi de treabă, va putea face gestul elegant de-a nu
primi postul de cenzor. Ar fi un gest înţelegător şi frumos, de-a nu lua locul unui profesor de ieri şi coleg
mai expert de azi.
Şi atunci poate li se vor deschide ochii şi acelor cari au luat o măsură atât de ... pripită.”
Timp de zece ani cât a prezidat această instituţie (până la cedarea Ardealului de nord în 1940), a des‑
făşurat o activitate remarcabilă în vederea organizării comerţului sătmărean, convingând publicul mare de
rolul şi importanţa acestei camere. A folosit orice prilej pentru înfiinţarea de noi instituţii comerciale, spri‑
jinind în acelaşi timp pe cele existente. Putem aminti aici demersurile pentru înfiinţarea unui abator perfor‑
mant care să poată face exporturi sau continuarea şoselei principale de la Cluj prin Satu Mare ce urma să
lege România de Cehoslovacia iar acest lucru era foarte benefic pentru mediul de afaceri din judeţul nostru.
Au fost sprijinite atât moral cât şi material cele două licee comerciale (de băieţi şi fete) din Satu Mare.
Cea mai bogată activitate a acestei camere a fost între anii 1935 şi 1939, după recunoaşterea ei de
cameră independentă, culminând cu:
– Înfiinţarea sindicatului exportatorilor de vite
– Înfiinţarea Bursei de mărfuri
– Consolidarea Sfatului negustoresc
– Înfiinţarea Liceului comercial de fete
– Amenajarea mai multor expoziţii cu târguri de mostre
– Congresul general al Comercianţilor din Ardeal
– Şedinţa jubiliară a Camerei de Comerţ pentru sărbătorirea a 10 ani de activitate
Presa remarca faptul că la 10 octombrie 1934 a avut loc Congresul Comercianţilor din Satu Mare,
prezidat de Emil Tişcă, în calitate de preşedinte al Camerei de Comerţ22.
În 1937, cu ocazia organizării Târgului de mostre, Conducerea Camerei de Industrie şi Comerţ, prin
Emil Tişcă, a intervenit pentru acordarea trecerii în România prin punctul Petea fără paşaport, pentru vizi‑
tarea expoziţiei23. O vie propagandă a manifestat Emil Tişcă în acea vară a anului 1937 pentru realizarea
în bune condiţii a evenimentului24. Deschiderea expoziţiei a avut loc în 15 august. Şi de această dată presa
remarca meritele „eminentului preşedinte” şi excelentul spirit organizator al lui Emil Tişcă25.
Pentru închegarea relaţiilor economice şi sprijinirea intereselor comercianţilor şi industriaşilor, ca
un foarte bun cunoscător al rolului ce-l au bursele de mărfuri, prin concentrarea la un loc a tuturor cererilor
şi ofertelor, în special la cereale şi oleaginoase, în anul 1936, Emil Tişcă a pus bazele Bursei de mărfuri
22
23
24
25

Idem, nr. 131, 10 octombrie 1934.
Idem, nr. 203, 22 august 1937.
Idem, nr. 201, 8 august 1937.
Idem, nr. 204, 29 august 1937.
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din Satu Mare, fiind primul preşedinte ales. De numele său se leagă, practic, întreaga activitate a acestei
instituţii, organizarea şi funcţionarea sa. Mai concret, Bursa de Mărfuri din Satu Mare a fost înfiinţată prin
Decretul Regal nr. 261 din 26 februarie 1936. Prin adunarea generală ţinută la 15 martie 1936 s-a consti‑
tuit Asociaţiunea Bursei de Mărfuri din Satu Mare numărând, în aprilie acelaşi an, 130 de membri. Sediul
Bursei era în Palatul Camerei de Comerţ şi Industrie din P-ţa Trianon nr. 326.
În data de 18 martie 1936 are loc prima şedinţă a Comitetului Bursei care i-a ales ca preşedinte pe Emil
Tişcă (preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie, directorul Băncii Româneşti sucursala Satu Mare), ca
vicepreşedinţi pe dr. Ştefan Cherecheş (primarul municipiului Satu Mare şi directorul firmei „Credinţa”) şi
Mihail Sumuk (deputat şi exportator de vite), iar ca secretar pe Ioan Grecu, secretarul Camerei de Comerţ
şi Industrie Satu Mare. Bursa funcţiona cu următoarele cinci secţiuni:
– Cereale şi seminţe
– Lemn
– Fructe
– Import
– Diverse
La 4 aprilie 1936 aderă la Federala Burselor de Mărfuri din Ardeal şi Banat cu sediul în Timişoara.
Având ca obiect principal de activitate încheierea de tranzacţii comerciale, pe lângă Bursă funcţionau 3–6
mijlocitori oficiali, iniţial numiţi, apoi angajaţi pe bază de concurs, proveniţi dintre comercianţii cu vechime
şi experienţă. Mijlocitorii oficiali trebuiau să depună la C.E.C. o garanţie în sumă de 50.000 lei. La înscrierea
în rândurile Asociaţiei Bursei, fiecare membru (firmă) achita o taxă de 500 lei, 8 lei timbru fiscal şi un leu
timbru aviatic27.
Emil Tişcă a pus bazele Camerei de Arbitraj, având ca preşedinte un judecător al Tribunalului din
Satu Mare, numit printr-o decizie a Ministerului Justiţiei, care judeca litigiile apărute în urma tranzacţiilor,
soluţionând nenumărate cereri. De asemenea, a dispus redactarea unui Buletin oficial al Bursei, a cerut
şi obţinut numirea unui mijlocitor oficial pe lângă bursă şi a înaintat o serie întreagă de memorii către
Ministerul Economiei Naţionale cu propuneri care ar trebui să se regăsească în noua lege a burselor, multe
dintre acestea regăsindu-se în textul legii.
Tot la iniţiativa lui Emil Tişcă, pe lângă Bursă funcţiona o Cameră de Arbitraj. În anul 1937 s-a con‑
stituit pe lângă această Bursă un laborator de analize pentru porumb28. La cererea solicitanţilor, Bursa de
Mărfuri efectua expertize oficiale asupra calităţii mostrelor de cereale contractate prin intermediul unor
comisii de experţi cuprinzând un preşedinte, doi membri şi un grefier. Constatările erau consemnate întrun proces verbal. Pentru expertize se încasa un comision (taxă). De asemenea, aviza contractele de export.
Spre exemplu, în anul 1939, au fost avizate 402 contracte de export, însumând 17 milioane kg de produse
în valoare de 137 milioane lei. Pe plan intern au fost încheiate 430 de tranzacţii, respectiv 7 milioane kg de
produse în valoare de 15,2 milioane lei. Exporturile avizate de Bursă şi trecute prin Vama din Satu Mare se
îndreptau prioritar spre ţările învecinate, dar şi spre Italia, Olanda, Belgia, Germania, Franţa, Danemarca,
Palestina, SUA ş.a29.
Anexarea Rusiei Subcarpatice în martie 1939 de către Ungaria şi ocuparea Poloniei în acelaşi an, au
avut ca efect pierderea unor importante debuşeuri şi tăierea comunicaţiilor spre Europa Centrală. În anul
1940, Asociaţia Bursei număra doar 113 membri: 80 de firme individuale, 12 firme sociale şi 21 de societăţi
anonime. Ultimul document înregistrat poartă data de 28 august 1940, Bursa de Mărfuri din Satu Mare
26
27

28
29

ANSM, fond Camera de Comerţ şi Industrie Satu Mare, Istoricul instituţiei (Bujor Dulgău – manuscris), f. 1.
ANSM, fond Camera de Comerţ şi Industrie Satu Mare, seria Bursa de Mărfuri, Istoricul instituţiei (Bujor Dulgău – manuscris),
f. 2.
Muzeul Judeţean Satu Mare, Colecţia de documente, [Caiet testamentar], nr. inv. 30.147 MO, f. 52–53.
ANSM, fond Camera de Comerţ şi Industrie Satu Mare, seria Bursa de Mărfuri, Istoricul instituţiei (Bujor Dulgău – manuscris),
f. 2.
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încetându-şi activitatea în contextul anexării Transilvaniei de Nord la Ungaria în urma Arbitrajului de la
Viena din 30 august 1940.
Emil Tişcă a reuşit să grupeze în jurul acestei instituţii toţi factorii economici din judeţele Satu Mare,
Sălaj şi Maramureş, fapt ce a contribuit enorm la dezvoltarea vieţii comerciale şi industriale din această
regiune.
În primăvara anului 1935, adunarea generală a Sfatului Negustoresc din Satu Mare îl alege cu una‑
nimitate ca preşedinte pe Emil Tişcă. Acesta va încerca în această calitate să soluţioneze disensiunile dintre
comercianţii locali cu intenţia de a „închega într-un mănunchiu pe toţi comercianţii cu aspiraţii atât de
opuse, cari paralizau orice acţiune binevoitoare şi sănătoasă”30. Datorită numărului mare de atribuţii şi dem‑
nităţi pe care le avea, Tişcă este nevoit să se retragă de la conducerea Sfatului, însă a fost ales cu unanimitate
ca preşedinte de onoare pe viaţă al Sfatului Negustoresc din Satu Mare.
În anul 1936 Emil Tişcă a fost ales de către adunarea generală a Corpului contabililor experţi şi
autorizaţi ca preşedinte, calitate pe care o va deţine până în anul 194031, însă activitatea sa în cadrul acestei
instituţii este mult mai veche, presa vremii semnalând prezenţa sa la 7 februarie 1932 la Adunarea generală
a Corpului Contabililor32. În calitate de preşedinte a organizat Casa de Depuneri şi împrumut a corpului şi
a intervenit pe lângă toate instituţiile publice din judeţul Satu Mare ca verificările contabile şi toate experti‑
zele să fie efectuate în primul rând de membrii acestui corp. De asemenea, a organizat mai multe conferinţe
de specialitate pentru creşterea nivelului profesional al contabililor.
Discuţiile cu privire la alegerea unei noi conduceri a Camerei de Muncă din Satu Mare s-au inten‑
sificat în primăvara anului 193333. În adunarea generală de constituire din 7 mai 1933, Emil Tişcă a fost
ales cu unanimitate de voturi primul preşedinte al Camerei de Muncă din Satu Mare34. Datorită faptului
că acesta a condiţionat alegerea sa de anumite „postulate în favoarea blocului românesc, cari însă nu au
fost respectate de către blocul minorităţilor”35, în cursul aceluiaşi an, şi-a înaintat demisia de la conducerea
acestei instituţii.
În urma demisiei lui Emil Tişcă din funcţia de preşedinte al Camerei de muncă din judeţul Satu
Mare, a fost ales preşedinte dr. Eugen Bota, inginer, directorul Uzinei electrice a municipiului. În postul de
secretar general al Camerei a fost numit avocatul Ştefan Anderco36.
La 23 noiembrie 1934, Emil Tişcă a fost ales cu unanimitate de voturi ca preşedinte al Casei asigurărilor sociale din Satu Mare, anterior acestei numiri având calitatea de membru în consiliul de adminis‑
traţie al acestei instituţii. Şi de această dată el s-a implicat profund în activitatea acestei case, înaintând mai
multe memorii către Ministerul Sănătăţii şi ocrotirii sociale în care arăta problemele cu care se confruntă
această zonă, insistând pentru construirea unui palat al asigurărilor la Satu Mare în care să funcţioneze
Casa cercuală şi un spital la Baia Mare. Rezultatul acestor demersuri s-a concretizat prin alocarea în bugetul
anului 1935/1936 a sumei necesare pentru construcţia Spitalului din Baia Mare care s-a şi construit, iar în
bugetul anului 1936/1937 s-a inclus suma de 7.000.000 lei pentru construcţia Palatului Casei cercuale, însă
clădirea nu s-a mai construit datorită schimbărilor survenite pe scena internaţională.
Din anul 1935, Emil Tişcă a fost numit membru în adunarea generală a Casei Centrale a asigurărilor
sociale.

30
31
32
33
34
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Muzeul Judeţean Satu Mare, Colecţia de documente, [Caiet testamentar Emil Tişcă], nr. inv. 30.147 MO, f. 53–54.
Idem, f. 54.
„Gazeta Sătmarului”, nr. 63, 10 februarie 1932.
Idem, nr. 90, 7 mai 1933.
Idem, nr. 91, 21 mai 1933.
Muzeul Judeţean Satu Mare, Colecţia de documente, [Caiet testamentar Emil Tişcă], nr. inv. 30.147 MO, f. 55.
„Gazeta Sătmarului”, nr. 94, 1 iulie 1933.
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Perioada refugiului. Mărire şi decădere
După ce în toamna lui 1940 graniţele României Mari au fost sfârtecate, Emil Tişcă se refugiază, în
urma expulzării, după propria-i mărturisire, în hotarele neatinse. Se va stabili la Braşov, aproape de ţinutu‑
rile sale natale.
La 8 septembrie 1943, aflat fiind în refugiu la Braşov, Emil Tişcă îşi scrie testamentul cu o minuţiozitate
exemplară care l-a caracterizat în toată cariera sa, lăsând posterităţii toate doleanţele sale cu privire la bunurile
deţinute şi viitoarea lor destinaţie. Educaţia primită şi studiile efectuate i-au permis să ocupe poziţii impor‑
tante în societate, iar după munca de-o viaţă a reuşit să deţină o avere importantă. Un filantrop în adevăratul
sens al cuvântului, Emil Tişcă a donat de-a lungul vieţii sume importante de bani şi bunuri de valoare în scop
caritabil, fiind profund recunoscător bursei primite de Fundaţia „Gojdu” în anii studenţiei de la Budapesta37.
Finalul testamentului este unul emoţionant, adresat divinităţii cu dorinţa ca „bunul Dumnezeu să-i
ajute şi soţiei mele în restul peregrinării sale prin lumea aceasta, şi să ocrotească, ajute şi cârmuiască desti‑
nele neamului nostru românesc spre deplina sa integritate naţională, curmând suferinţele celor vremelnic
despărţiţi de patria mamă şi înjugaţi acum din nou la chinurile suferinţelor de martiri, ajutându-l să ajungă
la o viaţă ideală şi la o culme încă neajunsă de nici un neam, răsplătindu-l astfel de prea multele jertfe şi
suferinţe îndurate în cursul atâtor veacuri”.
Din păcate, nici după anularea Arbitrajului de la Viena, el nu revine imediat pe meleagurile sătmă‑
rene, de care era atât de ataşat nu doar profesional dar şi sentimental. După preluarea puterii de către comu‑
nişti, Emil Tişcă este ridicat din locuinţa sa de la Braşov şi deportat în gulagul Bărăganului cu domiciliu
forţat. Emil Tişcă se alătură deci liberalilor sătmăreni Valeriu Pop, Valeriu Roman, Vasile Scurtu, Augustin
Tibil, dr. Ioan Şuta, Vasile Ţânţaş, Mihai Boca, Ambroziu Nicoară, etc., care au fost pedepsiţi de regimul
comunist, unii doar pentru simplul fapt că au activat în P.N.L.
După acest „periplu forţat”, familia Tişcă revine la Satu Mare, având ultimul domiciliu în locuinţa
socrilor săi de pe str. Ştefan cel Mare nr. 17 până la sfârşitul vieţii. Emil Tişcă a încetat din viaţă la 1 aprilie
1965 în locuinţa sa, decesul fiind anunţat de un apropiat al familiei, dr. Moldvai Adalbert care locuia pe
str. Vörösmarthy nr. 3 (azi str. Marsilia). Cauzele decesului au fost uremie cronică, sensibilitate cu casexie,
insuficienţă cardio-renală totală şi arteroscleroză cerebrală.
Probabil că a avut parte de o înmormântare aşa cum şi-a dorit, simplă; împrejurările nici nu puteau
permite o altfel de îngropăciune. Ajunşi la acest moment este necesar să reproducem cuvintele sale din
Testamentul redactat în toamna anului 1943. La data morţii lui Emil Tişcă graniţele României fuseseră par‑
ţial refăcute, chiar dacă nu s-a refăcut „deplina integritate naţională”. Cuvintele acestea ale lui Emil Tişcă vin
să rezume o viaţă dăruită neamului din care s-a născut: „Sufletul meu îl închin bunului şi atotputernicului
Dumnezeu, rugându-l Să-mi ierte toate greşalele păcătuite în cursul vieţii dăruite, de asemenea mai rog
pe bunul Dumnezeu să-i ajute şi soţiei mele în restul peregrinării sale prin lumea aceasta, şi să ocrotească,
ajute şi cârmuiască destinele neamului nostru românesc spre deplina sa integritate naţională, curmând
suferinţele celor vremelnic despărţiţi de patria mamă şi înjugaţi acum din nou la chinurile suferinţelor de
martiri, ajutându-l să ajungă la o viaţă ideală şi la o culme încă neajunsă de nici un neam, răsplătindu-l
astfel de prea multele jertfe şi suferinţe îndurate în cursul atâtor veacuri”38.
*
**
Aşa cum am amintit la începutul articolului, la finele anului 1937, Emil Tişcă a publicat lucrarea
intitulată sugestiv „O privire asupra vieţii financiare şi economice din nord-vestul Ardealului”, apărută
37
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Muzeul Judeţean Satu Mare, Colecţia de documente, [Caiet testamentar Emil Tişcă], nr. inv. 30.147 MO, f. 34–35.
Ibidem, f. 35.
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la Editura Revistei „Viaţa Socială CFR”, tipărită de „Presa liberă” din Satu Mare, o adevărată radiografie
a sistemului economic din această parte a ţării şi un instrument de lucru deosebit de util pentru isto‑
rici39. Această lucrare, necunoscută din păcate istoricilor preocupaţi de această zonă şi de acest subiect, se
găseşte în Colecţiile speciale de la Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga” din Cluj Napoca, fiind
deţinut doar un singur exemplar. Lucrarea este redactată în format A5 şi cuprinde 27 de pagini, care vor fi
prezentate integral în anexa acestui material pentru a putea deveni un instrument de lucru util cercetăto‑
rilor interesaţi.
Lucrarea se referă la judeţele Satu Mare, Maramureş şi Sălaj, în structura administrativ-teritorială
a perioadei interbelice40. În prima parte, autorul face o trecere în revistă a sistemului financiar din peri‑
oada dualistă şi a Primului Război Mondial, trecând apoi la perioada României Mari până la sfârşitul crizei
economice din anii 1929–1933, reuşind să surprindă primii ani ai relansării economice şi financiare după
ieşirea din criză.
Primul institut financiar a luat fiinţă în Ardeal şi nu în Ungaria, este de părere Emil Tişcă. Saşii din
Braşov au înfiinţat în anii 1830–1831 prima bancă numită „Kronstädter Allgemeini Sparkassa” (Casa de
Păstrare Generală din Braşov), urmând ca abia în anii 1839–1840 să se constituie, pe aceleaşi baze, primul
institut financiar maghiar la Budapesta sub numele de „Pesti Hazai Elsö Takarékpénztàr Egyesület” (Prima
Casă de Păstrare a Patriei din Pesta). În continuare se face o trecere în revistă a acestor instituţii financiare,
evoluţia acestora fiind marcată de Revoluţia de la 1848, dar mai ales de crahul financiar vienez din anul
1873, care a dus la dispariţia a peste jumătate din băncile existente. Începând cu anul 1880, datorită noilor
legi comerciale şi de execuţie din 1881, „se începe cicatrizarea rănilor pricinuite de dezastrul dela 1873 con‑
tribuind la acest nou avânt şi refacerea căilor ferate, a creditului şi abundenţa de capitaluri din străinătate”41.
Concomitent cu înfiinţarea de mari bănci destinate finanţării şi relansării comerţului şi industriei,
începe să se dezvolte şi sistemul cooperaţiei, lucrându-se intensiv pentru înfiinţarea Cooperativelor de
Credit şi de Consum.
Autorul menţionează că primele instituţii financiare române în Ardeal se înfiinţează în anii 1871 şi
1872. În anul 1871 se înfiinţează Reuniunea de împrumut şi păstrare „Aurora” din Năsăud, şi însoţirea de
Credit şi Păstrare din Răşimari, iar în anul 1872 ia fiinţă: banca „Albina” Institut de credit şi economii, din
Sibiu. După 12 ani, se înfiinţează în 1884 banca „Furnica” din Făgăraş şi „Cassa de Păstrare” din Sălişte, iar
în anul următor s'au pus bazele băncilor „Ardeleana” din Orăştie „Timişiana” din Timişoara, Reuniunea de
împrumut şi Păstrare din Ilva Mare şi „Speranţa” din Boigoprund.
“Sub flamura celui mai sfânt şi mai nobil ideal al altruismului jertfind an de an din dividendele acţi‑
onarilor şi veniturile conducătorilor sute de mii de coroana aur pentru scopuri culturale şi filantropice
şi acordând credite ţărănimei române sărace, dar foarte sârguincioase şi muncitoare pentru procurări de
moşii scoase din mânile grofilor unguri cheflii şi cheltuitori, au crescut şi au progresat aceste fortăreţe eco‑
nomice, dându-şi cel mai sublim tribut la conservarea, consolidarea şi progresul economic al românimei de
pe aceste plaiuri. Sub aceste auspicii şi cu lozinca de mai sus se înfiinţează rând pe rând în Ardeal până la
isbucnirea răsboiului mondial în total 151 de institute finaciare româneşti”42.
În zona de nord-vest a Transilvaniei primul institut românesc s-a înfiinţat în anul 1886 şi anume:
„Silvania” din Şimleul Silvaniei. În 1892 se înfiinţează „Sătmăreana” din Seini, apoi la 1897 „Sălăgeana” din
Jibou, la 1898 „Rîureana” din Copalnic-Mănăştur, la 1901 „Chiorana” din Şomcuta Mare, la 1905 „Codreana”
din Săseşti, la 1906 „Aurora” din Baia Mare, la 1909 „Vulturul” din Tăşnad, iar la 1910 „Maramureşana” din
Sighetul Marmaţiei.
39
40

41
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Tişcă 1937.
Pentru zona Satu Mare cu privire la sistemul industrial şi financiar-bancar vezi Porumbăcean 2005–2008, pp. 91–104;
Porumbăcean 2013, pp. 85–112.
Tişcă 1937, p. 5.
Ibidem, pp. 5–6.
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Este evident că evenimentele din timpul Primului Război mondial au afectat puternic sectorul finan‑
ciar-bancar, efectele sale făcându-se simţite şi după Marea Unire. „Cine se mai interesa de micile bănci dela
sate, cari au luptat cu atâta elan şi dârzenie pentru ridicarea materială a ţăranului român. Lăsate în voia
soartei, părăsite de conducătorii lor de eri, fără nici o busolă de orientare, au ajuns ca nişte case de hârtie
pe un fundament de nisip. Aproape toate aceste bănci şi-au uitat cu totul de vechea lor chemare, ca şi cum
în noua eră a libertăţilor nu ar mai fi fost nevoie de nici o directivă, unele s'au avântat în tot felul de afaceri
comerciale sau exploatări peste puterile lor, cari le-au înghiţit capitalurile şi le-au adus în scurt timp la fali
ment, sau în pragul falimentului. Rând pe rând au fost nevoie să-şi tragă obloanele încă înainte de trista
eră a conversiunei, căzând prada propriilor păcate şi greşeli: banca „Sătmăreana” din Seini, „Vulturul” din
Tăşnad, precum şi „Aurora” din Baia-Mare.
S'au putut, menţine în urma unei conduceri mai bune „Maramureşana” din Sighet, „Silvania” din
Şimleu, „Salageana” din Jibou şi „Chiorana” din Şomcuta.
În primul moment după unire şi băncile minoritare desorientate au căzut în aceiaş greşală avân‑
tându-se în tot felul de speculaţiuni, în urma abundenţei de numerar, sucombând chiar înaintea băncilor
româneşti. Cunoaştem, despererea deponenţilor în urma falimentului băncilor Comerciale: Ludovic Roth
etc. toate falimente frauduloase, caracteristice poporului ales al lui Israel.
În urma devalorizărei continue a leului şi a celorlalte valute, fiind atât în ţară, cât şi în străinătate o
abundenţă prea mare de numerar, au răsărit ca ciupercile băncile noi, dintre cari unele, cari au avut o con‑
ducere bună, s'au menţinut şi au progresat, altele cu conducere mai slabă au sucombat.
Între bine reuşitele bănci noui înfiinţate după unire amintim aci „Casa Noastră” din Satu-Mare, care
s'a ridicat în scurt timp în fruntea băncilor româneşti din Ardeal, întrecând chiar cele mai vechi şi mai mari
bănci ardelene, cu excepţia „Albinei”.
S’au mai înfiinţat după unire încă „Banca Română” s. a. şi „Creditul Agricol Sătmărean” din SatuMare, „Banca Comercială din Maramureş” din Sighet, „Banca Osana” din Negreşti, „Banca Comercială şi
Industrială Sălăgeană” din Şimleul Silvaniei, „Banca Populară” din Şomcuta şi tot în Şomcuta pe ruinele
unui institut financiar unguresc „Banca Chioarului”, iar în Satu-Mare, „Prima Cassă de Economii”.
Unele din ele din cauza slabei conduceri au sucombat. Aci amintim: Banca Română, altele au lichidat
de bună voie: Creditul Agricol Sătmărean, iar celelalte mai vegetează şi azi.
Pe lângă băncile locale şi-au deschis filiale aci şi cele 2 bănci mari din capitală: Banca Românească şi
Banca Marmorosch, Blank & Co., aceasta din urmă ajungând în faliment şi-a desfiinţat şi sucursala ei de aci.
Desemenea au mai deschis sucursale şi Banca Chrissoveloni, afiliindu-şi Banca Română şi Banca Fuzionată
din Oradea. Ambele însă negăsind convenienţă şi-au retras sucursalele”43.
În continuare autorul prezintă defalcat pe localităţi, băncile româneşti şi cele maghiare sau evreieşti,
cu capitalul de care dispuneau, din judeţele Satu Mare, maramureş şi Sălaj (vezi anexa).
„Activul total al băncilor înşirate mai sus este de lei 1.440.000.000. – Din acesta, pe judeţul SatuMare se repartizează cca. 1 miliard lei din care asupra oraşului Satu-Mare cade un activ de 860 milioane lei;
asupra băncilor din judeţul Sălaj un activ de 350 milioane Lei şi asupra băncilor din judeţul Maramureş un
activ de 90 milione Lei”44.
Urmează apoi o analiză pertinentă a cauzelor care au generat marea criză economică, cu un accent
asupra particularităţilor locale ce au agravat acest marasm economic şi social. „Dar în afară de aceste motive
generale ale crizei, mai avem multe, foarte multe motive de ordin local, cari au agravat şi mai mult criza.
Neplata la vreme a bonurilor de tezaur ale statului, schimbul mult prea târziu al monetelor străine din nouile
teritorii, – dând astfel naştere la fraude enorme în dauna statului, moratoriul plăţilor externe, consolidarea
întârziată şi defectuoasă a datoriilor externe, impozitele enorme şi necontenit sporite, urcarea continuă a
taxelor de transport, reducerea tarifelor vamale pentru articolele cari se fabricau în ţară, acordarea de comenzi
43
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mari în străinătate cari foarte uşor se puteau efectua de industria naţională, nerespectarea angajamentelor
statului, amestecul său în stabilirea preţurilor mărfurilor industriale şi în afacerile private, fabricarea de legi
nenorocite – cari au ruinat creditul, încrederea în instituţiile industriale şi bancare, neplata la timp a furni‑
zorilor statului, neplata la timp a salariilor funcţionarilor de stat, neplata dobânzilor la sumele datorate de
stat – câtă vreme industriile trebuiau să plătească dobânzi uzurare, încurajarea speculatorilor, lipsa de conti
nuitate a legilor, neechilibrarea bugetului statului şi a diferitelor regii autonome, împrumuturile cele grele şi
mari – dar de lux şi fără de nici un rost ale statului, salvarea debitorilor răi platnici din avutul statului.
Iată un mănunchiu din erorile grave, cari au contribuit la isbucnirea crizei economice-financiare la noi.
Câtva timp după unire toată lumea a trăit prin inflaţie, prin falsa impresie a îmbogăţire repezi şi a
fericirei naţionale, fără să ne trudim, de a produce ceva. Această ilusie a unei bogăţii false precum şi ideia
înrădăcinată în noi de a trăi cât mai intens şi mai fără grije şi fără muncă, ba chiar şi fără cinste, ne-a scos din
făgaşul nostru obicinuit, împrumutându-ne această mentalitate ciudată, care ne-a adus la prăpastia crizei.
Nimeni nu-şi vedea de ocupaţia lui, pentru care se pregătise, fiecare se simţia un geniu naţional, sau
economic, fiecare alerga după himere, îmbogăţiri repezi, pe orice căi şi cu orice mijloace, în fiecare cloceau
dorinţele cele mai absurde de a ajunge la situaţii înalte. O goană nebună după afaceri, după bani, după
împrumuturi, după credit, după trai uşor, după parvenire, îmbogăţire cât mai repede. Banii se găseau uşor,
căci toate babele ascundeau în sânul lor bancnote de mii de lei.
De această mentalitate bolnăvicioasă s’a molipsit şi conducătorii statului. An de an bugetele statului
s’au umflat îngrozitor, au crescut salariile şi numărul bugetivorilor, fără a se lua în vedere celelalte cheltueli şi
venituri. Statul obicinuit cu belşugul acesta şi ne mai având venituri suficiente pentru continuare acestui trai
de belşug, în loc să se întindă numai cât îi ajungea plapoma restrângându-se la isvoarele sale de venit, a tot
ridicat la împrumuturi, zălogind rând pe rând ţărilor mari toate bogăţiile noastre. Aşa am ajuns la colosala
datorie de peste 180 de miliarde, fără să ştim pe ce s’au cheltuit, dar ale căror dobânzi de peste 16 miliarde
lei la an, apăsa îngrozitor umerii contribuabililor de azi.
Obicinuinţa cu această risipă, creiată de imaginea acelei bogăţii fictive a îndemnat şi pe particulari
mai cu seamă pe ţărani să se împrumute dela toate băncile, fără de nici o socoteală şi fără vre-o nevoe sim‑
ţită, şi nici o dobândă nu era aşa de mare, cât să nu fie plătită sau promisă.
Evident, că şi această amăgeală de bogăţie trebuia să aibă un capăt. Şi această desmetecire s’a produs
forţat pe la mijlocul anului 1929, când s’a terminat epoca inflaţiei şi s’a început deflaţia cu întreg calvarul ei
de urmări nefaste.
Atât statul cât iş particularii sau văzut dintr’odată ajunşi la impasul de a nu mai putea face faţă înda‑
toririlor luate. Locul belşugului general de până aci l’a luat realitatea crudă. Împrumuturile uşuratice din
vremea inflaţiei, au devenit dintr’odată sarcini de nesuportat.
În loc să căutăm, a ne acomoda împrejurărilor schimbate prin nivelarea cheltuelilor la veniturile mici,
am căzut într’o şi mai mare greşală. Am căutat să aranjăm această criză acută economică prin legi absurde,
cari au produs o şi mai mare amărăciune în şirul oamenilor de omenie, am ajuns la etatizarea economică, la
economia dirijată, la amestecul statului în viaţa privată economică şi comercială. Astfel am ajuns a cunoaşte
statul în celelalte ipostase ale sale până acum necunoscute: statul comerciant, industriaş şi economist.
Aşa s’a ajuns şi la idea năstruşnică a legii conversiunei, care odată lansată de mulţii gheşeftari intere‑
saţi şi de demagogismul politic, a luat cu sine ca o lavină puternică întreaga ţară.
Prin acest furt din buzunarele celor cinstiţi şi agonisitori şi dat în mânile trântorilor, chefliilor şi risi‑
pitorilor s’a creat nu numai cea mai mare nedreptate socială, dar s’a distrus complect creditul şi s’a sdrun‑
cinat complet încrederea masselor, a celor buni şi sârguincioşi în dreptatea socială.
Timpul ne-a arătat că această asanare n’a adus nimănui bine, căci pe debitorii în favoarea cărora s’a
adus, nu i-a mântuit, ci i-a încurcat şi mai rău, i-a distrus chiar, desfiinţând complect creditul prin spaime
capitalurilor, răpindu-le ori ce putinţă de activitate productivă, iar capitalul speriat de aceste legi bolşevice a
dispărut dintr’odată ca prin farmec. Banii s’au retras dela bănci şi din circulaţie şi s’au aşezat la ciorap sau pe
— 312 —

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

UN STUDIU DOCUMENTAR INEDIT SEMNAT DE EMIL TIŞCĂ ÎN ANUL 1937 REFERITOR LA VIAŢA ECONOMICO-FINANCIARĂ

N

fundurile lăzilor. Din cele circa 26 miliarde lei, cât face emisiunea Băncii Naţionale, abia dacă mai ajungea
în circulaţie vre-o 7–8 miliarde, iar restul era tezaurizat pe fundurile lăzilor”45.
Băncile din această zonă au pierdut cam 70% din averea lor, respectiv din a deponenţilor. În aceste trei
judeţe din activul de cca 1,5 miliarde a mai rămas circa 500.000.000. Câteva din ele precum Casa Noastră,
Casa de Păstrare din Judeţul Satu-Mare, s-au refăcut, însă celelalte sunt în pragul lichidării.
În judeţul Sălaj, având o conducere mai energică şi o îndrumare sănătoasă a Băncii Naţionale, băncile
româneşti au fuzionat: Banca Comercială şi Industrială Sălăjeană din Şimleul Silvaniei, Banca Economilor
din Sălaj, „Sălăgeana” din Jibou şi „Vulturul” din Tăşnad au fuzionat sub denumirea de „Banca Sălăjeana”, iar
cele ungureşti din Tăşnad sub denumirea de Casa de Păstrare şi Banca Comercială.
Situaţia se prezintă mult mai rău la băncile din judeţul Satu-Mare, unde nu s-a putut realiza nici o
fuziune din cauza intereselor personale ale vechilor conducători, precum şi a lipsei de sprijin mai mare,
astfel că toate aceste bănci mici erau sortite falimentului, motiv pentru care Emil Tişcă afirma: “Chiar cu
oareşi – cari sacrificii, aceste bănci ar trebui menţinute, şi mai cu seamă aici la graniţa de vest aceste sacrificii
ar trebui în tot cazul făcute, pentru ca ţărănimei să nu-i lipsească artera principală a vieţei economice”46.
Conjunctura internaţională favorabilă care a făcut posibilă depăşirea crizei a făcut ca întreaga struc‑
tură economică „veche şi atât de strâmtă, cu multele restricţiuni autarchice să se dărâme, croind drumul
către libertatea schimbului, către normalizare”.
Anul 1936, care s-a încheiat într-o atmosferă foarte optimistă – este de părere Emil Tişcă – se poate
numi anul consolidării financiare şi al începutului normalizării vieţei noastre economice.
Balanţa comercială foarte activă, bugetul descărcat de sarcina datoriilor flotante interne, salariile plă‑
tite foarte punctual, preţurile cerealelor în continuă creştere, agricultura şi industria spre înflorire.
„Clădirile enorm de multe efectuate în anul trecut crearea de noui industrii şi stabilimente comerciale,
sporirea depunerilor la bănci, la C. E. C., al soldului de viramente la Banca Naţională, emisiuni noui de capital
după atâţia ani de stagnare şi de lenevire, sporirea atât de însemnată a circulaţiei comerţului intern şi extern,
sunt tot atâtea semne ale revenirei încrederei şi ale începutului de normalizare a vieţei noastre economice.
Cel mai îmbucurător progres realizat în economia noastră naţională în cursul anului espirat este
înfăptuirea procesului de adaptare şi de asimilare a preţurilor la noua situaţie economică.
Aceea ce de atâta vreme am asteptat, şi care a produs atâta sânge rău şi mizerie în şirul producătorilor
agricoli, acel mare eveniment care va contribui în cea mai largă măsură la normalizarea vieţii noastre eco‑
nomice s’a înfăptuit în cursul anului trecut: revenirea echilibrului între costul de producţie şi preţul de
vânzare, şi adaptarea preţurilor produselor agricole la cele industriale.
Tot în şirul evenimentelor principale din anul trecut avem să amintim şi pe acele de ordin monetar, la
care am asistat, şi care încă a contribuit mult la animarea comerţului. Acesta este: reforma noastră monetară
din ultimul cvartal al anului trecut, care a devenit indispensabilă în urma nouei aşezări monetare înfăptuită
prin acordurile monetare anglo-franco-americane. – Şi deşi momentul acesta era cât se poate de proprice
pentru o devalorizare a leului, îndrituită de psihoza adaptărilor monetare, totuşi prin rezoluţia atât de noro‑
coasă dată chestiei noastre monetare, s’a pus o bază solidă şi bună finanţelor noastre.
Prin legalizarea primei de 38 la sută şi reevaluarea stocului de aur al Băncii Naţionale, sim – plifi‑
cându-se mult formalităţile schimbului, în urma înglobărei primei valutare de până atunci în contravaloarea
devizei, s’a uşurat foarte mult situaţia comercianţilor, căpătând astfel mai multă siguranţă a capitalurilor
investite în mărfurile exportate.
Toate compartimentele vieţii comerciale s’au resimţit de pe urma acestei deprecieri, dar după cum
am spus, mai mult a câştigat în special exportul, deprecierea însemnând o primă indirectă pentru promo‑
varea şi încurajarea plasării produselor româneşti pe pieţele străine”47.
45
46
47

Ibidem, pp.13–16.
Ibidem, p. 17.
Ibidem, pp.19–20.
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În anul 1936 comerţul local a fost ajutat mult şi de circulaţia de mărfuri produsă de „Luna Sătmarului”,
organizată de Primăria Municipiului, împreună cu Camera de Comerţ şi de industriile locale, care a adus
comerţului venituri destul de însemnate. Luna Sătmarului a fost însă mai mult o demonstraţie a progresului
înregistrat în domeniul industrial din această regiune după ieşirea din criza economică.
Tot în această regiune, comerţul a arătat o înviorare remarcabilă, chiar dacă încă se resimţea o lipsă
a vagoanelor de transport marfă, înregistrându-se exporturi însemnate de produse agricole spre Ceho
slovacia, Germania, Austria şi Ungaria produse agricole (grâu, secară, ovăs, orz, porumb, seminţe de floarea
soarelui, turte de floarea soarelui, mac, măzăriche, seminţe de bostan, fasole, mere, nuci, pământ filtrant,
pirită, plumb, maţe sărate, vite, trunchi de plopi scânduri de fag, de stejar şi de brad, păr de capre, rămăşiţe
de coarne, seminţe de lucernă şi trifoi etc).
Centrul exportului de seminţe de lucernă şi trifoi pentru întreaga ţară este Satu-Mare.
Comerţul exterior din zonă a mai fost ajutat în mare măsură şi de Bursa de mărfuri nou înfiinţată la
începutul anului 1936 în Satu-Mare pentru cele 3 judeţe care gravitează aici: Sătmar, Sălaj şi Maramureş sub
egida Camerei de Comerţ şi de Industrie din Satu Mare, care a mutat Centrul de comerţ de până acum de
la Oradea la Satu-Mare dând comerţului un început de consolidare şi uşurând foarte mult comercianţilor
exportatori tranzacţiile comerciale.
Concentrându-se întreg comerţul în jurul acestei noui instituţiuni atât de indispensabilă, oraşul
Satu-Mare va deveni în scurt timp, cu ajutorul Bursei aceea ce de mult trebuia să fie pentru aceasta regiune:
Centrul întregului export, care se scurge înspre Cehoslovacia şi Germania.
Datorită evenimentelor politice mondiale industria forestieră a pierdut în acei ani o mare parte din
pieţele de desfacere. Cu toate acestea, în cursul anului 1936, industria forestieră a putut înregistra un an
foarte bogat în activitate. Această ameliorare atât de simţitoare a acestui comerţ se datorează în prima rând
faptului că Rusia „a încetat cu dumping-ul său de produse silvice, şi astfel marile ţări importatoare şi în
prima linie Anglia, au fost nevoite să se orienteze spre România în acoperirea trebuinţelor lor, primind soci‑
etăţile din ţara noastră importante oferte mai cu seamă de răşinoase. În afară de lemnele de resonanţă, cari
sunt foarte căutate, mai cu seamă în Germania, pentru fabricarea instrumentelor muzicale, se mai expor‑
tează şi alte soiuri de răşinoase din regiunea Maramureşului, în Anglia, unde lemnul de Maramureş este şi
altcum foarte căutat din cauza calităţilor sale superioare”.
Această împrejurare a determinat o vie activitate la toate fabricile mari de cherestea din regiune,
ale firmelor: CAPS, „Someşana”, „Forestiera Lomaş”, „Industria Lemnului din Bicsad”, „Întreprinderile
Forestiere din Cluj”, cari până acum lucrau numai pentru trebuinţele interne şi pentru Ungaria.
Un produs al acestei regiuni foarte căutat sunt fructele. Exportul de fructe în anul 1936 a fost cu mult
mai animat decât în anii precedenţi. S-au exportat în total peste 500 vagoane de mere, 300 vagoane de nuci
în coaje, cca. 15 vagoane miez de nuci în Cehoslovacia, Germania, Austria şi Elveţia. Un alt avantaj pe care
l-a avut în anul trecut comerţul de fructe, au fost măsurile luate din bună vreme pentru standardizarea fruc‑
telor, şi împachetarea lor conform uzanţelor pieţelor străine.
În ceea ce priveşte industria, anul 1936 are o foarte mare importanţă. Pornită în condiţii prielnice,
activitatea tuturor industriilor a fost foarte intensă, producţia totală industrială fiind mult superioară celei
din anul precedent, ajutând astfel într-o largă măsură la creşterea simţitoare a tranzacţiilor comerciale şi la
circulaţia mărfurilor în general. Autorul enumeră în continuare cele mai importate societăţi economice din
regiune, pe domenii de activitate: industria metalurgică, industria lemnului, minieră, chimică, industria
hârtiei şi cea textilă.
Concluziile autorului expuse la finalul acestei interesante lucrări sunt cât se poate de concludente dar
şi optimiste în acelaşi timp. „S’a lucrat intens, cu multă râvnă şi cu multă pricipere în toate direcţiile şi rezul‑
tatele sunt din cele mai satisfăcătoare. Prosperarea comerţului, dar mai cu seamă a industriilor noastre cari
aduc atâta bogăţie ţării, reînvierea creditului, cel mai puternic mijloc pentru desvoltarea producţiei, valorifi‑
carea bunurilor, stimularea energiei şi creşterea beneficiilor celor harnici, revenirea încrederii în respectarea
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angajamentelor, sunt tot atâtea semne ale revenirei noastre la viaţa normală sănătoasă. Auzim acordurile
plăcute ale acelei simphonii creatoare, scrisă de cei mai aleşi fii ai neamului nostru. Vedem înfiriparea peste
tot a unei vieţi noui, productive, corecte, simţim circulaţia normală şi sănătoasă a sângelui în trupul până
acum putregăit al statului şi particularilor, şi toate aceste semne de însănătoşire ne dau curaj şi viaţă nouă”48.
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A NEXĂ

EMIL TIŞCĂ

O PRIVIRE ASUPRA VIEŢII
FINANCIARE ŞI ECONOMICE DIN
NORD-VESTUL ARDEALULUI

EDITURA REVISTEI „VIAŢA SOCIALĂ CFR”
Presa Liberă, Satu Mare
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Pentru cunoaşterea vieţei financiare a acestui colţ de ţară, care cuprinde în sine judeţele: Sătmar,
Maramureş şi Sălaj, este nevoie să aruncăm mai întâi o privire fugitivă asupra trecutului finanţelor din
Ardeal sub guvernarea ungurească, să trecem prin firul războiului mondial, să poposim puţin la era de după
războiul mondial după unirea cu ţara mamă, până la data votării legii conversiunii, oprindu-ne la situaţia
actuală şi la dezastrul instituţiilor financiare, pricinuit de această lege nefastă.
Despre o viaţă financiară propriu zisă în Transilvania şi în vechea Ungarie abia pe la mijlocul seco‑
lului al XIX-lea se poate vorbi, deşi în urma situaţiei geografice atât de favorabile în plin centrul Europei
această viaţă financiară trebuia să se desvolte cu mult mai înainte.
Sistemul patriarhal de gospodărie economică, situaţia deplorabilă a căilor de comunicaţie de atunci,
lipsa totală de capital şi dependenţa politică de Austria, precum şi legile economice cu concepţii medievale,
au fost tot atâtea motive, cari dau explicaţia cuvenită acestei întârzieri.
Primul institut financiar a luat fiinţă în Ardeal şi nu în Ungaria. Saşii din Braşov au pus temelie în anii
1830–31 primei bănci numită „Cassa de Păstrare Generală din Braşov (Kronstädter Allgemeine Sparkassa).
Abia în anul 1839–40 s’a putut înfiinţa pe aceleaşi baze primul institut financiar unguresc la Budapesta sub
numele de: Pesti Hazai Elsö Takarékpenztár Egyesület (Prima Casă de Păstrare a Patriei din Pesta), deodată
cu înfiinţarea în Arad a „Primei Casse de Păstrare”, iar la 1841 saşii din Ardeal înfiinţează al doilea institut
de credit sub numele „Hermannstädter Allgemeine Sparkassa”, deodată cu înfiinţarea Băncii Comerciale
din Pesta (Pesti Kereskedelmi Bank) primul institut de credit pe baze moderne, care avea nu numai scopul
păstrării averii clienţilor, ci se ocupa şi cu sprijinirea cu credite a comerţului şi industriilor.
Cunoaştem influenţa ce a avut-o asupra comerţului şi finanţei ardelene evenimentele revoluţiei din
1848, precum şi enormele pierderi ce le-au îndurat toate băncile în urma acestor prefaceri. Deasemenea
cunoaştem şi jertfele şi abnegaţia de admirat cu ajutorul cărora patrioţii unguri în frunte cu Kossuth au
pus temelia Băncii Naţionale Ungare, strîngând prin ofrande benevole grămezi de bijuterii şi vase de aur şi
argint, cari să servească de stoc metalic pentru biletele de bancă ungureşti emise de această bancă, şi ne rea‑
mintim şi de dezastrul din anul următor al acestei bănci, după ocuparea Budapestei de comandantul suprem
al armatei austriace. Principele de Windischgrätz, cu această ocazie a sechestrat întregul stoc metalic aflat în
pivniţele băncii, arzând toate biletele de bancă disponibile, iar cele rămase în circulaţie, neavând nici o aco‑
perire au ajuns de ocara locuitorilor, cunoscută fiind şi azi zicala poporală „să umbli ca banii lui Kossuth”.
Timpul de transiţie de după revoluţie a fost prielnic înfiinţării de instituţii financiare. Cu organizarea
dreptului de proprietate, cu stabilirea impozitelor, cu introducerea unei culturi raţionale a pământului, cu
desfiinţarea schimbului direct şi introducerea celui indirect prin mijlocirea banului, toate consecinţe ale
desfiinţării domniei feudale şi ale introducerii vieţii constituţionale (1867) se începe o eră financiară con‑
structivă şi în Ardeal. În această perioadă de înflorie s’au înfiinţat în Ardeal şi Ungaria în total 361 Case de
păstrare cu societăţi pe acţiuni, 94 bănci mai mari de credit, 40 bănci populare, 28 bănci ipotecare şi agrare
şi 2 bănci industriale.
Crachul financiar vienez din 1873 a nimicit peste jumătate din instituţii, de cari se legau atâtea nădejdi, şi
abia pe la 1880, datorită nouilor legi comerciale şi de execuţie din 1881, se începe cicatrizarea rănilor pricinuite
de dezastrul dela 1873 contribuind la acest nou avânt şi refacerea căilor ferate, a creditului şi abundenţa de capita
luri din străinătate.
Paralel cu înfiinţarea de bănci mari pentru finanţarea comerţului şi a industriei, începe a prinde rădă‑
cini şi ideia cooperaţiei, lucrându-se intensiv pentru înfiinţarea Cooperativelor de Credit şi de consum.
Primele instituţii financiare române în Ardeal se înfiinţează în anii 1871 şi 1872. În anul 1871 se
înfiinţează Reuniunea de împrumut şi păstrare „Aurora” din Năsăud, şi însoţirea de Credit şi Păstrare din
Răşinari, iar în anul 1872 ia fiinţă: banca „Albina” Institut de credit şi economii, din Sibiu.
După 12 ani, se înfiinţează în 1884 banca „Furnica” din Făgăraş şi „Cassa de Păstrare” din Sălişte, iar
în anul următor s’au pus bazele băncilor „Ardeleana” din Orăştie „Timişiana” din Timişoara, Reuniunea de
împrumut şi Păstrare din Ilva Mare şi „Speranţa” din Boigoprund.
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Rând pe rând se înfiinţează şi progresează aceste cetăţui economice româneşti din Ardeal, isvorâte
din tot atâtea nevoi economice naţionale, achitându-se cu cea mai multă onoare de îndatoririle ce şi le-au
impus.
Sub flamura celui mai sfânt şi mai nobil ideal al altruismului jertfind an de an din dividendele acţi‑
onarilor şi veniturile conducătorilor sute de mii de coroana aur pentru scopuri culturale şi filantropice
şi acordând credite ţărănimei române sărace, dar foarte sârguincioase şi muncitoare pentru procurări de
moşii scoase din mânile grofilor unguri cheflii şi cheltuitori, au crescut şi au progresat aceste fortăreţe eco‑
nomice, dându-şi cel mai sublim tribut la conservarea, consolidarea şi progresul economic al românimei de
pe aceste plaiuri.
Sub aceste auspicii şi cu lozinca de mai sus se înfiinţează rând pe rând în Ardeal până la isbucnirea
răsboiului mondial în total 151 de institute finaciare româneşti.
În regiunea noastră primul institut românesc s’a înfiinţat în anul 1887 şi anume: „Silvania” din Şimleul
Silvaniei. În 1892 se înfiinţează „Sătmăreana” din Seini. Urmează apoi la 1897 „Sălăgeana” din Jibou, la
1898 „Rîureana” din Copalnic-Mănăştur, la 1901 „Chiorana” din Şomcuta Mare, la 1905 „Codreana” din
Săseşti, la 1906 „Aurora” din Baia Mare, la 1909 „Vulturul” din Tăşnad, iar la 1910 „Maramureşana” din
Sighetul Marmaţiei.
Toate eşite din agoniseala ţăranului şi la îndemnul a foarte puţinilor surtucari români, au fost dela
început puse în slujba înaltă a luptei naţionale pentru ajutorarea şi întărirea elementului românesc, atât de
huiduit şi de asuprit pe acele vremuri. Suspicionate ca cuiburi iredentiste, şicanate de fisc şi de oficialităţile
maghiare, şi-au făcut cu toate acestea datoria de îndrumătoare ale vieţii noastre economice, şi multe din ele
din cenuşeresele de ordinioară, printr’o muncă pricepută şi cinstită a conducătorilor lor au ajuns cele mai
puternic fortăreţe ale existenţei româneşti.
Evident că mai cu seamă în această regiune, unde furia desnaţionalizării prin biserică era şi mai
accentuată şi unde prigoana şi şicanele erau şi mai mari, puţinele institute înfiinţate să nu poată progresa
în largul lor, fiind nevoite a se restrânge la un rol mai secundar. Totuşi este bine cunoscut şi azi progresul
mare şi rolul precumpănitor ce l’a jucat în era dinainte de războiu băncile din această regiune: „Silvania”
din Şimleul Silvaniei, „Aurora” din Baia Mare, „Sălăgeana” din Jibou, „Chiorana” din Şomcuta, precum şi
„Maramureşana” din Sighet.
RĂZBOIUL
A venit apoi răsboiul mondial, care a răsturnat tot ce s’a clădit cu atâta trudă şi muncă, în câteva
decenii, lăsând toate băncile fără de conducători, căci toţi erau înrolaţi şi trimişi la măcelul frontului, şi
forţându-le ca toate disponibilităţile, toate fondurile să le plaseze în împrumuturi de război maghiare, a
căror valoare după terminarea răsboiului a ajuns la zero. Astfel s’au irosit averile adunate cu atâta trudă ale
ţăranilor şi intelectualilor români din Ardeal pe lângă jalea morală de a fi fost siliţi să lupte ca vitele contra
intereselor lor şi chiar contra fraţilor lor de un sânge, şi după ce au fost şicanaţi şi deposedaţi cei mai mulţi şi
de restul proprietăţilor lor, fiind siliţi să înfunde temniţele umede ale Vaţului şi Seghedinului.
DUPĂ UNIRE
Iată în fine, că ne-am văzut şi visul milenar împlinit. Însufleţire până la lacrămi, bucurie de nedescris,
parăzi, chiote, un delir de veselie şi fericire în sânul fraţilor eliberaţi şi reinapoiaţi la mama lor bună.
Dar tocmai această dublă şi nemăsurată fericire a terminării răsboiului ucigător, care a readus la
vetrele lor milioanele de bărbaţi răspândiţi pe fronturi şi a unirei noastre pe veci cu ţara mamă, se pare că
ne-a desechilibrat complect, şi întreaga acţiune a noastră de după răsboiu a fost caracterizată printr’o lipsă
complectă de îndrumare şi de organizare. Puţinii intelectuali dela sate, preoţi, învăţători, profesori, avocaţi
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şi funcţionari de bancă, au luat drumul de asfalt al oraşului, unde îi aştepta domnii nevisate: Profesori uni‑
versitari, prefecţi, primari, judecători, iar o foarte mare parte de intelectuali au fost concentraţi în jurul
Consiliului Dirigent.
Cine se mai interesa de micile bănci dela sate, cari au luptat cu atâta elan şi dârzenie pentru ridicarea
materială a ţăranului român. Lăsate în voia soartei, părăsite de conducătorii lor de eri, fără nici o busolă de
orientare, au ajuns ca nişte case de hârtie pe un fundament de nisip. Aproape toate aceste bănci şi-au uitat
cu totul de vechea lor chemare, ca şi cum în noua eră a libertăţilor nu ar mai fi fost nevoie de nici o direc‑
tivă, unele s’au avântat în tot felul de afaceri comerciale sau exploatări peste puterile lor, cari le-au înghiţit
capitalurile şi le-au adus în scurt timp la faliment, sau în pragul falimentului. Rând pe rând au fost nevoie
să-şi tragă obloanele încă înainte de trista eră a conversiunei, căzând prada propriilor păcate şi greşeli: banca
„Sătmăreana” din Seini, „Vulturul” din Tăşnad, precum şi „Aurora” din Baia-Mare.
S’au putut, menţine în urma unei conduceri mai bune „Maramureşana” din Sighet, „Silvania” din
Şimleu, „Salageana” din Jibou şi „Chiorana” din Şomcuta.
În primul moment după unire şi băncile minoritare desorientate au căzut în aceiaş greşală avân‑
tându-se în tot felul de speculaţiuni, în urma abundenţei de numerar, sucombând chiar înaintea băncilor
româneşti. Cunoaştem, despererea deponenţilor în urma falimentului băncilor Comerciale: Ludovic Roth
etc. toate falimente frauduloase, caracteristice poporului ales al lui Israel.
În urma devalorizărei continue a leului şi a celorlalte valute, fiind atât în ţară, cât şi în străinătate o
abundenţă prea mare de numerar, au răsărit ca ciupercile băncile noi, dintre cari unele, cari au avut o con‑
ducere bună, s’au menţinut şi au progresat, altele cu conducere mai slabă au sucombat.
Între bine reuşitele bănci noui înfiinţate după unire amintim aci „Casa Noastră” din Satu-Mare, care
s’a ridicat în scurt timp în fruntea băncilor româneşti din Ardeal, întrecând chiar cele mai vechi şi mai mari
bănci ardelene, cu excepţia „Albinei”.
S’au mai înfiinţat după unire încă „Banca Română” s. a. şi „Creditul Agricol Sătmărean” din SatuMare, „Banca Comercială din Maramureş” din Sighet, „Banca Osana” din Negreşti, „Banca Comercială şi
Industrială Sălăgeană” din Şimleul Silvaniei, „Banca Populară” din Şomcuta şi tot în Şomcuta pe ruinele
unui institut financiar unguresc „Banca Chioarului”, iar în Satu-Mare, „Prima Cassă de Economii”.
Unele din ele din cauza slabei conduceri au sucombat. Aci amintim: Banca Română, altele au lichidat
de bună voie: Creditul Agricol Sătmărean, iar celelalte mai vegetează şi azi.
Pe lângă băncile locale şi-au deschis filiale aci şi cele 2 bănci mari din capitală: Banca Românească şi
Banca Marmorosch, Blank & Co., aceasta din urmă ajungând în faliment şi-a desfiinţat şi sucursala ei de aci.
Desemenea au mai deschis sucursale şi Banca Chrissoveloni, afiliindu-şi Banca Română şi Banca Fuzionată
din Oradea. Ambele însă negăsind convenienţă şi-au retras sucursalele.
Făcând o privire asupra epocei de după unire, găsim că înainte de isbucnirea crizei, care a pricinuit
votare legii conversiunei, în această regiune funcţionau următoarele bănci române şi minoritare:
În oraşul Satu-Mare:
ROMÂNEŞTI:
Banca Naţională a României, Agenţie
Banca Românească S. A. Sucursală
Banca Marmorosch, Blank & Co. s. a. sucursală
Casa Noastră s. a. cu un activ în 1929 de Lei 421 milioane
Prima Cassă de Economie s. a. în 1929 de Lei 24 milioane
Creditul Agricol Sătmărean în 1929 de Lei 1.½ milioane
Banca Română s. a. în 1929 de Lei 86 milioane

— 319 —

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

CLAUDIU PORUMBĂCEAN

N

MINORITARE:
Banca Ardeleană, Sucursală
Cassa de Păstrare din Judeţului Satu-Mare, cu un activ de 195 milioane
Banca de Credit s. a. cu un activ de 70.½ milioane
Banca de schimb şi Comercială s. a. cu un activ de 7 milioane
Banca Ludovic Roth & Co. s. a. cu un activ de 6 milioane
Banca Union s, a. cu un activ 1 milion
Banca Comercială s. a. cu un activ de 12 milioane
Hermes s. a. cu un activ 1.½ milioane.
Joint s. a. cu un activ de 2.½ milioane
În oraşul Baia-Mare:
Banca Aurora s. a. (românească)
		
cu un activ de – – lei 8.½ milioane
Banca de Credit s. p. a. (minoritară)
		
cu un activ de – – lei 15.½ milioane
Banca Economică s. a. (minoritară)
		
cu un activ de – – lei 12 milioane
Banca Comercială s. a. (minoritară)
		
cu un activ de – – lei 20 milioane
Banca pe Acţii „Joint” s. a. (minoritară)
		
cu un activ de lei 5.½ milioane
Nepăsarea românilor faţă de consolidarea noastră economică se evidenţiază mai bine ca ori şi unde
la Baia-Mare. Atât oraşul cât şi ţinutul este complect românesc şi unde şi unica bancă româneasca „Aurora”
a sucombat din cauzele amintite mai sus, răsărind însă ca ciupercile băncile minoritare – jidoveşti pentru
exploatarea fără suflet a ţăranului român, încasând până la 50% dobândă pe an.
În judeţul Satu-Mare
Banca Oşana din Negreşti cu un
		
activ de – – lei 9.½ milioane
Cassa de Păstrare din Halmeu cu un
		
activ de – – lei 6.½ milioane
Banca Chioarului din Şomcuta cu un
		
activ de – – lei 13 milioane
Banca Populară din Şomcuta cu un
		
activ de – – lei 9 milioane
„Chiorana” din Şomcuta cu un
		
activ de – – lei 11 milioane
Banca Comercială şi de Credit din Şomcuta cu un
		
activ de lei 5 milioane
Din acestea: Cassa de Păstrare din Halmeu şi Banca Comercială şi de Credit din Şomcuta sunt mino‑
ritare, iar celeelalte sunt româneşti.
În judeţul Sălaj amintim următoarele institute financiare:
Româneşti:
„Silvania” s. a. din Şimleul Silvaniei,
		
cu un activ de – – lei 26 milioane
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Banca Comercială şi Industrială
		Sălajană, cu un activ de lei 58.½ milioane
Banca Economilor din Sălaj, cu
		
un activ de – – lei 19 milioane
„Salageana” din Jibou, cu un
		
activ de – – lei 28 milioane
„Vulturul” din Tăşnad, cu un
		
activ de – – lei 11.½ milioane
Minoritare:
Cassa de Credit din Jud. Sălaj,
		
cu un activ de – – lei 15 milioane
Banca Comercială din Jibou, cu
		
un activ de – – lei 3 milioane
Cassa de Păstrare şi Banca de
		
Credit, Zălau cu un activ de lei 40 milioane
Banca Comercială şi Industrială
		
s. a. Tăşnad, cu un activ de lei 30 milioane
Cassa de Păstrare ca Asociaţiune
		
s. a. Tăşnad, cu un activ de lei 37 milioane
Banca Coroana s. a. Cehul Silvaniei,
		
cu un activ de – – lei 17 milioane
Banca Comercială şi Economică,
Cehul Silvaniei cu un activ de lei 12 milioane
Cassa de Păstrare din Cehul Silvaniei şi Jur,
		
cu un activ de lei 12 milioane
Banca Comercială şi Industrială
		
din Carei, cu un activ de lei 30.½ milioane
Cassa de Păstrare ca Reuniune
		
din Carei, cu un activ de lei 42 milioane
În judeţul Maramureş:
„Maramureşana”, Sighet (românească),
		
cu un activ de lei 32.½ milioane
Banca Comerciala din Maramureş
		
(român.), cu un activ de lei 28 milioane
Banca de Scont (minoritară),
		
cu un activ de – – lei 12 milioane
Banca Economică (minoritară),
		
cu un activ de – – lei 15 milioane
Activul total al băncilor înşirate mai sus este de lei 1.440.000.000. – Din acesta, pe judeţul Satu-Mare
se repartizează cca. 1 miliard lei din care asupra oraşului Satu-Mare cade un activ de 860 milioane lei;
asupra băncilor din judeţul Sălaj un activ de 350 milioane Lei şi asupra băncilor din judeţul Maramureş un
activ de 90 milione Lei.
Se evidenţiază clar deosebitul avânt ce l’au luat institutele de bani şi în special cele minoritare în era
de după unire favorizate de conjucturile favorabile ale abundenţei de numerar.
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Istoria noastră economică-financiară de după răsboiu este un lung şirag de dibuiri, un laborator întreg
de experienţe făcute pe spatele cetăţenilor.
După răsboiu, omenirea a rupt orice legături cu trecutul patriarchal şi părăsind făgaşul normal a luat
în toate direcţiile un ritm nebun spre culmile cele mai înalte, un fel de marş forţat, care pe terenul economic
s’a făcut mai simţitor.
Frenezia acestui ritm modern a îndrumat omenirea spre maşinism, în care omul nu mai este decât un
accesoriu al acestei concepţii fizico-mecanice.
Evident că în urma acestui maşinism, care înlocueşte şi lasă pe drumuri, fără ocupaţie milioane de
braţe, s’a ajuns fatal la supraproducţie atât în agricultură, cât şi în industrie, adică la o producţie peste pute‑
rile de consumaţie ale omenirei.
Dar în afară de aceste motive generale ale crizei, mai avem multe, foarte multe motive de ordin local,
cari au agravat şi mai mult criza.
Neplata la vreme a bonurilor de tezaur ale statului, schimbul mult prea târziu al monetelor străine
din nouile teritorii, – dând astfel naştere la fraude enorme în dauna statului, moratoriul plăţilor externe,
consolidarea întârziată şi defectuoasă a datoriilor externe, impozitele enorme şi necontenit sporite, urcarea
continuă a taxelor de transport, reducerea tarifelor vamale pentru articolele cari se fabricau în ţară, acor‑
darea de comenzi mari în străinătate cari foarte uşor se puteau efectua de industria naţională, nerespectarea
angajamentelor statului, amestecul său în stabilirea preţurilor mărfurilor industriale şi în afacerile private,
fabricarea de legi nenorocite – cari au ruinat creditul, încrederea în instituţiile industriale şi bancare, neplata
la timp a furnizorilor statului, neplata la timp a salariilor funcţionarilor de stat, neplata dobânzilor la sumele
datorate de stat – câtă vreme industriile trebuiau să plătească dobânzi uzurare, încurajarea speculatorilor,
lipsa de continuitate a legilor, neechilibrarea bugetului statului şi a diferitelor regii autonome, împrumuti‑
rile cele grele şi mari – dar de lux şi fără de nici un rost ale statului, salvarea debitorilor răi platnici din avutul
statului.
Iată un mănunchiu din erorile grave, cari au contribuit la isbucnirea crizei economice-financiare la noi.
Câtva timp după unire toată lumea a trăit prin inflaţie, prin falsa impresie a îmbogăţire repezi şi a
fericirei naţionale, fără să ne trudim, de a produce ceva. Această ilusie a unei bogăţii false precum şi ideia
înrădăcinată în noi de a trăi cât mai intens şi mai fără grije şi fără muncă, ba chiar şi fără cinste, ne-a scos din
făgaşul nostru obicinuit, împrumutându-ne această mentalitate ciudată, care ne-a adus la prăpastia crizei.
Nimeni nu-şi vedea de ocupaţia lui, pentru care se pregătise, fiecare se simţia un geniu naţional, sau
economic, fiecare alerga după himere, îmbogăţiri repezi, pe orice căi şi cu orice mijloace, în fiecare cloceau
dorinţele cele mai absurde de a ajunge la situaţii înalte. O goană nebună după afaceri, după bani, după
împrumuturi, după credit, după trai uşor, după parvenire, îmbogăţire cât mai repede. Banii se găseau uşor,
căci toate babele ascundeau în sânul lor bancnote de mii de lei.
De această mentalitate bolnăvicioasă s’a molipsit şi conducătorii statului. An de an bugetele statului
s’au umflat îngrozitor, au crescut salariile şi numărul bugetivorilor, fără a se lua în vedere celelalte cheltueli şi
venituri. Statul obicinuit cu belşugul acesta şi ne mai având venituri suficiente pentru continuare acestui trai
de belşug, în loc să se întindă numai cât îi ajungea plapoma restrângându-se la isvoarele sale de venit, a tot
ridicat la împrumuturi, zălogind rând pe rând ţărilor mari toate bogăţiile noastre. Aşa am ajuns la colosala
datorie de peste 180 de miliarde, fără să ştim pe ce s’au cheltuit, dar ale căror dobânzi de peste 16 miliarde
lei la an, apăsa îngrozitor umerii contribuabililor de azi.
Obicinuinţa cu această risipă, creiată de imaginea acelei bogăţii fictive a îndemnat şi pe particulari
mai cu seamă pe ţărani să se împrumute dela toate băncile, fără de nici o socoteală şi fără vre-o nevoe sim‑
ţită, şi nici o dobândă nu era aşa de mare, cât să nu fie plătită sau promisă.
Evident, că şi această amăgeală de bogăţie trebuia să aibă un capăt. Şi această desmetecire s’a produs
forţat pe la mijlocul anului 1929, când s’a terminat epoca inflaţiei şi s’a început deflaţia cu întreg calvarul ei
de urmări nefaste.
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Atât statul cât şi particularii sau văzut dintr’odată ajunşi la impasul de a nu mai putea face faţă înda‑
toririlor luate. Locul belşugului general de până aci l’a luat realitatea crudă. Împrumuturile uşuratice din
vremea inflaţiei, au devenit dintr’odată sarcini de nesuportat.
În loc să căutăm, a ne acomoda împrejurărilor schimbate prin nivelarea cheltuelilor la veniturile mici,
am căzut într’o şi mai mare greşală. Am căutat să aranjăm această criză acută economică prin legi absurde,
cari au produs o şi mai mare amărăciune în şirul oamenilor de omenie, am ajuns la etatizarea economică, la
economia dirijată, la amestecul statului în viaţa privată economică şi comercială. Astfel am ajuns a cunoaşte
statul în celelalte ipostase ale sale până acum necunoscute: statul comerciant, industriaş şi economist.
Aşa s’a ajuns şi la idea năstruşnică a legii conversiunei, care odată lansată de mulţii gheşeftari intere‑
saţi şi de demagogismul politic, a luat cu sine ca o lavină puternică întreaga ţară.
Prin acest furt din buzunarele celor cinstiţi şi agonisitori şi dat în mânile trântorilor, chefliilor şi risi‑
pitorilor s’a creat nu numai cea mai mare nedreptate socială, dar s’a distrus complect creditul şi s’a sdrun‑
cinat complet încrederea masselor, a celor buni şi sârguincioşi în dreptatea socială.
Timpul ne-a arătat că această asanare n’a adus nimănui bine, căci pe debitorii în favoarea cărora s’a
adus, nu i-a mântuit, ci i-a încurcat şi mai rău, i-a distrus chiar, desfiinţând complect creditul prin spaime
capitalurilor, răpindu-le ori ce putinţă de activitate productivă, iar capitalul speriat de aceste legi bolşevice a
dispărut dintr’odată ca prin farmec. Banii s’au retras dela bănci şi din circulaţie şi s’au aşezat la ciorap sau pe
fundurile lăzilor. Din cele circa 26 miliarde lei, cât face emisiunea Băncii Naţionale, abia dacă mai ajungea
în circulaţie vre-o 7–8 miliarde, iar restul era tezaurizat pe fundurile lăzilor.
Băncile noastre din această regiune ca de altcum toate băncile din ţară, au avut de îndurat cea mai
nemiloasă lovitură. Aceia însă cari au fost loviţi mai fără milă au fost deponenţii, oameni cruţători şi aşezaţi,
cari au pierdut întreg avutul lor agonisit într’o viaţă de om. S’a furat pur şi simplu agoniseala acestor cetăţeni
loiali, muncitori şi harnici, şi s’a dăruit leneşilor, uşuraticilor şi celor fără de căpătâi.
În acelaşi timp s’au nimicit şi acele mici fortăreţe economice dela ţară, cari alimentau ţărănimea cu
capitalul necesar trebuinţei lor.
Şi cu toate relele aduse de această lege, ţara trebuia să treacă şi peste această operaţiune dureroasă.
Datoriile erau cu mult prea mari, iar veniturile debitorilor mult prea scăzute, ca să nu se simţească nevoia
unor sacrificii prea mari. Această dreptate socială se făcea şi fără intervenţia statului, şi de sigur că era mult
mai bine, dar cu prea mare întârziere.
Băncile de aci, au pierdut 70 % din averea lor, respectiv din a deponenţilor. În aceste 3 judeţe din
activul de cca 1.½ miliarde a mai rămas circa 500.000.000. – Câteva din ele: Casa Noastră, Casa de Păstrare
din Judeţul Satu-Mare, s’au refăcut şi lucrează, celelalte însă sunt în pragul lichidării.
În judeţul Sălaj, având o conducere mai energică şi o îndrumare sănătoasă a Băncii Naţionale, au
fuzionat. Cele româneşti şi anume: Banca Comercială şi Industrială Sălăjeană din Şimleul Silvaniei, Banca
Economilor din Sălaj, „Sălăgeana” din Jibou şi „Vulturul” din Tăşnad au fuzionat sub denumirea de „Banca
Sălăjeana” s. a., iar cele ungureşti din Tăşnad sub denumirea de: Casa de Păstrare şi Banca Comerciala s. a.
Situaţia se prezintă mult mai trist la băncile din judeţul Satu-Mare, unde nu s’a putut face nici o
fuziune din cauza intereselor personale ale vechilor conducători, precum şi a lipsei de sprijin mai mare.
fiind astfel toate aceste bănci mici sortite peirei.
Chiar cu oareşi – cari sacrificii, aceste bănci ar trebui menţinute, şi mai cu seamă aici la graniţa de vest
aceste sacrificii ar trebui în tot cazul făcute, pentru ca ţărănimei să nu-i lipsească artera principală a vieţei
economice.
Mulţumită conjucturilor favorabile internaţionale, am intrat în era convalescenţei şi suntem pe
drumul adevărat, spre o nouă refacere şi consolidare economică.
Tendinţele constructive internaţionale, ce influenţează în cea mai mare parte economiile naţionale,
tendinţele de primenire şi de apropiere a vieţii economice în cele mai multe state îşi urmează calea lor
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progresivă şi sigură, luptând cu bună reuşite, pentru înlăturarea vechilor piedici şi întărirea forţelor con‑
structive a economiilor statelor. – Publicul încă începe a se adapta curentului de însănătoşire economică.
Întreaga structură economică veche şi atât de strâmtă, cu multele restricţiuni autarchice începe să se
dărâme, croind drumul către libertatea schimbului, către normalizare.
Paralel cu aceste tendinţe de însănătoşire economică internaţională, mulţumită unei acţiuni energice
şi bine organizate, după atâta criză acută de lâncezire şi paralizie în viaţa noastră economică, se poate con‑
stata în ultimul timp un început de mişcare şi de înviorare a comerţului, cu repercursiuni favorabile asupra
circulaţiei băncilor şi asupra vieţii de stat.
Prin efectele legii conversiunei fiind lichidată o foarte mare parte a operaţiunilor de credit ale trecu‑
tului, s’au creat primele condiţiuni necesare însănătoşirei finanţelor particulare şi refacerei organizaţiei de
credit, fapt care s’a învederat printr’un însemnat spor de capacitate de plată a contribuabililor.
Anul 1936, care s’a încheiat într’o atmosferă foarte optimistă, se poate numi anul consolidării finan‑
ciare şi al începutului normalizării vieţei noastre economice.
Balanţa comercială foarte activă, bugetul descărcat de sarcina datoriilor flotante interne, salariile plă‑
tite foarte punctual, preţurile cerealelor în continuă creştere, agricultura şi industria spre înflorire. Asistăm
acum la sfârşitul sbuciumului marei crize economice, cu obârşia ei din anul 1929. Când putem înregistra
preţul de vânzare al unui vagon de grâu la peste 50.000 lei faţă de preţul parităţii mondiale de 10.000 lei din
anul 1931, putem spune liniştit, că încetarea crizei economice, şi refacerea economiei lumei este pe calea
cea bună şi deplin asigurată. Prosperitatea anului trecut atât de evidenţială din toate punctele de vedere,
progresul economic-financiar mai presus de orice aşteptare, se datoresc atât conjuncturilor de însănătoşire
financiară internaţională, cât şi conjuncturilor specifice naţionale, anului favorabil agricol, precum şi îndru‑
mărilor înţelepte şi energice a economiei noastre naţionale.
Aşa se poate explica revenirea încrederei, reînvierea creditului şi în urma acestora creşterea atât de
simţitoare a circulaţiei comerciale în cursul anului espirat.
Rând pe rând au eşit de pe fundul lăzilor, dela ciorap şi din safeuri o mare parte din banii tezaurizaţi,
cari părăsind ezitările din trecut, caută şi găsesc plasamente foarte avantajoase şi sigure, reanimând eco‑
nomia noastră naţională.
Clădirile enorm de multe efectuate în anul trecut crearea de noui industrii şi stabilimente comerciale,
sporirea depunerilor la bănci, la C. E. C., al soldului de viramente la Banca Naţională, emisiuni noui de capital
după atâţia ani de stagnare şi de lenevire, sporirea atât de însemnată a circulaţiei comerţului intern şi extern,
sunt tot atâtea semne ale revenirei încrederei şi ale începutului de normalizare a vieţei noastre economice.
Cel mai îmbucurător progres realizat în economia noastră naţională în cursul anului espirat este
înfăptuirea procesului de adaptare şi de asimilare a preţurilor la noua situaţie economică.
Aceea ce de atâta vreme am asteptat, şi care a produs atâta sânge rău şi mizerie în şirul producătorilor
agricoli, acel mare eveniment care va contribui în cea mai largă măsură la normalizarea vieţii noastre eco‑
nomice s’a înfăptuit în cursul anului trecut: revenirea echilibrului între costul de producţie şi preţul de
vânzare, şi adaptarea preţurilor produselor agricole la cele industriale.
Tot în şirul evenimentelor principale din anul trecut avem să amintim şi pe acele de ordin monetar, la
care am asistat, şi care încă a contribuit mult la animarea comerţului. Acesta este: reforma noastră monetară
din ultimul cvartal al anului trecut, care a devenit indispensabilă în urma nouei aşezări monetare înfăptuită
prin acordurile monetare anglo-franco-americane. – Şi deşi momentul acesta era cât se poate de propice
pentru o devalorizare a leului, îndrituită de psihoza adaptărilor monetare, totuşi prin rezoluţia atât de noro‑
coasă dată chestiei noastre monetare, s’a pus o bază solidă şi bună finanţelor noastre.
Prin legalizarea primei de 38 la sută şi reevaluarea stocului de aur al Băncii Naţionale, sim – plifi‑
cându-se mult formalităţile schimbului, în urma înglobărei primei valutare de până atunci în contravaloarea
devizei, s’a uşurat foarte mult situaţia comercianţilor, căpătând astfel mai multă siguranţă a capitalurilor
investite în mărfurile exportate.
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Toate compartimentele vieţii comerciale s’au resimţit de pe urma acestei deprecieri, dar după cum
am spus, mai mult a câştigat în special exportul, deprecierea însemnând o primă indirectă pentru promo‑
varea şi încurajarea plasării produselor româneşti pe pieţele străine.
În urma străduinţelor şi legiuirilor pentru consolidarea şi reînsănătoşarea economică după un plan
bine stipulat, comerţul începe a intra în făgaşa lui normală, constatându-se peste tot o simţitoare îmbunătă‑
ţire a mijloacelor de transport, o creştere însemnată a circulaţiei de mărfuri atât pentru export cât şi în interi‑
orul ţării, o mişcare mai pronunţată, o înviorare a întregei vieţi comerciale. Şi această mişcare nu este numai
în cadrul pregătirilor de înarmări, ci este o mişcare generală sănătoasă, constată în toate compartimentele.
În anul trecut comerţul local a fost ajutat mult şi de circulaţia de mărfuri produsă de „Luna Sătmarului”,
organizată de Primăria Municipiului, împreună cu Camera de Comerţ şi de industriile locale, care a adus
comerţului venituri destul de însemnate. Luna Sătmarului a fost însă mai mult o demonstraţie a progresului
vădit al industriilor din această regiune.
Reglementarea comerţului exterior s’a făcut în ultimii ani în condiţiuni mult mai bune decât mai îna‑
inte, şi importatorii încă au fost în cea mai mare parte satisfăcuţi, iar cererile s’au rezolvat mult mai repede.
Cu toate străduinţele, nu s’a putut înlătura nici în cursul anului trecut acel rău necesar, care se
numeşte: contingentarea, o mare pacoste asupra comerţului românesc, întrucât îngrădeşte orice putinţă de
desvoltare a afacerilor şi transformă birourile comerciale în birouri de intervenţii.
Dar şi contingentarea cu restricţiile ei a adus pentru gospodăria statului avantajiile ei, favorizând
industriile naţionale, şi mărginind importul la articole absolut indispensabile: materii prime şi diferite
maşini.
Cât priveşte regiunea noastră, comerţul numai în jumătatea a doua, sau mai bine zis în cvartalul ultim
al anului a arătat o înviorare mai mare, dar şi în acest timp a fost stânjenit de lipsa de vagoane.
S’au exportat din această regiune spre Cehoslovacia, Germania, Austria şi Ungaria următoarele: grâu,
secară, ovăs, orz, porumb, seminţe de floarea soarelui, turte de floarea soarelui, mac, măzăriche, seminţe de
bostan, fasole, mere, nuci, pământ filtrant, pirită, plumb, maţe sărate, vite, trunchi de plopi scânduri de fag,
de stejar şi de brad, păr de capre, rămăşiţe de coarne, seminţe de lucernă şi trifoi etc.
Centrul exportului de seminţe de lucernă şi trifoi pentru întreaga ţară este Satu-Mare.
Comerţul nostru exterior a mai fost ajutat în mare măsură şi de Bursa de mărfuri nou înfiinţată la
începutul anului trecut în Satu-Mare pentru cele 3 judeţe cari gravitează aci: Sătmar, Sălaj şi Maramureş sub
egida Camerei de Comerţ şi de Industrie de aci, care a mutat Centrul de comerţ de până acuma dela Oradea
la Satu-Mare dând comerţului un început de consolidare şi uşurând foarte mult comercianţilor exportatori
transacţiunile comerciale.
Concentrându-se întreg comerţul în jurul acestei noui instituţiuni atât de indispensabilă, oraşul
Satu-Mare va deveni în scurt timp, cu ajutorul Bursei aceea ce de mult trebuia să fie pentru aceasta regiune:
Centrul întregului export, care se scurge înspre Cehoslovacia şi Germania.
În scurtul timp de cca. 7 luni de când funcţio – nează această bursă, a făcut un viriment total de Lei
72.017.060. – repartizat astfel:
la cereale: — — Lei 40.831.839.—
la făină: — — Lei 31.185.221.—
S’au cerut în acest scurt timp 28 expertize. Au fost înaintate Camerei Arbitrale 12 acţiuni, din care au
fost judecate 4, retrase 3, în curs 5.
Pe lângă cerealele şi în special grâul de calitate foarte superioară ce se exportează de aci, (cca. 4–5000
vagoane) şi pe lângă seminţele de lucernă şi trifoi, cari aduc locuitorilor foarte frumoase venituri, se mai
exportează din această regiune şi mari cantităţi de produse forestiere.
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Deşi din pricina evenimentelor politice mondiale industria noastră forestieră a pierdut în ultimii ani
o mare parte din pieţele de desfacere, cu toate acestea această industrie în cursul anului 1936 a putut înre‑
gistra după atâta amorţeală, un an foarte mănos în activitate. Această ameliorare atât de simţitoare a acestui
comerţ se datoreşte în prima linie faptului că Rusia a încetat cu dumping-ul său de produse silvice, şi astfel
marile ţări importatoare şi în prima linie Anglia, au fost nevoite să se orienteze spre România în acoperirea
trebuinţelor lor, primind societăţile din ţara noastră importante oferte mai cu seamă de răşinoase.
În afară de lemnele de resonanţă, cari sunt foarte căutate, mai cu seamă în Germania, pentru fabri‑
carea instrumentelor muzicale, se mai expor – tează şi alte soiuri de răşinoase din regiunea Maramureşului,
în Anglia, unde lemnul de Maramureş este şi altcum foarte căutat din cauza calităţilor sale superioare.
Această împrejurare a determinat o vie activitate la toate fabricile mari de cherestea din regiune,
ale firmelor: CAPS, „Someşana”, „Forestiera Lomaş”, „Industria Lemnului din Bicsad”, „Întreprinderile
Forestiere din Cluj”, cari până acum lucrau numai pentru trebuinţele interne şi pentru Ungaria.
Înviorarea se observă nu numai la răşinoase, ci şi la foioase. Aşa cheresteaua de stejar şi în special
frizele pentru parchete au găsit debuşeuri mari şi sigure în Germania, Cehoslovacia şi Ungaria, din cauza,
campaniilor intense de construcţii publice şi particulare în aceste ţări. Ce priveşte fagul şi celelalte lemne
de esenţă tare, acestea au avut cereri mai susţinute în Anglia şi Germania. Urcarea cererii în aceste ţări a
compensat suficient pierderea pieţii spaniole.
În afară de cherestea s’au mai vândut la export şi importante cantităţi de traverse de diferite categorii,
grinzi etc. Şi aci creşterea exportului s’a făcut concomitent cu reducerea cumpărăturilor de către C. F. R.
Din judeţul nostru şi Maramureş s’au făcut exporturi mai cu seamă în Occident via terra, sau via terra
şi mare prin Danzig. Aşa numai întreprinderile forestiere din Cluj au exportat 1600 vagoane lemne fasonate
în ţările nordice via Danzig.
În schimb exportul de vite a fost ca şi inexistent. Cauzele sunt multiple, cele mai multe de ordin
biurocratic.
Prin Sindicatul exportatorilor de vite s’au exportat în cursul anului 1936 următoarele produse
animalice:
carne
vite
porci
oi
untură
slănină

Austria.
10800
154
2151

Cehoslovacia.
5126
2821
96641
45683

Germania.
111764
157
109

Palestina.
20

Un produs al acestei regiuni foarte căutat sunt fructele.
Exportul de fructe în anul 1936 a fost cu mult mai animat decât în anii precedenţi.
S’a exportat în total peste 500 vagoane de mere, 300 vagoane de nuci în coaje, cca. 15 vagoane miez
de nuci în Cehoslovacia, Germania, Austria şi Elveţia.
Un alt avantaj pe care l’a avut în anul trecut comerţul de fructe, a fost măsurile precaute luate din
bună vreme pentru standardizarea fructelor, şi împachetarea lor conform uzanţelor pieţelor străine între
cari au fost cursurile ţinute pe lângă Camerele de Comerţ cu comercianţii exportatori în scopul standardi‑
zării şi împachetării fructelor, fiind autorizaţi a exporta numai acei comercianţi, cari au corespuns la examen
în toate privinţele.
Comerţul de bancă azi îşi continuă ascendenţa de consolidare.
În această regiune pe lângă Sucursala Băncii Româneşti, băncile cari sunt complet asanate şi lucrează
în toate compartimentele bancare sunt:
Sucursale de aci a Băncii Ardelene,
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Casa Noastră,
Cassa de Păstrare din Judeţul Satu-Mare şi
Banca Economică din Baia-Mare.
Toate celelalte bănci de aci şi din provincie sunt considerate ca inexistente şi numai un sprijin extra‑
ordinar dela B. N. R. ar putea infusa puţină viaţă.
O activitate intensă s’a produs în cursul anului trecut pentru punerea gospodăriilor comunelor
rurale pe baze cooperatiste, prin înfiinţarea unei Federale a Cooperativelor în Satu-Mare, şi înfiinţarea de
Cooperative de consum şi valorizare şi Bănci poporale în toate satele mai înstărite.
Deasemenea au înfiinţat astfel de cooperative şi funcţionarii administrativi, învăţătorii, funcţionarii
dela CFR. etc. legându-se mari speranţe de viitorul lor.
INDUSTRIA
Anul încheiat, mai cu seamă în ce priveşte consolidarea şi progresul însemnat al industriilor noastre
naţionale are o foarte mare importanţă.
Eşită complet biruitoare din lupta crizei economice, mulţumită conjuncturilor foarte favorabile ce i
s’a creat prin sprijinul larg al statului, industria românească şi-a adus în anul acesta din plin contribuţia sa
la menţinerea monetei, la echilibrarea bugetului şi la marele escendent, ce se manifestă în gospodăria ţării
Repriza mondială a afacerilor, intensificarea producţiei pentru înarmare, şi a tendinţei de creare de
stocuri disponibile, precum şi sprijinul binevoitor al statului au contribuit în mare măsură, pentru mărirea,
instalaţiunilor existente şi pentru, crearea de noui industrii, aducând astfel toate aceste progrese vădite un
important aport la emanciparea noastră economică.
Capitalurile tezaurizate, parte în urma încrederii tot mai crescende faţă de refacerea economiei
noastre naţionale, parte de teama unei devalorizări au început a ieşi la suprafaţă, iar lipsa produselor fabri‑
cate, precum şi facilitarea într’un timp a importului de semifabricate de prima necesitate, au făcut ca pro‑
ducţia industrială să crească într’un ritm neaşteptat de viu, transformând într’o mare măsură întreaga struc‑
tură economică a ţării.
Pornită în aceste condiţiuni foarte prielnice, activitatea tuturor industriilor a fost foarte intensă, pro‑
ducţia totală industrială fiind mult superioară celei din anul precedent, ajutând astfel într’o largă măsură la
creşterea simţitoare a valoarei transacţiunilor comerciale şi la circulaţie în genere.
Firmele mai mari industriale din această regiune bogată sunt următoarele:
1. În industria metalurgică:
Fabrica de vagoane „Unio”
Fabrica de cărucioare „Dac”
Fabrica Princz
2. În industria lemnului:
CAPS
Forestiera Lomaş
Forestiera Someşana
Industria Lemnului din Bicsad,
precum şi firmele din Maramureş.
3. Industria minieră:
Regia întreprinderilor Miniere şi Metalurgice din Ardeal (R. I. M. M. A.) Societatea de mine fran‑
cează, Băiţa
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„Aurum”, Valea Borcutului,
„MICA”,
„Petroşani”.
4. Industria chimică:
„Phonix” Fabrică de acid sulfuric şi produse chimice, Baia-Mare.
5. Industria hârtiei:
Fabrica de hârtie din Carei s. a., Carei-Mari.
6. Industria textilă:
Industria Textila Ardeleană a fiilor lui Chaim Freund
Fabrica de dantele a firmei Hajtajer,
4 fabrici de tricotaje
2 fabrici de panglici etc.
*
S’a lucrat intens, cu multă râvnă şi cu multă pricepere în toate direcţiile şi rezultatele sunt din cele mai
satisfăcătoare.
Prosperarea comerţului, dar mai cu seamă a industriilor noastre cari aduc atâta bogăţie ţării, reînvi‑
erea creditului, cel mai puternic mijloc pentru desvoltarea producţiei, valorificarea bunurilor, stimularea
energiei şi creşterea beneficiilor celor harnici, revenirea încrederii în respectarea angajamentelor, sunt tot
atâtea semne ale revenirei noastre la viaţa normală sănătoasă. Auzim acordurile plăcute ale acelei simphonii
creatoare, scrisă de cei mai aleşi fii ai neamului nostru. Vedem înfiriparea peste tot a unei vieţi noui, produc‑
tive, corecte, simţim circulaţia normală şi sănătoasă a sângelui în trupul până acum putregăit al statului şi
particularilor, şi toate aceste semne de însănătoşire ne dau curaj şi viaţă nouă.
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SITUAŢIA POLITICĂ DIN ROMÂNIA ÎN VIZIUNEA
ABWEHRSTELLE RUMÄNIEN. IULIE 1941
OTTMAR TRAŞCĂ*

THE POLITICAL SITUATION IN ROMANIA REFLECTED IN
REPORT OF THE ABWEHRSTELLE RUMÄNIEN. JULY 1941
ABSTRACT: The document we are publishing,
with comments and annotations, originates from the
Armeeoberkommando 11-The High Commandment of the
11th German Army’s archives. The report, dated the 14th of
July, 1941, realized by Department 1 – Intelligence of the
Abwehrstelle Rumänien residence, is structured in two parts;
the first includes the intelligence coming from „sure sources”
referring to the internal political situation in Romania while
the second part of the document presents various pieces of
news from the circles of diplomats accredited in Romania.
The most interesting data and in our opinion the most veridical, are contained by the first part of the document, especially those referring to the parties’ activity, to the political
circles (PNŢ, The Legionnaire Movement, The Communist
Party, The National-Christian Party) respectively to the
minorities’circles (Hungarian and Jewish respectively). The
document is important not only considering the intelligence
we obtained but also because it is one of the few original
Abwehrstelle Rumänien reports identified as such up to the
present given that the archive of the German Intelligence
Services, including the Abwehrstelle Rumänien – was largely
destroyed at the end of WW II.

REZUMAT: Documentul pe care îl publicăm, comentat
şi adnotat, provine din arhiva Armeeoberkommando
11-Înaltul comandament al Armatei a 11-a germană.
Raportul, datat 14 iulie 1941, întocmit de Secţia
I-Informaţii a rezidenţei Abwehrstelle Rumänien, este
structurat în două părţi, prima parte cuprinde informaţiile
provenite din „sursă sigură” referitoare la situaţia politică
internă din România, în timp ce a doua parte a documentului prezintă diverse ştiri provenite din cercurile diplomaţilor acreditaţi în România. Informaţiile cele mai interesante
şi, în opinia noastră, veridice sunt cuprinse în prima parte a
documentului, îndeosebi cele referitoare la activitatea partidelor, organizaţiilor politice (PNŢ, Mişcarea Legionară,
Partidul Comunist, Partidul Naţional-Creştin) şi minorităţilor (maghiară, respectiv evreiască). Documentul prezintă
importanţă nu numai prin prisma informaţiilor conţinute,
ci şi prin faptul că reprezintă unul din puţinele rapoarte
originale provenite de la Abwehrstelle Rumänien şi identificate ca atare până în prezent, în condiţiile în care arhiva
serviciilor de informaţii germane – implicit a Abwehrstelle
Rumänien – a fost în mare parte distrusă la sfârşitul celui
de-al doilea război mondial.

KEYWORDS: Romania, political situation, Abwehrstelle
Rumänien, German Intelligence Services
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politică,

În cadrul cercetării istorice investigarea activităţii serviciilor de informaţii a reprezentat o temă de
cercetare ce s-a bucurat de-a lungul timpului de atenţia constantă a istoricilor. În pofida acestui fapt, contri‑
buţiile istoriografice privitoare la prezenţa serviciilor de informaţii germane pe teritoriul României, precum
şi colaborarea informativă româno-germană în perioada 1939–1945 sunt puţine ca număr şi deficitare din
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punct de vedere informaţional ori interpretativ. Deşi în cea mai mare parte a perioadei interbelice România
şi Germania s-au aflat în tabere politice diametral opuse, totuşi politica de apropiere treptată faţă de cel de-al
III-lea Reich promovată de guvernul român după înlăturarea lui Nicolae Titulescu din fruntea Ministerului
de Externe1 a fost urmată de o evoluţie asemănătoare inclusiv în planul raporturilor dintre serviciile secrete
ale celor două state. Colaborarea informativă româno-germană avea să se intensifice odată cu declanşarea
conflagraţiei mondiale, principalele obiective urmărite fiind schimbul de informaţii referitor la U.R.S.S. şi
protejarea regiunii petrolifere Ploieşti împotriva actelor de sabotaj ale serviciilor de informaţii britanice şi
franceze.
În momentul izbucnirii celui de-al doilea război mondial, OKW/Amt Ausland Abwehr comandat
de viceamiralul Wilhelm Canaris avea următoarea structură la nivel central: 1) Abteilung Z (Personal und
Finanzverwaltung) – departamentul central condus de generalul-maior Hans Oster, însărcinat cu chestiuni
administrative şi de personal; 2) Abteilung Ausland – departamentul străinătate condus de comandorul
Leopold Bürkner, cu atribuţii legate de cercetarea presei străine, relaţiile cu armatele altor state, chestiuni
coloniale, organizarea serviciului de ataşaţi militari în colaborare cu Ministerul de Externe german, etc.;
3) Abteilung Abwehr I (Geheimer Meldedienst) – departamentul Abwehr I, condus de colonel Hans
Piekenbrock şi însărcinat cu procurarea informaţiilor militare în străinătate; 4) Abteilung Abwehr II
(Sabotage und Sonderaufgaben) – departamentul Abwehr II condus de colonelul Erwin von Lahousen, cu
atribuţii în planificarea şi realizarea operaţiunilor speciale (sabotaje, diversiune); 5) Abteilung Abwehr III
(Spionageabwehr und Gegenspionage) – departamentul Abwehr III condus de colonelul Franz Eccard von
Bentivegni cu atribuţii de contrainformaţii şi combatere a activităţii serviciilor de spionaj inamice2. În afară
de aceste departamente, OKW/Amt Ausland Abwehr cuprindea inclusiv rezidenţele Abwehr denumite
„Abwehrstelle” (Ast) ori „Kriegsorganisation” (KO). Iniţial, la începutul celui de-al doilea război mondial
rezidenţele Abwehrstelle îşi desfăşurau activitatea pe teritoriul Reichului. Ulterior, în urma extinderii răz‑
boiului, noi rezidenţe Abwehrstelle au fost create în teritoriile ocupate în perioada 1939–19413. În schimb,
rezidenţele Abwehr „Kriegsorganisation” (KO), activau sub acoperire diplomatică în cadrul consulatelor,
legaţiilor sau ambasadelor germane din statele neutre sau aliate cu cel de-al III-lea Reich4. Din punct de
vedere organizatoric, rezidenţele „Abwehrstelle” respectiv „Kriegsorganisation” aveau o structură simi‑
lară cu centrul din Berlin, fiind conduse de ofiţeri numiţi în funcţie de conducerea centrală a OKW/Amt
Ausland Abwehr.
Întrucât la începutul celui de-al doilea război mondial România era un stat neutru, rezidenţa Abwehr
din România a avut până în octombrie 1940 titulatura de „Kriegsorganisation Rumänien”. În contextul
preluării puterii de către generalul Ion Antonescu, a constituirii Misiunii Militare germane şi a intrării ire‑
versibile a României în sfera de influenţă germană, OKW/Amt Ausland Abwehr a decis la 3 octombrie
1

2

3

4

Pentru evoluţia relaţiilor dintre România şi Germania în perioada următoare debarcării lui Nicolae Titulescu din fruntea
Ministerului de Externe vezi îndeosebi Hillgruber 1994, p 43 şi următoarele; Chiper 2000, p. 201 şi următoarele; Haynes
2003, p. 24 şi următoarele.
Vezi în acest sens Bundesarchiv-Militärarchiv Freiburg im Breisgau, MSG (Militärische Sammlung)/13454. Bericht
des Generalmajors Erwin von Lahousen „Geheimorganisation Canaris“. Organisation des Amtes Ausland/Abwehr
(1938/1939–1943) (În continuare se va cita BMF); Der Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes
der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik Berlin, MfS HA IX/11 FW 470 Akte 1, fol. 5. Struktur des OKWSpionage und Sabotageamtes „Abwehr/Ausland“ 1943 (În continuare se va cita BStU).
Vezi lista rezidenţelor „Abwehrstelle“ în anul 1942 în BMF, RW 5 – OKW/Amt Ausland/Abwehr – /689, fol. 140–142. Amt
Ausland/Abwehr Z Nr. 220/2.42 geh. vom 05.02.1942 betreffend Maßnahmen zur Personalersparnis im OKW den ihm
nachgeordneten Dienststellen (Abwehrstellen), gez. Generalmajor Hans Oster.
BMF, MSG (Militärische Sammlung)/13454. Bericht des Generalmajors Erwin von Lahousen „Geheimorganisation
Canaris“. Organisation des Amtes Ausland/Abwehr (1938/1939–1943); Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes Berlin,
R 101832, Abwehr allgemeines, Band 1, 31. Dezember 1940–31. Dezember 1942, E 264246–264249. Amt Ausland/Abwehr
Nr. 3308/41 gKdos I H West vom 18.09.1941 betreffend Aufstellung der bei deutschen Missionen im Ausland eingebauten
Abwehr – bzw. KO – Beauftragten und ihrer eingebauten Hilfskräfte, gez. Oberst Hans Piekenbrock (În continuare se va cita
PAAAB).
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1940 transformarea rezidenţei „Kriegsorganisation Rumänien” în „Abwehrstelle Rumänien“5. În perioada
existenţei sale (octombrie 1940-august 1944), „Abwehrstelle Rumänien” avea să reprezinte nu numai prin‑
cipala structură informativă germană în România, ci şi singura recunoscută şi acceptată oficial de către
statul român. În perioada octombrie 1940-august 1944, „Abwehrstelle Rumänien“ a fost condusă suc‑
cesiv de colonelul Erich Rodler6 (17.10.1940–03.06.1941, 15.10.1941–30.04.1944), locotenent-colonelul
Friedrich Ludwig Freiherr von Gamm7 (03.06–14.10.1941) – care l-a înlocuit temporar pe colonelul Erich
Rodler, acesta din urmă fiind bolnav – şi colonelul Friedrich (Fritz) Sebastian Baur8 (30.04–23.08.1944).
Coloneii Erich Rodler şi Friedrich Sebastian Baur proveneau din fosta armată austro-ungară şi dispuneau
de o vastă experienţă în domeniul informaţiilor, ei fiind preluaţi în 1938, în urma Anschluss-ului Austriei,
în cadrul departamentului Abwehr I (Geheimer Meldedienst)-informaţii din OKW/Amt Ausland Abwehr.
Locotenent-colonelul Friedrich Ludwig Freiherr von Gamm participase la primul război mondial în cadrul
5

6

7

8

BMF, WF–05/28218; RH 31-I – Deutsche Heeresmission in Rumänien /24 (a), fol. 57–61. OKW Nr. 1748/40 g.Kdos.
WFSt/Abt. L (II) betreffend Wehrmachtdienstellen beim Chef der Deutschen Wehrmacht-Mission in Rumänien vom
03.10.1940, gez. Generalmajor Walter Warlimont.
Erich Rodler (1884–1948); militar de carieră austriac. Absolvent al Şcolii militare de ofiţeri de infanterie din Praga (1899–
1903) şi al Academiei militare Wiener-Neustadt (1908–1912). Intră în armata austro-ungară cu gradul de locotenent
(1903), ofiţer de Stat Major (din 1911); ofiţer de informaţii (din 1913). În timpul primului război mondial activează ca
ofiţer de informaţii în cadrul armatei austro-ungare, fiind trecut în rezervă în 1920 cu gradul de maior. Funcţionar în cadrul
administraţiei din Tirol (1933–1938), calitate în care desfăşoară inclusiv activităţi cu caracter informativ în folosul Germaniei
şi împotriva Italiei. Arestat de SS în 1938, este eliberat la cererea OKW/Amt Ausland/Abwehr, căruia i se alătură în acelaşi an.
Comandant al „Abwehr-Nebenstelle Innsbruck” (01.04.1938–18.06.1940); comandant al Abwehrstelle Salzburg (19.06–
16.10.1940); comandant al serviciului „Abwehrstelle Rumänien” (17.10.1940–30.04.1944). În retragere pentru limită de
vârstă de la 01.05.1944; în rezerva OKH (01.05.1944–31.12.1944); trecut în rezervă la 31.12.1944. Convocat la 04.05.1947 la
sediul comandamentului sovietic din Viena, a arestat de autorităţile de ocupaţie sovietice (SMERŞ). Transportat în U.R.S.S.,
este condamnat pentru spionaj, sfârşind în închisorile sovietice la 20.02.1948. Maior (din 01.11.1938); locotenent-colonel
(din 01.03.1940); colonel (din 01.03.1942). BMF, Pers 6/2513-Oberst Erich Rodler; Österreichisches Biographisches
Lexikon 1988, p. 197.
Friedrich Ludwig Freiherr von Gamm (1889-?), militar de carieră german. Intră în armată în 1910 cu gradul de locotenent,
participă la primul război mondial. Trecut în rezervă la 24.01.1920. Reactivat la 01.01.1937, este repartizat în cadrul OKW/Amt
Ausland/Abwehr. Referent III c în cadrul Abwehrstelle XVIII (Salzburg) (01.06.1938–01.08.1939); şef al departamentului
III-contraspionaj în cadrul Abwehrstelle Praga (01.08.1939–03.07.1940); şef al departamentului III-contraspionaj în
cadrul Abwehrstelle St. Germain (04.07.1940–02.06.1941); comandant al Abwehrstelle Rumänien (03.06–14.10.1941);
în concediu (15.10.1941–15.02.1942); comandant al Abwehrnebenstelle Kiev (15.02.1942–13.06.1943); comandant al
Abwehrstelle XIII (Nürnberg) (14.06–28.07.1943); comandant al Abwehrstelle im Wehrkreis XXI (Posen) (27.07.1943–
31.07.1944); în rezerva OKH (din 01.18.1944), repartizat ca şef de Stat Major al Corpului de Armată comandat de generalul
de cavalerie Kurt Feldt (17.08–09.11.1944); şef de Stat Major al Kommandant des rückwärtigen Armeegebietes (Korück)
593 (09.11–24.11.1944); căpitan (din 01.03.1934); maior (din 01.10.1938); locotenent-colonel (din 01.09.1941).
Friedrich Sebastian Baur (1895–1973), militar de carieră austriac. Absolvent al Academiei militare Wiener-Neustadt
(1912–1914). Intră în armata austro-ungară cu gradul de locotenent (1914); participă la primul război mondial ca pilot. A
luptat inclusiv pe frontul din România, fiind grav rănit în 1916 în pasul Oituz. Pensionat la 01.03.1919, cu gradul de căpitan
în rezervă (din 26.11.1921). Reactivat la 01.10.1938, fiind preluat în cadrul OKW/Amt Ausland/Abwehr şi repartizat în
cadrul Abteilung Abwehr I-Secţiei I Informaţii. Ofiţer în cadrul „Abwehrstelle Wien” (01.10.1938–17.03.1939); transferat
la Bucureşti sub acoperirea diplomatică de cancelar adjunct, însărcinat cu conducerea serviciului paşapoarte din cadrul
Legaţiei germane (din 17.03.1939), în realitate a condus Secţia I Informaţii din cadrul rezidenţei Abwehr „Kriegsorganisation
Rumänien”, precursoarea „Abwehrstelle Rumänien” (17.03.1939–17.10.1940); conducător al Abwehr I-departamentului
I Informaţii din cadrul „Abwehrstelle Rumänien” (17.10.1940–01.09.1942); detaşat ca ofiţer Abwehr la Statul Major
„Don” comandat de generalul-maior Arthur Hauffe – ataşat Grupului de Armate „Mareşal Ion Antonescu” (01.09.1942–
15.02.1943); participă în cadrul „Abwehrstelle Wien” la cursuri de specializare pentru conducătorii de Abwehrstelle (15.02–
01.08.1943); conducător al Abwehr I-departamentului I Informaţii din cadrul „Abwehrstelle Rumänien” (01.08.1944–
23.08.1944); comandant al Abwehrstelle Rumänien (30.04–23.08.1944); ofiţer Abwehr-I c/AO în cadrul Grupului de
Armate „Ucraina de Sud/Sud” (23.08.1944–01.03.1945); comandant al Regimentului 236 Grenadieri (01.03–09.05.1945).
După încheierea celui de-al doilea război mondial s-a stabilit în oraşul Linz, unde a încetat din viaţă la 10.10.1973. Maior
(din 01.10.1938); locotenent-colonel (din 01.10.1941); colonel (din 01.02.1944). Staatsarchiv Wien/Abteilung Archiv der
Republik/05/DWM, Personalakten Oberst Friedrich Sebastian Baur; PAAAB, Deutsche Gesandtschaft Bukarest, Karton
2-Personalakten Amtsrat Fritz Baur; AMAE, fond 14/Reprezentanţi-Germania, B 24-dosar Fritz Baur/cancelar adjunct.
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armatei germane şi în perioada cuprinsă între trecerea sa în rezervă (24.01.1920) până la data reactivării sate
(01.01.1937), nu a avut tangenţe cu serviciile de informaţii. Deşi activitatea sa a fost în general apreciată
de superiori, fiind inclusiv vorbitor al limbii ruse, totuşi caracterul său irascibil, nervozitatea şi inadaptabili‑
tatea la realităţile din România, au influenţat într-o manieră negativă activitatea sa în fruntea Abwehrstelle
Rumänien. În consecinţă, locotenent-colonelul Friedrich Ludwig Freiherr von Gamm a rămas în funcţie
doar 3 luni şi jumătate, colonelul Erich Rodler revenind imediat după însănătoşirea sa la conducerea
Abwehrstelle Rumänien.
Documentul pe care îl publicăm în anexă provine din arhiva Armeeoberkommando 11-Armata a 11-a
germană. Raportul, datat 14 iulie 1941, întocmit de Secţia I-Informaţii a Abwehrstelle Rumänien şi semnat
de comandantul interimar al acestei structuri informative germane, locotenent-colonelul Friedrich Ludwig
Freiherr von Gamm, este adresat ofiţerului de informaţii (I c) din cadrul comandamentului Armatei a 11-a
germane, maiorul Werner Ranck. Raportul este structurat în două părţi, prima parte cuprinde informaţiile
provenite din „sursă sigură” referitoare la situaţia politică internă din România, în timp ce a doua parte a
documentului prezintă diverse ştiri provenite din cercurile diplomaţilor acreditaţi în România. Informaţiile
cele mai interesante şi, în opinia noastră, veridice sunt cuprinse în prima parte a documentului, îndeo‑
sebi cele referitoare la activitatea partidelor, organizaţiilor politice (PNŢ, Mişcarea Legionară, Partidul
Comunist, Partidul Naţional-Creştin) şi minorităţilor (maghiară, respectiv evreiască). În schimb, informa‑
ţiile provenite din mediile diplomatice bucureştene sunt mult mai puţin veridice, în marea lor majoritate
acestea constituind simple zvonuri răspândite de cercurile diplomatice şi înregistrate ca atare inclusiv de
către serviciile de informaţii. În ce priveşte „sursa sigură” care a furnizat Abwehrstelle Rumänien informaţiile
din prima parte a raportului citat, credem că este vorba de un informator suficient de bine plasat, întrucât
schimbul oficial de informaţii dintre Serviciul Special de Informaţii (SSI) şi Abwehrstelle Rumänien – rea‑
lizat prin intermediul Secţiei de Legături Externe (din 1942 Secţia III „G”-Relaţii Externe) a SSI condusă de
locotenent-colonelul Constantin Gheorghe Ionescu-Micandru (nume conspirativ „G. Iorgu”)9 – nu avea
ca obiect informaţiile de felul celor prezente în raportul Abwehrstelle Rumänien. Documentul prezintă
importanţă nu numai prin prisma informaţiilor conţinute, ci şi prin faptul că reprezintă unul din puţinele
rapoarte originale provenite de la Abwehrstelle Rumänien şi identificate ca atare până în prezent, în con‑
diţiile în care arhiva serviciilor de informaţii germane – implicit a Abwehrstelle Rumänien – a fost în mare
parte distrusă la sfârşitul celui de-al doilea război mondial.

9

Constantin Gheorghe Ionescu-Micandru (1898–1950), militar de carieră român. Absolvent al Şcolii militare de ofiţeri
de infanterie (1916–1917). Intră în armată cu gradul de sublocotenent (1917), participă la primul război mondial. Ofiţer
stagiar în cadrul Marelui Stat Major (01.11.1930–31.10.1931); şef al Biroului II Informaţii din cadrul Diviziei Aeriene
(01.11.1931–01.04.1932); şef al Biroului Adjutantură şi Personal din Marele Stat Major (01.04.1932–31.10.1936); şef al
Frontului de Est din cadrul Serviciului Secret al Armatei române (01.11.1936–31.10.1939); şef al Biroului Legături Externe
ulterior Secţiei III „G” din cadrul Serviciului Special de Informaţii (01.11.1939–31.07.1944); referent tehnic diurnist în
cadrul Serviciului Special de Informaţii (01.08–01.10.1944). Licenţiat din Serviciul Special de Informaţii, a făcut parte din
Mişcarea Naţională de Rezistenţă, fiind arestat de autorităţile comuniste în martie 1946. Condamnat în 26.06.1948 la muncă
silnică pe viaţă şi 10 ani degradare civică pentru „crime de război”; a trecut prin închisorile Aiud şi Jilava. A decedat în
închisoarea Jilava la 13.07.1950. Căpitan (din 10.05.1925); maior (din 16.10.1935); locotenent-colonel (din 08.06.1940).
Arhivele Militare Române Piteşti, fond DCI/1972, dosar nr. 1170, f. 1–72; Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor
Securităţii, fond Informativ, dosar nr. 209906 (Constantin Gheorghe Ionescu-Micandru), passim.
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Anexă
Eingegangen

Abwehrstelle Rumänien
Leiter I.
Nr. 6771/41 g..

Bukarest, den 14. Juli 1941
Geheim!
AOK 11 Abt. I c
20 JULI 1941

Betr.: Meldungen aus zuverlässiger Quelle
über die innerpolitische Lage aus Rumänien
und aus hiesigen diplomatischen Kreisen

An
AOK 11, für I c, Major i. G. Ranck
Beiliegend wird ein aus zuverlässigen Quellen stammenden Bericht über die innerpolitische
Entwicklung in Rumänien und über Nachrichte aus den hiesigen diplomatischen Kreisen mit der Bitte um
Kenntnisnahme übersandt.
1. Anlage
gez. v. Gamm
Randbemerkung: „Chef OB; Major Ranck I c/AO”
Meldungen aus zuverlässiger Quelle über die
innerpolitische Lage Rumänien.
Allgemeine Lage:
Die Bevölkerung verhält sich im allgemeinen im ganzen Lande ruhig.
Trotz der unzulänglichen Löhne verfolgen die Arbeiter die Entwicklung der Operationen an der
Front mit grossen Interesse und begegnen der gegenwärtigen Lage mit viel Verständnis.
Câmpina, Sibiu und Râmnicu-Vâlcea leiden stark an Mangel an Mehl und Mais.
Politische Organisationen:
Die National-Taranistische Partei,
teilt mit, daß Iuliu Maniu, dr. Nicolae Lupu einen strengen Verweis gegen seiner pro-russischen
Tätigkeit zukommen ließ.
Es wurde ihm auch vorgeworfen, daß er Verbindungen zu jüdischen Journalisten habe die sowohl
ihn als auch die National-Taranistische Partei kompromittieren.
Iuliu Maniu wurde kürzlich von amerikanischen Journalisten Johnson eingeladen. Maniu gewährte
ihm ein Interview über die politische Lage, verbot ihm aber seine Erklärungen zu veröffentlichen.
Die National-Taranisten behaupten, daß Maniu vermieden hätte, irgendwelche Erklärungen abzu‑
geben, die ihn oder seine Partei auf irgendeine Weise festgelegt hätten.
Die National-Christliche Partei, teilt mit, daß Ing. Gigurtu an einem Wirtschaftsplan arbeite wonach
alle rumänischen Wirtschafts-Industrie-und Finanzunternehmen ausschließlich mit den deutschen zusam‑
menarbeiten. An diesem Plan helfen Ing. Gigurtu eine ganze Reihe von Fachleuten der „Mica” Gesellschaft.
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Die Legionärsbewegung behauptet daß der ehemalige legionäre Führer Gheorghe Amzăr, der nach
Deutschland geflüchtet ist, den ehemaligen rumänischen Minister Radu Greceanu aufgefordert habe,
einen Propagandafeldzug gegen die gegenwärtigen Regierung zu beginnen.
Es wird noch mitgeteilt, daß die nach Deutschland geflüchteten Legionäre die Absicht haben, Prof.
Forţu, Găvănescul und andere führende Persönlichkeiten der Legionärsbewegung zu bitten Kraft ihrer
Autorität und ihres Prestiges beim Staatsführer dahingehend zu intervenieren, daß die ins Ausland geflüch‑
teten Legionäre wieder in die Heimat zurückkehren dürfen.
Ion Zelea Codreanu beabsichtigte ein Sonderkorps von freiwilligen Krankenschwestern aufzustellen,
welches von Frau Elena Z. Codreanu geleitet wird und von „Schutzrat” (Consiliul de Patronaj) unabhängig ist.
Aurel Cârdu und P. Bellu, die ehemaligen Führer der Blutsbrüderschaft Bukarests haben ihr
Tätigkeitsfeld nach Timişoara und Caransebeş verlegt.
Von den Bestrebungen, die gefangenen Legionäre aus den Gefängnissen zu befreien, ist noch nicht
abgesehen worden.
Es heißt, daß gelegentlich der Feierlichkeiten anläßlich der Heimkehr Bessarabiens und der
Nordbukowina die Legionäre dem Staatsführer ein Memorandum unterbreiten werden, worin sie ihn um
die Amnestie sämtlicher Legionärshäftlinge bitten, damit die „für den Aufbau des zukünftigen Rumänien
so notwendige geistige Vereinigung” verwirklicht werden kann.
Im Zusammenhang mit den Bemühungen einiger Legionärsführer mit der Regierung wieder in
gute Beziehungen zu treten, muß bemerkt werden, daß der Großteil der Studenten auf der abweisenden
Haltung Horia Simas beharren.
Auf die Bemühungen des Pfarrers Dumitrescu-Borşa und Prof. Ion Dobre hin, die Legionärsbewegung
neu zu organisieren, erklärte der Legionär Costin von den Rüstungswerken „Mărgineanca” daß die
Tätigkeit dieser beiden erfolglos bleiben wird, da die Legionäre keine neue Organisation wollen, die jene
Legionärskreise ausschließt, die den Aufstand herbeiführten.
Die Beziehungen zwischen den legionären und den kommunistischen Arbeitern der Flugzeugfabrik
„SET” sind derartig eng, daß die kommunistischen Arbeiter sich von den Arbeitern Amania und Babin, die
Legionärsführer der legionären Arbeiterschaft sind, leiten lassen.
Die legionären Studenten von der Wissenschaftlichen Fakultät, erhielten Weisungen, die anti-semi‑
tischen Propaganda wieder zu beginnen. Daraufhin, begann Irimie Cornel, der legionäre Studentenführer
dieser Fakultät jüdische Statistiken zu studieren, um auf Grund dieses Studiums die antisemitische
Propaganda mit ganzer Kraft einzuleiten.
Während der Ferien übernehmen die Studenten Popescu Dumitru, Miron Gheorghe, Popică Eugen,
Caranica Gheorghe und der Universitätsassistent Mircea Badea das Führungskommitee der legionären
Studentenschaft des Polytechnikums.
Die in Bukarest zurückgebliebenen Studenten Victor Popa, Dumitru Săndulescu und Nicolae Banciu
von der Akademie der Schönen Künste beginnen mit der Reorganisation der Legionärsbewegung in dieser
Akademie.
Die legionäre Propaganda versucht die anti-semitischen Maßnahmen der gegenwärtigen Regierung
als nichtig hinzustellen. Sie behaupten, daß das Enteignungsgesetz der jüdischen städtischen Güter recht
zögernd in Kraft trete, zum Unterschied des jüdischen Enteignungsprozesses von ländlichen Immobilien
unter dem legionären Regime.
Zahlreiche Legionäre der Hauptstadt machen sich über die Passivität der Legionärsführer grosse
Sorgen, da sie befürchten, daß die Legion auf diese Weise die restliche Sympathie der öffentlichen Meinung
verlieren wird. Sie streben daher die Vereinigung aller Legionäre und Wiederherstellung der guten
Beziehungen mit der Regierung an.
Die Kommunistische Partei gab Weisung an, viele neue Mitglieder aus der vormilitärischen Jugend
zu werben, da diese Elemente schnell zu begeisternde Elemente sind, zu jeder Tat fähig sind.
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Kommunistische Kreise nahmen die angeblich von Moskauer Sender durchgegebene Drohung
an die rumänische Regierung, daß die Russen bei Hinrichtung eines Kommunisten 100 bessarabische
Rumänen umbringen werden, mit Genugtuung auf.
Diese Kreise vermuten, daß diese Drohung die rumänischen Behörden einschüchtern und die
Behandlung der internierten Kommunisten mildern wird.
Die kommunistischen Arbeiter teilten den Kommunistenführern mit, daß die Unterstützungsfonde
für gefangene Kommunisten nicht ausreichen und daher der Befehl Flugzettel zu drücken nicht ausgeführt
werden kann.
Die Kommunistische Partei wiederholte ihre Weisungen an die kommunistischen Arbeiter, die
Arbeit zu sabotieren und die Industrie-Einrichtungen zu schädigen.
Die kommunistischen Intelektuellen in Bukarest nähren die Überzeugung daß „der Kommunismus
trotz der noch so starken Stösse siegreich hervorgehen werde, da er von mehreren Millionen Arbeitern und
Intelektuellen vertreten wird“.
Die Ernennung von Ana Pauker zur Führerin der „Weiblichen Guerilla-Abteilungen der UdSSR“ rief
unter den Kommunisten Rumäniens Begeisterung hervor. Das Sekretariat des Zentralkomitees der Partei
beschloss im Geheimen eine Propagandaschrift zu verfassen, wonach Ana Pauker der kommunistisch-re‑
volutionären Bewegung Rumäniens angehört.
Minderheiten:
Die Juden erhielten von Şafran dem Führer der mosaischen Kultusgemeinde in Rumänien den Rat,
für den Sieg des Kommunismus und der Demokratien zu kämpfen, da dies die einzige Rettung der jüdi‑
schen Nation sei.
Die Bukarester jüdische Gemeinschaft beauftragte den Journalisten Isac Reiner von „Unserer
Wiedergeburt“ eine Liste von all jenen Juden zusammenzustellen, die unter den antisemitischen
Regierungen in Rumänien „leiden“ mussten. Diese Liste soll dann nach Washington und London gesandt
werden.
Zahlreiche Juden, die Befehl zum Arbeitsdienst erhalten, versuchen sich dieser Verpflichtung durch
Interventionen bei den Rekrutierungsämtern zu entziehen.
Durch Vermittlung der Gesandtschaft der U.S.A. verfaßten Dr. Filderman und Alexander Şafran ein
Memorandum an die amerikanische Gemeinschaft „Joint“, worin diese um dringende Hilfe für die von den
Rumänen mißhandelten Juden gebeten wird. Die Juden hoffen, daß die Gesandtschaft dies der Regierung
in Washington weiter berichten wird.
Die Ungarn erhielten von Gyárfás Elemér, dem Präsidenten der national-ungarischen Gemeinschaft
in Rumänien den Rat, sich zurückhaltend zu verhalten. Die Führer der Gemeinschaft in Bukarest orga‑
nisieren im ganzen Lande Versammlungen, um auf diese Weise den Ortsgruppenführern die Weisungen
Budapests mitzuteilen.
Die Bulgaren in der Hauptstadt glauben, daß die Regierung in Vichy England bald den Krieg erklären
wird.
Die Russen und Ukrainer der Hauptstadt sind dahingehend informiert, daß General Biskupski,
der Führer der Weißrussen in Deutschland und Hauptmann Skoropadski, der Führer der Kosaken und
Ukrainer in Deutschland begleitet von dem Journalisten Kovalevski von der „Krakauer Zeitung“ in einigen
Tagen in Rumänien eintreffen wird, um die Organisationen der Weißrussen in Rumänien zu inspizieren
und den Rahmen der zukünftigen ukrainischen Verwaltung vorzubereiten.
Die Bukarester Ortsgruppe der Organisation „Vilno Kazacestvo“ (Freie Kosaken) unter der
Leitung von Sergej Marguschin und Dulinov Ivan entwickelt eine lebhafte Tätigkeit zur Vereinigung aller
emigrierten Kosaken um für den unabhängigen Kosakenstaat zu kämpfen.
Die Serben im Bezirk Caraş zeigen sichtliche Genugtuung über den Ausbruch des Krieges gegen
Sowjetrussland. Sie rechnen mit einem bestimmten Sieg der Roten Armee.
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Die Türken der Hauptstadt behaupten, daß nach Niederlage Russlands die Republiken Turkestan,
Azerbaidjan und Armenien der Türkei angeschlossen werden. Dieses von offiziellen Kreisen in Ankara ver‑
breitete Gerücht, soll anscheinend die Aufmerksamkeit Deutschlands auf die Ansprüche der Türkei lenken.
Die Armenier in Bukarest sammelten eine Summe von 12.000.000 Lei zur Gründung eines
Feldlazaretts.
Die armenischen Kreise befürchten einen eventuellen Eingriff der Türkei im Kaukasus. Ein solcher
Eingriff würde die Pläne für einen unabhängigen armenischen Staat bedrohen.
Aus ausländischen Diplomatenkreisen Bukarests.
Die Ungarische Gesandtschaft wurde dahingehend unterrichtet, daß Bárdossy László, der ungarische
Ministerpräsident im Laufe dieses Monats sich nach Rom und Berlin begeben wird, um Zusicherungen für
die ungarischen Gebietsansprüche einzuholen.
Die ungarischen Großgrundbesitzer befürchten, daß der gegenwärtige Krieg dem Feudalismus
Ungarns ein Ende setzen wird.
Minister Nagy László beabsichtigt der national-ungarischen Gemeinschaft Nachrichtenagenten der
Gesandtschaft beizugeben.
Die Bulgarische Gemeinschaft erhielt die Nachricht daß König Boris für den 12. Juli vom
Hauptquartier des Führers eingeladen worden sei.
Die Rekrutierungen von bulgarischen Freiwilligen für den Feldzug gegen Russland begegnen wegen
der pro-russischer Einstellung der bulgarischen Bevölkerung Schwierigkeiten.
Am 4. Juli wurden in Bulgarien mehrere Hundert sowjetrussische Fallschirmjäger abgesetzt um
Sabotage auszuüben und wichtigen Eisenbahnknotenpunkte und Militärbetriebe zu schädigen.
Die bulgarischen Diplomaten in Bukarest behaupten, daß Japan bald in den Krieg gegen
Sowjetrussland eintreten und nach einem bestimmten deutsch-italienisch-japanischen Plan einen Großteil
des asiatischen Russlands besetzen wird.
Die Gesandtschaft erhielt aus Sofia die Weisung, so vorsichtig als möglich in der Erfüllung von
Durchreisevisa für Reisende aus Rumänien nach der Türkei zu sein.
Der Militärattaché, Major Tschavdaroff erklärte kürzlich, daß Bulgarien die weitgehendsten
Maßnahmen zur Sicherheit seines Küstenstreifens getroffen habe.
Die Griechische Botschaft vermerkt die Bestätigung der Ernennung Herrn Spiros Capitanidis zum
Botschaftssekretär mit dem Titel eines provisorischen Geschäftsträgers, durch die Regierung Colacoglu.
Die Botschaft erhielt die Nachricht, daß die türkische Regierung ab 6.7. die Schiffahrt in den türki‑
schen Gewässern sowie die Durchfahrt durch die Dardanellen für jedes fremde Schiff verboten habe.
Die Regierung in Ankara veranlasste die Deblockierung der griechischen Kapitale in der Türkei.
Diese Maßnahme weckte in griechischen Kreisen viel Sympathie für die Türkei.
Die Türkische Botschaft erklärte daß der kürzlich abgeschlossene Pakt zwischen Türkei und
Deutschland mit Zustimmung der ganzen türkischen öffentlichen Meinung sowie der Zustimmung der
Armee zustande gekommen sei.
Die türkische Regierung forderte die englische Regierung auf, alle militärischen Dienststellen, sowie
die Organisationen des Intelligence-Service aus der Türkei zurückzuziehen.
Der Militärattaché erklärte, daß zwischen der Regierung in Ankara und dem Vertreter des Deutschen
Reichs Verhandlungen über Rüstungslieferungen für die Türkei im Gange sind.
Die Gesandtschaft der U.S.A. ist darüber unterrichtet, daß amerikanische Streitkräfte alle sowjetrus‑
sischen Luft – und Seestützpunkte nacheinander in Ostsibirien besetzen werden.
Militärattaché Oberst Ratay, wird um den 10. Juli herum nach Suez fahren, um dort sich mit einer ame‑
rikanischen Militärmission zu treffen und über die inner – und aussenpolitische Lage Rumäniens zu berichten.
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Es wird behauptet, daß Radu Irimescu, der ehemalige rumänische Minister in Washington sich
gegenwärtig in Kanada aufhielte, wo er die Interessen des „Komitees der nationalen Vereinigung der freien
Rumänen” von London vertritt.
In den letzten Tagen wurden in den Raum von Baku 175 britische Flugzeuge mit australischen
Piloten gesandt. Ihre Stützpunkte sind Batum, Poti und Kutais.
General Schaposchnikov soll am 6.7. wegen Sabotage und schlechter Führung seiner Truppen im
ukrainischen Raum verhaftet und nach Chabarowsk transportiert worden sein, wo er abgeurteilt wird.
Die ganze sowjetrussische Handelsflotte und ein Teil der Kriegsflotte im Fernen Osten verliess am
5.7. den Hafen von Wladiwostok in Richtung der amerikanischen Gewässer.
Seit Beginn des Krieges zwischen Deutschland und England sammelten die Rumänen in Amerika
eine Summe von 800.000 Dollar für die englische Aufrüstung.
In Gesandtschaftskreisen heißt es, daß im Falle einer japanischen Intervention in dem Krieg gegen
Russland, Staaten von Nordamerika nur nach 6 Monaten, nämlich nach vollkommener Aufrüstung
Amerikas, sich an dem Krieg beteiligen werden. Man rechnet damit, daß dann die japanischen Streitkräfte
auch bereits geschwächt sein werden.
Das Zutrittsverbot an die Front für amerikanische Journalisten erregte in der Gesandtschaft der
U.S.A. Unwillen.
Der Presseattaché beauftragte den amerikanischen Journalisten Frank Stewens mit der Prüfung der
rumänischen öffentlichen Meinung zu den gegenwärtigen Ereignissen.
Die Gesandtschaft verfügte, daß sämtliche polnischen Dienststellen Bukarests in die Str. Argentina
Nr. 41, nach dem Sitz der Gemeinschaft „American Mission” verlegt werden mögen.
Die Französische Gesandtschaft glaubt zu wissen, daß Berlin es zurückgewiesen habe, über die durch
den Kriegseintritt Ungarns in den Krieg gegen Russland entstandenen ungarischen Gebietsansprüche zu
sprechen.
Minister Jacques Truelle behauptet daß zwischen den Regierungen in Berlin und Ankara
Verhandlungen über den Kriegseintritt der Türkei in den Krieg gegen Russland geführt werden.
Die Gesandtschaftskreise sind darüber ungehalten, daß die Räume der französischen Schule in der
Str. Cristian Tell Nr. 22 von den rumänischen Behörden beschlagnahmt wurden.
Die jugoslawischen Kreise sind dahingehend informiert, daß am 12.7. in Rumänien ein Sonderkorps
von Soldaten eintreffen werden, welches an die rumänische Front gegen Russland gesandt wird.
Novak Popowitsch, der Sekretär der ehemaligen jugoslawischen Gesandtschaft in Bukarest erhielt
von der serbischen Regierung in London die Weisung, 2 Agenten nach Istanbul zu senden, die mit Oberst
Duschan Minkowitsch, in Kontakt treten sollen.
Oberst Duschan Minkowitsch ist mit der Aufrechterhaltung der Beziehungen zu Nachrichtenstellen
in Rumänien betraut.
Ausländischer Nachrichtendienst
Der ungarische Nachrichtendienst beginnt am 17.7. mit dem Nachrichtenaustausch mit dem bulga‑
rischen Nachrichtendienst.
Der ungarische Nachrichtendienst schlug dem französischen Nachrichtendienst gemeinsames
Nachrichtenaustausch vor, erhielt jedoch bisher keine positive Antwort.
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Traducere
Intrat
Abwehrstelle Rumänien
Comandant I.
Nr. 6771/41 s[ecret].

Bucureşti, 14. iulie 1941
Secret!
AOK 11 Dep[artamentul] I c
20 IULIE 1941

Referitor: Informaţii din sursă sigură
referitoare la situaţia politică internă din România
şi din cercurile diplomatice

Către
AOK 11, pentru I c, maior de Stat Major Ranck10
În anexă vă trimitem, cu rugămintea de luare la cunoştinţă, un raport întocmit pe baza unei surse
sigure referitor la evoluţia situaţiei politice interne din România, respectiv informaţii provenite din cadrul
cercurilor diplomatice de aici.
1. Anexă
ss. v. Gamm
Însemnare: „Şef, Comandant; Maior Ranck I c/AO”
Informaţii din sursă sigură referitoare la
situaţia politică internă din România.
Situaţia generală:
În general populaţia se comportă calm în toată ţara.
În pofida salariilor insuficiente, muncitorii urmăresc cu mult interes evoluţia operaţiunilor militare
pe front şi manifestă multă înţelegere faţă de situaţia actuală. Câmpina, Sibiu und Râmnicu-Vâlcea suferă
mult datorită lipsei făinii şi porumbului.
Organizaţii politice:
Partidul Naţional-Ţărănesc, comunică faptul că Iuliu Maniu11 i-a transmis dr. Nicolae Lupu12 o aten‑
ţionare strictă îndreptată împotriva activităţii sale rusofile.
10

11

12

Werner Ranck (1904–1989), militar de carieră german. Intră în armată în 1924 cu gradul de locotenent. Ofiţer de Stat Major
în cadrul Statului Major al Corpului X Armată (august-septembrie 1939); ofiţer de Stat Major în cadrul Statului Major al
Diviziilor 93 infanterie (septembrie 1939-februarie 1940), respectiv 15 infanterie (februarie 1940-ianuarie 1941); ofiţer
de Stat Major în cadrul Statului Major al Armatei 11, îndeplinind funcţia de şef al secţiei de informaţii – AOK 11, Chef der
Abteilung I c/AO – (15.01.1941–01.05.1942). Ulterior a comandat Regimentul 366 Grenadieri (mai-septembrie 1944) şi
Divizia 121 Infanterie (septembrie 1944-mai 1945). Capturat de sovietici, este eliberat din prizonierat în 1955. Colonel (din
01.03.1943); general-maior (din 01.10.1944); general-locotenent (din 20.04.1945).
Iuliu Maniu (1873–1953), avocat şi om politic român. Licenţiat în drept la Universităţile din Cluj, Viena şi Budapesta;
doctor în drept (1896). Fruntaş al mişcării naţionale a românilor din Transilvania, deputat în Parlamentul din Budapesta
(1906–1910); preşedintele Consiliului Dirigent din Transilvania, preşedintele Partidului Naţional Ţărănesc între anii
1926–1947, cu excepţia perioadei 1933–1937; preşedinte al Consiliului de Miniştri (1928–1930; 1932–1933). Opozant al
regelui Carol al II-lea şi al regimului antonescian, iar din anul 1944 lider necontestat al opoziţiei anticomuniste. Arestat de
autorităţile comuniste şi condamnat la închisoare pe viaţă în urma unui simulacru de proces în 1947. Decesul său a survenit
în închisoarea de la Sighetul Marmaţiei, în condiţii inumane.
Nicolae Lupu (1876–1947), medic şi om politic român. Membru al Partidului Ţărănesc (din 1921); membru al Partidului
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I s-a reproşat (dr-ului Nicolae Lupu – n.n.) inclusiv faptul că întreţine legături cu jurnalişti evrei, care
compromit atât Partidul Naţional-Ţărănesc cât şi pe el, personal.
Iuliu Maniu a fost de curând invitatul jurnalistului american Johnson13. Maniu i-a acordat acestuia un
interviu cu privire la situaţia politică, dar a interzis publicarea declaraţiilor sale.
Naţional-ţărăniştii afirmă că Maniu a evitat să ofere orice fel de declaraţii, care ar fi angajat în vreo
formă propria persoană sau partidul pe care îl conduce.
Partidul Naţional-Creştin comunică faptul că inginerul Gigurtu14 lucrează la elaborarea unui plan eco‑
nomic, potrivit căruia toate întreprinderile economice-industriale-financiare urmează să colaboreze exclusiv cu
germanii. La elaborarea acestui plan inginerul Gigurtu este ajutat de o serie de experţi ai societăţii „Mica”. Mişcarea
Legionară afirmă că fostul conducător legionar Gheorghe Amzăr15, care este refugiat în Germania, l-a somat pe
fostul ministru român Radu Greceanu16 să înceapă o campanie propagandistică împotriva guvernului actual.
Se mai afirmă că legionarii refugiaţi în Germania au intenţia de a-i ruga pe profesorul Forţu17,
Găvănescul18 şi alte personalităţi marcante ale Mişcării Legionare ca, pe baza autorităţii şi prestigiului de
care aceştia dispun, să intervină pe lângă Conducătorul statului19 astfel încât legionarii refugiaţi în străină‑
tate să primească aprobarea de a se întoarce acasă.
Ion Zelea Codreanu20 intenţionează să înfiinţeze un corp special format din infirmiere voluntare,
condus de doamna Elena Z. Codreanu21 şi care este independent de Consiliul de Patronaj.
Naţional Ţărănesc (din 1926); liderul aripii de stânga din PNŢ, dr. Nicolae Lupu a părăsit PNŢ în 1927, reînfiinţând Partidul
Ţărănesc. Lider al Partidului Ţărănesc (1927–1934), în 1934 revenind în cadrul PNŢ. La sfârşitul celui de-al doilea război
mondial Nicolae Lupu a criticat linia politică promovată de Iuliu Maniu, solicitând acestuia retragerea de la conducerea PNŢ,
pentru a putea reorienta partidul spre stânga eşichierului politic din România. În urma refuzului lui Maniu, aripa condusă de
dr. Nicolae Lupu s-a desprins din partid, formând Partidul Ţărănesc Democrat, partid care a colaborat ulterior cu PCR.
13
Nu a putut fi identificat.
14
Ion Gigurtu (1886–1959), inginer, industriaş şi om politic român. Inginer de mine cu studii efectuate în Germania
(Freiburg im Breisgau şi Berlin-Charlottenburg), director şi administrator-delegat al societăţii „Mica”. Ministru al Industriei
şi Comerţului (28.12.1937–10.02.1938); ministru al Lucrărilor Publice şi Comunicaţiilor (24.11.1939–01.06.1940);
ministru de Externe (01–28.06.1940); preşedinte al Consiliului de Miniştri (04.07—04.09.1940). Deşi a militat pentru
promovarea unei politici progermane, el nu a putut preîntâmpina rapturile teritoriale din vara anului 1940, sub mandatul său
România fiind nevoită să cedeze Ungariei partea de nord-est a Transilvaniei (al doilea arbitraj de la Viena din 30.08.1940),
respectiv Cadrilaterul Bulgariei (tratatul de la Craiova din 07.09.1940). După război a fost arestat de autorităţile comuniste,
judecat şi condamnat la ani grei de detenţie. Moare în închisoarea din Râmnicul Sărat.
15
Nu a putut fi identificat.
16
	Se referă la Constantin Greceanu (1900–1942), inginer, diplomat şi om politic român. Membru marcant al Mişcării
Legionare. Ministru plenipotenţiar la Berlin (15.10.1940–01.03.1941). Arestat după rebeliunea legionară, a fost trimis în
1942 pe front în cadrul unităţilor speciale de „reabilitare“ formate din legionari. Mort în luptele de la Harkov la 02.07.1942
17
	Se referă la profesorul Grigore Forţu, membru marcant al Mişcării Legionare. Nu au putut fi identificate alte date biografice.
18
Ion Găvănescul (1859–1949), pedagog, filosof, profesor universitar şi om politic român. Licenţiat în Litere şi Filosofie la
Universitatea din Iaşi (1883); doctor în Filosofie la Berlin (1887); profesor şi decan al Facultăţii de Litere şi Filosofie din Iaşi
(1888–1932); membru al Mişcării Legionare (din 1928); preşedinte al Asociaţiei Profesorilor Universitari din România;
deputat ales pe listele Partidului Totul Pentru Ţară (1937); membru al Senatului Legionar. Autorul a numeroase lucrări în
domeniile pedagogiei, psihologiei şi filosofiei.
19
Ion Antonescu (1882–1946), militar de carieră şi om politic român. Absolvent al Şcolii militare
de ofiţeri de infanterie şi cavalerie (1902–1904) şi al Şcolii Superioare de Război (1909–1911). Intră în Armată în 1904, participă
la primul război mondial. Şef al Marelui Stat Major (1933–1934); ministru al Apărării Naţionale (1938); preşedinte al
Consiliului de Miniştri şi Conducător al Statului român (06.09.1940–23.08.1944); comandant al Grupului de Armate
„General Antonescu” (22.06–17.07.1941). Arestat la 23 august 1944 pentru refuzul de a încheia armistiţiul cu Naţiunile
Unite, este predat autorităţilor sovietice la începutul lunii septembrie. Deţinut şi anchetat în URSS (septembrie 1944-aprilie
1946), este readus în ţară, judecat şi condamnat la moarte de aşa-zisul „Tribunal al Poporului”. Executat la Jilava în data de
01.06.1946. General de corp de armată (din 16.09.1940); general de armată (din 05.02.1941); mareşal (din 21.08.1941
20
Ion Zelea Codreanu (1878–1941), profesor de limba română şi germană, respectiv publicist român. Licenţiat al Facultăţii de
Litere din Iaşi (1903); director şi profesor de limba română şi germană la liceul din Huşi. Deputat din partea Ligii Apărării
Naţional-Creştine (1926); deputat legionar de Tutova şi Bârlad (1932); deputat din partea Partidului Totul Pentru Ţară
(a937); membru al Senatului Legionar. Adversar declarat al lui Horia Sima.
21
Elena Zelea Codreanu, născută Ilinoiu (1902–1994), funcţionară, soţia lui Corneliu Zelea Codreanu (1925–1938).
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Aurel Cârdu22 şi P. Bellu23, foşti conducători ai „Frăţiilor de Cruce” din Bucureşti, şi-au mutat terenul
de activitate către Timişoara şi Caransebeş.
Nu s-a renunţat încă la eforturile de a elibera deţinuţii legionari din închisori.
Anume, cu prilejul sărbătorilor prilejuite de revenirea Basarabiei şi Bucovinei de nord, legionarii vor
înainta un memorandum Conducătorului statului, prin care vor solicita amnistia tuturor deţinuţilor legi‑
onari, pentru ca astfel „unirea spirituală atât de necesară edificării României viitoare” să poată fi realizată.
În legătură cu eforturile unor conducători legionari de a întreţine din nou relaţii bune cu guvernul, este de
menţionat faptul că majoritatea studenţilor menţine în continuare atitudinea negativă adoptată de Horia Sima24.
În ce priveşte eforturile preotului Dumitrescu-Borşa25 şi profesorului Ion Dobre26 de a reorganiza
Mişcarea Legionară, legionarul Costin27 de la fabricile de armament „Mărgineanca” a declarat că activitatea
ambilor legionari menţionaţi va rămâne fără rezultat, întrucât legionarii nu doresc o nouă organizaţie ce
exclude cercurile legionare care au provocat rebeliunea.
Relaţiile dintre muncitorii legionari şi comunişti din fabrica de avioane „SET” sunt atât de strânse,
încât muncitorii comunişti acceptă să fie conduşi de muncitorii Amania28 şi Babin29, care sunt conducătorii
legionari ai organizaţiilor muncitoreşti legionare.
Studenţii legionari de la Facultatea de Ştiinţe au primit directive de a relua propaganda antisemită.
Ca urmare, conducătorul studenţilor legionari din această facultate, Irimie Cornel30, a început să studieze
statistici evreieşti, pentru ca pe baza acestei lecturi să demareze cu toată forţa propaganda antisemită.
În perioada vacanţei studenţii Popescu Dumitru31, Miron Gheorghe32, Popică Eugen33, Caranica
Gheorghe34 şi asistentul universitar Mircea Badea35 preiau coordonarea comitetului director al studenţimii
legionare din Politehnică.

22
23
24

25

26

27
28
29
30
31
32
33
34
35

Licenţiată în Litere. Arestată de autorităţile comuniste în 1950, a trecut prin închisorile Mislea, Târgşor, Arad şi Oradea.
După eliberarea din închisoare, i s-a fixat domiciliu obligatoriu în comuna Lăţeşti în Bărăgan până în anul 1964. Ulterior s-a
recăsătorit cu colonelul Constantin Praporgescu, fiul generalului David Praporgescu.
Nu a putut fi identificat.
Nu a putut fi identificat.
Horia Sima (1907–1993), om politic român. Studii de drept, litere şi filosofie, membru al Mişcării Legionare din 1927. Între
anii 1938–1940 deţine funcţii de conducere în cadrul acesteia, fiind nominalizat de Corneliu Zelea Codreanu printre posibilii
succesori. Ca urmare a represiunilor declanşate de autorităţi împotriva Mişcării în 1938–1939 se refugiază pe teritoriul
Germaniei, de unde revine clandestin în ţară în primăvara anului 1940. Arestat la trecerea frontierei, Sima a acceptat să colaboreze
cu autorităţile carliste devenind pentru puţin timp chiar ministru al Cultelor şi Artelor în guvernul condus de Ion Gigurtu. La
8 iulie 1940 demisionează din guvern şi se opune cedărilor teritoriale din vara anului 1940, organizând totodată acţiuni în
vederea abdicării regelui Carol al II-lea. Numit Comandant al Mişcării Legionare în septembrie 1940, devine vicepreşedinte
al Consiliului de Miniştri în cadrul guvernului naţional-legionar condus de generalul Ion Antonescu. Avid de putere a încercat
să obţină puterea totală în stat prin organizarea în ianuarie 1941 a unei rebeliuni împotriva generalului Ion Antonescu. Înfrânt,
este nevoit să se refugieze în Germania unde rămâne până la sfârşitul războiului. După 1945 se stabileşte în Spania.
Ion Dumitrescu-Borşa (1899–1981), preot român. Licenţiat al Facultăţii de Teologie ortodoxă din Bucureşti. Membru
al Mişcării Legionare din 1930; secretar la Partidului Totul Pentru Ţară (din 1935). Voluntar în războiul civil din Spania
(1936–1937); deputat din partea Partidului Totul Pentru Ţară (1937). În 1938 se refugiată în Germania; membru al
Comandamentului Legionar din exil (1939–1940). Intrat în conflict cu Horia Sima, este exclus din Mişcarea Legionară la
13.11.1940, fiind acuzat de „acţiune indiciplinară şi incorectă”. Este arestat de autorităţile comuniste în 1948 şi închis până în
anul 1964. Ulterior îşi desfăşoară activitatea ca preot în comuna Bălceşti.
Ion Dobre (1906–1942), profesor de educaţie fizică şi membru al Mişcării Legionare. Prefect al judeţului Tecuci în perioada
guvernării naţional-legionare (septembrie 1940-ianuarie 1941).
Nu a putut fi identificat.
Nu a putut fi identificat.
Nu a putut fi identificat.
Nu a putut fi identificat.
Nu a putut fi identificat.
Nu a putut fi identificat.
Nu a putut fi identificat.
Nu a putut fi identificat.
Nu a putut fi identificat.
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Studenţii Victor Popa36, Dumitru Săndulescu37 şi Nicolae Banciu38 de la Academia de Arte Frumoase,
rămaşi în Bucureşti, încep reorganizarea Mişcării Legionare în această Academie.
Propaganda legionară încearcă să prezinte măsurile antisemite ale guvernului actual drept ineficace.
Ea afirmă că legea de expropriere a proprietăţilor evreieşti din mediul urban este aplicată într-o manieră
extrem de şovăitoare, spre deosebire de procesul de expropriere al proprietăţilor evreieşti din mediul rural
promovat în perioada regimului legionar.
Numeroşi legionari din capitală sunt foarte îngrijoraţi datorită pasivităţii conducătorilor legionari,
întrucât ei se tem că în acest fel Legiunea va pierde restul de simpatie existent în cadrul opiniei publice. Din
acest motiv ei militează în vederea unirii tuturor legionarilor şi restabilirii bunelor relaţii cu guvernul.
Partidul Comunist a elaborat o directivă referitoare la recrutarea unui mare număr de membri din
cadrul tineretului premilitar, întrucât aceste elemente sunt elemente ce pot fi entuziasmate rapid şi care
sunt capabile de orice acţiune. Cercurile comuniste au receptat cu satisfacţie ameninţarea proferată se pare
de postul de radio Moscova la adresa guvernului român, potrivit căreia în cazul executării unui comunist
ruşii vor ucide 100 de români basarabeni.
Aceste cercuri cred că ameninţarea va intimida autorităţile române şi prin urmare tratatamentul
comuniştilor internaţi se va îmbunătăţi.
Muncitorii comunişti i-au informat pe liderii comunişti că fondurile de întrajutorare pentru deţinuţii
comunişti sunt insuficiente şi ca atare ordinul referitor la tipărirea de manifeste nu poate fi îndeplinit.
Partidul Comunist a reiterat directivele sale către muncitorii comunişti de a sabota activitatea şi de
a distruge instalaţiile industriale.
Intelectualii comunişti din Bucureşti nutresc convingerea că „în pofida atâtor lovituri puternice
comunismul va ieşi învingător, întrucât este reprezentat de millioane de muncitori şi intelectuali“.
Numirea Anei Pauker39 în fruntea „departamentelor de guerillă feminine ale U.R.S.S.“ a provocat entu‑
ziasm printre comuniştii din România. Secretariatul comitetului central al partidului a decis în secret să redacteze
o lucrare propagandistică, potrivit căreia Ana Pauker aparţine mişcării revoluţionare-comuniste din România.
Minorităţi:
Evreii au primit de la Şafran40, liderul cultului mozaic în România, sfatul de a lupta pentru victoria
comunismului şi a democraţiilor, întrucât aceasta reprezintă singura cale de salvare a naţiunii evreieşti.
Comunitatea evreiască din Bucureşti l-a însărcinat pe jurnalistul Isac Reiner41 de la „Renaşterea
noastră“ să întocmească o listă cu toţi evreii care au fost nevoiţi să „îndure suferinţe“ în perioada
36
37
38
39

40

41

Nu a putut fi identificat.
Nu a putut fi identificat.
Nu a putut fi identificat.
Ana Pauker (1893–1960), militantă comunistă evreică, lider marcant al Partidului Comunist Român. Aderă la mişcarea
comunistă în 1920, fiind ulterior arestată în repetate rânduri pentru activitate comunistă ilegală. Membră în conducerea
Cominternului şi agentă sovietică. În 1926 fuge în URSS, unde rămâne pânăîn 1934. Revenită în România în 1935, este
numită prim secretar al Comitetului Central al PCR. Arestată în 1935, este condamnată în 1936 în cadrul procesului de la
Craiova la 10 ani închisoare. În 1941 este eliberată şi lăsată să plece în URSS, în schimbul lui Ion Codreanu, fost membru al
Sfatului Ţării din Basarabia. Revenită în ţară în septembrie 1944, în fruntea fracţiunii moscovite a PCR, este aleasă secretar al
Comtetului Central şi membru al Biroului Politic (22.10.1945–27.05.1952). Ministru de Externe (05.11.1947–10.07.1952).
Îndepărtată de la putere în 1952, a fost arestată pentru o scurtă de perioadă în 1953. Ulterior i s-a acordat permisiunea de a
efectua traduceri din limbile franceză şi germană pentru Editura Politică.
Alexandru Şafran (1910–2006), cărturar, teolog, filosof, istoric şi literat evreu, personalitate marcantă a minorităţii evreieşti
din România. A absolvit Institutul Israelit de Înalte Studii Teologice din Viena, respectiv Facultatea de Filosofie a Universităţii
dinj Viena. Doctor în Filosofie al Universităţii din Viena (1934). Şef rabin al cultului mozaic din România (1940–1948);
mare rabin al comunităţii evreieşti din Geneva (1948–1997); senator de drept în Senatul României (1940); membru de
onoare al Academiei Române (din 1997). În perioada regimului antonescian a încercat să amelioreze situaţia comunităţii
evreieşti din România. În 1948, ca urmare a opoziţiei sale faţă de regimul communist, a fost demis, fiind nevoit să ia calea
exilului. A publicat numeroase lucrări de teologie, filosofia moralei şi mistică iudaică.
Nu a putut fi identificat.
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guvernărilor antisemite din România. Această listă urmează să fie trimisă ulterior la Washington şi
Londra.
Numeroşi evrei, ce au primit ordinul de concentrare pentru muncă obligatorie, încearcă să se sus‑
tragă de la această îndatorire prin intervenţii la autorităţile însărcinate cu recrutarea.
Prin mijlocirea Legaţiei S.U.A. dr. Filderman42 şi Alexandru Şafran au întocmit un memorandum
către organizaţia americană „Joint“ 43, prin care solicită acesteia ajutorul urgent pentru evreii maltrataţi de
români. Evreii speră că Legaţia va raporta aceasta guvernului de la Washington.
Maghiarii au primit de la Gyárfás Elemér44, preşedintele comunităţii maghiare din România, sfatul
de a adopta un comportament rezervat. Liderii comunităţii maghiare din Bucureşti organizează adunări pe
întreg teritoriul ţării, pentru a transmite pe această cale liderilor locali directivele Budapestei.
Bulgarii din capitală cred că în curând guvernul de la Vichy va declara război Angliei.
Ruşii şi ucrainienii din capitală deţin informaţii potrivit cărora generalul Biskupski45, liderul ruşilor
albi din Germania, şi căpitanul Skoropadski46, conducătorul cazacilor şi ucrainienilor din Germania, înso‑
ţiţi de jurnalistul Kovalevski47 de la „Krakauer Zeitung“, vor sosi peste câteva zile în România, pentru a
inspecta organizaţiile ruşilor albi din România şi a pregăti viitoarea administraţie ucraineană.
Filiala din Bucureşti a organizaţiei „Vilno Kazacestvo“ (cazacii liberi), condusă de Serghei Margusin48
şi Dulinov Ivan49, desfăşoară a activitate intensă în scopul unirii tuturor cazacilor emigraţi, pentru a lupta în
vederea creării statului independent căzăcesc.
Sârbii din judeţul Caraş manifestă o satisfacţie vizibilă în privinţa izbucnirii războiului împotriva
Rusiei sovietice. Ei se aşteaptă la o victorie certă a Armatei Roşii.
Wilhelm Filderman (1882–1963), avocat, publicist şi om politic evreu, personalitate marcantă a minorităţii evreieşti din
România. Licenţiat în drept la Universitatea din Bucureşti; doctor în drept la Paris. Participă la războaiele balcanice şi la
primul război mondial ca ofiţer în Armata română. Aderă la Uniunea Evreilor Pământeni, fiind ales în Comitetul Central al
acestei organizaţii (1913); reperezentant în România al organizaţiei American Jewish Joint Distribution Committee (din
1920); deputat PNL (1927); preşedinte al Comunităţii evreilor din Bucureşti (1931–1933); preşedinte al Federaţiei Uniunii
Comunităţilor Evreieşti din România (1940–1941); conducător al secţiei române al Jewish Agency. În perioada regimului
antonescian, împreună cu şef-rabinul Alexandru Şafran, A. L. Zissu şi Mişu Benvenisti conduce Consiliul clandestin evreiesc,
organizaţie ce coordona acţiunile de apărare ţi întrajutorare a evreilor din România. Deportat în mai 1943 în Transnistria
la ordinul personal al mareşalului Ion Antonescu, se reîntoarce la Bucureşti după 3 luni, reluând şirul petiţiilor înaintate
Guvernului în vederea ameliorării situaţiei populaţiei evreieşti din România şi a repatrierii evreilor deportaţi în Transnistria.
După război îşi reia pentru scurt timp funcţia de preşedinte al Federaţiei Uniunii Comunităţilor Evreieşti (1945–1948),
dar în urma relaţiilor tensionate cu noile autorităţi comuniste şi a atacurilor venite din partea colaboratorilor evrei ai noului
regim, este nevoit să părăsească în secret România, stabilindu-se la Paris unde va rămâne până la sfârşitul vieţii.
43
	Se referă la „American Jewish Joint Distribution Committee”, organizaţie umanitară creată în 1914.
44
Gyárfás Elemér (1884–1945), politician, economist, jurist şi publicist maghiar. Studii de Drept la Universităţile din
Cluj, Budapesta şi Sorbona, În perioada premergătoare războiului îşi desfăşoară activitatea în calitate de avocat. Prefect al
comitatului Târnava-Mică (1917–1918); membru al consiliului director al Partidului Maghiar (din 1921); senator din partea
judeţului Ciuc (din 1926); întemeietor şi vicepreşedinte al Societăţii Romano-Catolice Ardelene; preşedintele Statusului
Romano-Catolic Ardelean (din 1933); director al Băncii din Târnăveni; preşedintele Comunităţii Maghiare din România
(1940–1944). Internat la sfârşitul anului 1944, moare în octombrie 1945 în Bucureşti.
45
Vasily Victorovich Biskupsky (1878–1945), militar de carieră rus. Participă la primul război mondial, iar din 1919 emigrează
în Germania. Liderul emigranţilor ruşi din Germania, a fost unul din ruşii care l-au sprijinit financiar şi politic pe Adolf
Hitler; implicat în puciul organizat de Wolfgang Kapp şi Walther von Lüttwitz (1920). Relaţiile dintre generalul Biskupsy şi
conducerea celui de-al III-lea Reich s-au menţinut până în ultima fază a celui de-al doliea război mondial.
46
Pavlo Petrovych Skoropadskyi (1873–1945), aristocrat şi militar de carieră rus de origine ucraineană. Intră în armata rusă
în 1893; participant la primul război mondial, în cadrul armatei imperiale ruse. Hatman al Ucrainei (29.04–14.12.1918).
În urma revoltei organizate de Symon Peliura, este nevoit să abdice şi să emigreze în Germania – În perioada Republicii de
la Weimar Skoropadsky a menţinut legături strânse cu lideri politici şi militari germani, dar în perioada celui de-al III-lea
Reich a refuzat constant ofertele de colaborare din partea regimului naţional-socialist. A murit în 1945, ca urmare a rănilor
dobândite în urma unui atac aerian aliat asupra oraşului Regensburg.
47
Nu a putut fi identificat.
48
Nu a putut fi identificat.
49
Nu a putut fi identificat.
42

— 342 —

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

SITUAŢIA POLITICĂ DIN ROMÂNIA ÎN VIZIUNEA ABWEHRSTELLE RUMÄNIEN. IULIE 1941

N

Turcii din capitală susţin că după înfrângerea Rusiei, republicile Turkistan, Azerbaidjan şi Armenia
se vor uni cu Turcia. Acest zvon răspândit de cercurile oficiale din Ankara ar avea ca scop atragerea atenţiei
Germaniei asupra revendicărilor Turciei.
Armenii din Bucureşti au strâns suma de 12.000.000 lei în vederea înfiinţării unui spital de campanie.
Cercurile armene se tem de o eventuală intervenţie a Turciei în Caucaz. O asemenea intervenţie ar
periclita planurile referitoare la crearea unui stat armean independent.
Din cercurile diplomatice străine din Bucureşti
Legaţia maghiară a fost informată că preşedintele Consiliului de Miniştri maghiar, Bárdossy László50,
se va deplasa în cursul acestei luni la Roma şi Berlin, în vederea obţinerii unor asigurări pentru revendicările
teritoriale maghiare.
Marii proprietari funciari maghiari se tem că războiul actual va pune capăt feudalismului maghiar.
Ministrul plenipotenţiar Nagy László51 intenţionează să repartizeze comunităţii naţionale maghiare
agenţi informatori ai Legaţiei.
Comunitatea bulgară a primit informaţia că regele Boris52 a fost invitat pentru data de 12 iulie 1941
în cartierul general al Führer-ului53.
Recrutările de voluntari bulgari pentru campania din Rusia întâmpină greutăţi datorită atitudinii
pro-ruse a populaţiei bulgare.
În 4 iulie au fost lansaţi în Bulgaria câteva sute de paraşutişti sovietici pentru a înfăptui acte de sabotaj
şi a distruge importante noduri de cale ferată, respectiv întreprinderi militare.
Diplomaţii bulgari din Bucureşti afirmă că în curând Japonia va intra în războiul împotriva Rusiei
sovietice şi, conform unui plan germano-italiano-japonez, va ocupa o mare parte a teritoriului asiatic al
Rusiei.
50

51

52

53

Bárdossy László (1890−1946), diplomat de carieră şi politician maghiar. Studii de Drept la Universităţile din Budapesta.
Berlin şi Paris; Doctor în Drept (1912). Funcţionar în cadrul Ministerului Educaţiei şi Cultelor (25.10.1913–18.02.1922).
Intră în diplomaţie la 18.02.1922. Director adjunct – din 1927 director – al departamentului de presă din cadrul Ministerului
de Externe maghiar (18.02.1922–01.03.1930); consilier de legaţie în cadrul Legaţiei maghiare din Londra (01.03.1930–
24.10.1934); ministru plenipotenţiar la Bucureşti (24.10.1934–04.02.1941); ministru de Externe (04.02.1941–07.03.1942);
preşedinte al Consiliului de Miniştri (03.04.1941–07.03.1942). În calitate de premier a promovat o politică progermană,
declarând război URSS,Angliei şi SUA. Condamnat la moarte de Tribunalul Poporului la 03.11.1945, a fost executat la
10.01.1946.
Nagy László (1888−?), diplomat de carieră maghiar. Licenţiat în Drept. Funcţionar în cadrul Ministerului Comerţului
(1912–26.08.1914); funcţionar în cadrul Ministerului Apărării Naţionale (26.08.1914–13.07.1915); serviciu militar
(13.07.1915–21.11.1918). Intră în diplomaţie la 20.05.1920; secretar de legaţie în cadrul Legaţiei maghiare din Praga
(22.01.1923–28.01.1928); secretar de legaţie în cadrul Legaţiei din Ankara (28.01.1928–29.06.1933); secretar de legaţie
–din 1938 consilier de legaţie – în cadrul Legaţiei maghiare din Bucureşti (30.06.1933–19.03.1938); consilier de legaţie
în cadrul Legaţiei maghiare din Roma (19.03.1938–15.03.1941); ministru plenipotenţiar la Bucureşti (15.03.1941–
03.09.1943). Ulterior s-a aflat la dispotiţia Ministerului de Externe maghiar.
Boris al III-lea. ţar al Bulgariei (1894–1943). Boris Klemens Robert Maria Pius Ludwig Stanislaus Xaver, fiu al ţarului
Ferdinand I. Participant la primul război mondial; a urcat pe tronul Bulgariei în 1918, în urma abdicării tatălui său. Ţar al
Bulgariei (03.10.1918–28.08.1943). Deşi în perioada celui de-al doilea războimondial a promovat o politică progermană,
ţarul Boris a refuzat să intre în război împotriva URSS, Bulgaria fiind de altfel singurul stat din tabăra Axei care a menţinut
relaţiile diplomatice cu URSS: Cauzele care au provocat moartea sa subită, survenită la scurt timp după o întrevedere cu
Adolf Hitler în cartierul general al acestuia din Prusia Orientală, au rămas un mister până în zilele noastre.
Adolf Hitler (1889–1945), „Der Führer“, om politic german (de origine austriacă). Lider al „Nationalsozialistischer
Deutscher Arbeiter Partei (NSDAP) – Partidul Naţional Socialist German“ (din 1921); cancelar al Reichului (30.01.1933–
30.04.1945); conducător al Reichului (01.08.1934–30.04.1945); comandant suprem al Wehrmachtului (04.02.1938–
30.04.1945). După preluarea puterii, a instaurat în Germania un regim de teroare şi a dezlănţuit cel de-al doilea război
mondial ce a produs omenirii suferinţe incomensurabile. Este principalul responsabil pentru asasinarea a peste 6 milioane
de evrei. S-a sinucis în bunkerul său din Berlin în 30.04.1945.
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Legaţia a primit instrucţiuni de la Sofia să fie cât se poate de prevăzătoare cu acordarea vizelor de
tranzit pentru persoanele care călătoresc din România spre Turcia.
Ataşatul militar, colonelul Tchavdarov54, a declarat cu puţin timp în urmă că Bulgaria a adoptat toate
măsurile necesare pentru a asigura securitatea litoralului său.
Ambasada greacă ia la cunoştinţă confirmarea numirii de către guvernul Colacoglu a domnului
Spiros Capitanidis55 în calitate de secretar de ambasadă, cu titlul de însărcinat cu afaceri ad-interim.
Ambasada a primit informaţia că, începând cu data de 6.7, guvernul turc a interzis pentru toate navele
aflate sub pavilion străin navigaţia în apele turceşti, respectiv traversarea strâmtorii Dardanelle.
Guvernul din Ankara a dispus deblocarea activelor greceşti din Turcia. Această măsură a trezit în
cadrul cercurilor greceşti multă simpatie pentru Turcia. Ambasada turcă a declarat că pactul dintre Turcia
şi Germania încheiat recent, s-a realizat cu acordul întregii opinii publice şi a armatei.
Guvernul turc a solicitat guvernului britanic retragerea din Turcia a tuturor serviciilor militare,
respectiv a organizaţiilor Intelligence Service.
Ataşatul militar a declarat că între guvernul din Ankara şi reprezentanţii Reichului german au loc
tratative în scopul livrării de armament pentru Turcia.
Legaţia S.U.A. este informată cu privire la faptul că forţele armate americane vor ocupa succesiv toate
bazele de aviaţie şi marină din partea de est a Siberiei.
Ataşatul militar, colonelul Ratay56, se va deplasa la Suez în jurul datei de 10 iulie pentru a se întâlni
acolo cu o misiune militară americană, respectiv pentru a raporta cu privire la situaţia politică internă şi
externă a României.
Se afirmă că fostul ministru plenipotenţiar român la Washington, Radu Irimescu57, s-ar afla în pre‑
zent în Canada, unde reprezintă interesele „Comitetului pentru unitatea naţională a românilor liberi” din
Londra.
În ultimele zile în regiunea Baku au fost trimise 175 de avioane britanice cu piloţi australieni. Bazele
lor sunt situate în Batumi, Poti şi Kutais.

Méthodi Mladenov Tchavdarov (?-?), militar de carieră bulgar, maior de Stat Major Ataşat militar la Bucureşti
(06.02.1941–13.03.1944).
55
	Spyros Kapetanides (?-?), diplomat de carieră grec. Secretar de legaţie în cadrul Legaţiei (din 1939 Ambasadei) Greciei din
Bucureşti (din 29.01.1924). În perioada postbelică a deţinut funcţia de ambasador al Greciei la Belgrad şi Madrid. Alte date
biografice nu au putut fi identificate.
56
John Paul Ratay (1893–1908). Militar de carieră american. Născut în 1893 la Poznan, într–o familie germano–poloneză
care a emigrat ulterior în Statele Unite. Intră în armată (1914), participă la primul război mondial. Ofiţer de artilerie
în cadrul Diviziei 26 americane (1918–1921) a luat parte activ la luptele din primul război modial, iar în perioada
interbelică a servit în China. A fost trimis, de asemenea, în Germania, unde a urmat cursurile Şcolii de Război germane.
Aici a avut posibilitatea de a-şi perfecţiona limba germană şi s–a familiarizat cu activitatea ofiţerilor de Stat Major
germani, cunoştinţe ce aveau să fie extrem de preţioase în perioada petrecută la Bucureşti în calitate de ataşat militar.
Asistent al ataşatului militar şi ofiţer specialist lingvist la Peking (1924–1928); trimis la Berlin pentru a strânge materiale
istorice pentru secţia istorică a Army War College (1934–1938); ataşat militar în România (28.03.1939–12.12.1941).
După intrarea S.U.A. în al doilea război mondial s–a alăturat armatei combatante, participând activ la campaniile
militare din Africa de nord, Italia şi Franţa (1942–1945). A fost trecut în rezervă cu gradul de general de brigadă (1946)
şi s–a stabilit la Chicago, unde a devenit un prosper om de afaceri; Locotenent-colonel (din 07.08.1940); colonel (din
24.12.1941); general de brigadă (din 24.05.1944) Vezi şi Ernest H. Latham Jr., Postfaţă, la volumul Waldeck 2000,
p. 339–340.
57
Radu Irimescu (1890–1975), militar de carieră, politician, diplomat şi om de afaceri român. Absolvent al Şcolii
militare de artilerie, geniu şi marină (1907–1909). Intră în Marină în 1909, participă la primul război mondial.
Studii de inginerie la Universitatea Columbia după primul război mondial. Manager al filialei americane a băncii
Crissoveloni (1921–1928); subsecretar de stat al Aerului în cadrul Ministerului Apărării Naţionale (19.06.1932–
13.11.1933): ministru al Apărării Naţionale (28.08–04.09.1937); ministru plenipotenţiar la Washington
(21.04.1938–15.10.1940). Demis de regimul antonescian, alege calea exilului, stabilindu-se în SUA, unde obţine
cetăţenia americană în 1941.
54
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Pentru sabotaj şi conducerea slabă a trupelor sale în spaţiul ucrainean, la 6.7. generalul Şapoşnikov58
ar fi fost arestat şi transportat la Habarovsk, unde va fi condamnat59.
Întreaga floră comercială rusească şi o parte din flota de război din Orientul îndepărtat au părăsit la
5.7. portul Vladivostok în direcţia apelor naţionale americane.
De la începutul războiului dintre Germania şi Anglia, românii din America ar fi adunat suma de
800.000 dolari destinată înarmării britanice.
În cercurile diplomatice se afirmă că în cazul unei intervenţii japoneze în războiul împotriva Rusiei,
statele din continentul nord-american vor intra în război în maximum 6 luni, respectiv după încheierea
înarmării complete a Statelor Unite. Se crede că în acel moment forţele armate japoneze vor fi deja slăbite.
Interdicţia pentru jurnaliştii americani de a se deplasa pe front a provocat indignare în cadrul Legaţiei
S.U.A.
Ataşatul de presă l-a însărcinat pe jurnalistul Frank Stevens60 să sondeze atitudinea opiniei publice
româneşti faţă de evenimentele actuale.
Legaţia a dispus ca toate serviciile poloneze din Bucureşti să fie mutate în str. Argentina nr. 412, la
sediul societăţii „American Mission”.
Legaţia franceză susţine că deţine informaţii potrivit cărora Berlinul a refuzat să ia în discuţie reven‑
dicările teritoriale maghiare rezultate în urma intrării Ungariei în războiul împotriva Rusiei.
Ministrul plenipotenţiar Jacques Truelle61 afirmă că între guvernele din Ankara şi Berlin se desfă‑
şoară tratative referitoare la intrarea Turciei în războiul împotriva Rusiei.
Cercurile din jurul Legaţiei sunt indignate că spaţiile şcolii franceze din strada Cristian Tell nr. 42 au
fost rechiziţionate de către autorităţile române.
Cercurile diplomatice iugoslave sunt informate că în data de 12.7 va sosi în România un corp special
de soldaţi, care va fi trimis pe frontul român pentru a lupta împotriva Rusiei.
Novak Popovici62, secretarul fostei Legaţii iugoslave din Bucureşti, a primit din partea guvernului
sârb din Londra misiunea de a trimite 2 agenţi la Istanbul, care urmează să intre în contact cu colonelul
Duşan Mincovici63.
Colonelul Duşan Mincovici are sarcina de a menţine relaţiile cu serviciile de informaţii din România.
Servicii de informaţii străine
Serviciul de informaţii maghiar începe la 17.7. schimbul de informaţii cu serviciul de informaţii bulgar.
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Boris Mihailovici Şapoşnikov (1882–1945), militar de carieră sovietic. Intră în armata ţaristă (1901), participă la primul
război mondial, ajungând în 1917 la gradul de colonel. Ulterior se alătură Armatei Roşii (din 1918) şi Partidului Comunist
al URSS (din 1930). Strateg şi teoretician militar. Comandant al districtului militar Leningrad (1925–1927, 1935–1937);
comandant al districtului militar Moscova (1927–1928); comandant al districtului militar Volga (1931–1932); comandant
al Academiei Militare Frunze (1932–1937); şef de Stat Major al Armatei Roşii (1928–1931, 1937–1940, 1941–1942);
adjunct al Comisarului Poporului pentru Apărare (din 1937); comandant al Academiei Militare Voroşilov (1943–1945).
General de armată (din 20.11.1935); mareşal (din 07.05.1940).
Informaţie eronată. Cariera şi viaţa mareşalului Şapoşnikov nu au fost puse sub semnul întrebării de înfrângerile suferite
de Armata Roşie la începutul războiului. Dimpotrivă, datorită profesionalismului său mareşalul Şapoşnikov s-a bucurat de
încrederea dictatorului sovietic I.V. Stalin.
Nu a putut fi identificat.
Jacques-Maria Truelle (1891–1945), diplomat de carieră francez. Licenţiat în Drept şi absolvent al Şcolii de Ştiinţe Politice din
Paris. Participant la primul război mondial, mutilat de război. Intră în diplomaţie în 1918, în calitate de ataşat de ambasadă. A activat
ca diplomat în cadrul ambasadelor Franţei la Londra, Roma, Vatican şi Washington. Numit ministru plenipotenţiar al Franţei
vichyste la Bucureşti la 25.09.1940, preia postul la 15.03.1941 şi rămâne până la 19.06.1943, când pleacă din ţară în Turcia şi se
alătură mişcării conduse de generalul Charles de Gaulle. Reprezentant al mişcării gaulliste în Spania şi în Algeria (1943–1945).
Novak Popovici (?-?), diplomat de carieră iugoslav. Secretar de legaţie în cadrul Legaţiei (din 1939 Ambasadei) iugoslave din
Bucureşti (01.06.1932–06.04.1941). Alte date biografice nu au putut fi identificate.
Nu a putut fi identificat.
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Serviciul de informaţii maghiar a propus serviciului de informaţii francez schimbul reciproc de infor‑
maţii, dar până în prezent nu a primit un răspuns pozitiv.
Arhivele Naţionale Istorice Centrale, Colecţia Microfilme SUA, rola 145 (Armeeoberkommando 11), cadrele
7933718–7933725.
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MODIFICĂRILE ADMINISTRATIV-TERITORIALE DIN
NORD-VESTUL ROMÂNIEI ÎNTRE ANII 1950–1960
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THE ADMINISTRATIVE-TERRITORIAL CHANGES IN THE NORTHWESTERN PART OF ROMANIA BETWEEN THE YEARS 1950–1960
ABSTRACT: Between 1950–1906 a series of administrative-territorial changes occured in the North-West of
Romania, which were the result of the Law of Zoning in
1950 and of the administrative reforms in 1952, 1956 and
1960.
As a result of the implementation of the Law of Zoning, some
regions arose in the North West of our country: Oradea, Cluj
and Baia Mare. Each of these went through several administrative-territorial changes during the sixth decade of the
20th century, changing the extent of the territory and the
number of the composing districts.
These administrative-territorial developments were the result
of the political factor, because the Romanian Communist
Party had searched for solutions to better supervise the residents, but they were also influenced by the U.R.S.S. relationship with Romania. Thus, in 1960, as a result of the internal
liberalization the names of some regions were changed and
they were given traditional names. In the North-West of the
country, Oradea region became Crișana, and Baia Mare
region became Maramureș.
These frequently administrative reorganizations in the
North-West of Romania, and also in the whole country
between 1950–1960, highlighted the economical inefficiency of the regions, that were false achivements, foreign to
the Romanians’ historical tradition. The regions and the districts of Soviet import were abolished in 1968 and replaced
by counties.

REZUMAT: În nord-vestul României s-au produs între
anii 1950–1960 o serie de modificări administrativ-teritoriale, care s-au datorat Legii Raionării din 1950 și reformelor administrative din anii 1952, 1956 și 1960.
În urma aplicării Legii Raionării, în nord-vestul țării noastre
au luat naștere regiunile Oradea, Cluj și Baia Mare. Aceste
trei regiuni s-au format pe locul a șapte județe din perioada
interbelică. Fiecare din cele trei regiuni a trecut prin mai
multe modificări administrativ-teritoriale pe parcursul deceniului șase al secolului al XX-lea, schimbându-și întinderea
teritoriului și numărul raioanelor componente.
Aceste evoluții administrativ-teritoriale s-au datorat factorului politic, deoarece Partidul Comunist Român a căutat
soluții să supravegheze cât mai bine locuitorii, dar au fost
influențate și de relațiile României cu U.R.S.S. Astfel, în
1960, ca urmare a liberalizării interne, au fost schimbate
denumirile unor regiuni cu unele tradiționale. În partea
de nord-vest a țării, regiunea Oradea a devenit regiunea
Crișana, iar regiunea Baia Mare a fost redenumită regiunea
Maramureș.
Desele reorganizări administrative din nord-vestul
României, dar și din întreaga țară, între anii 1950–1960,
au scos în evidență ineficiența economică a acestor regiuni,
care erau creații artificiale, străine de tradiția istorică a
poporului român. Regiunile și raioanele de import sovietic
au fost desființate în 1968, fiind înlocuite cu județele.

KEYWORDS: administrative-territorial reorganization,
Oradea region, Cluj region, Baia Mare region, the Law of
Zoning.

CUVINTE CHEIE: reorganizare administrativ-teritorială, regiunea Oradea, regiunea Cluj, regiunea Baia Mare,
Legea Raionării.
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În deceniul șase al secolului al XX-lea, țara noastră a cunoscut o perioadă dificilă, care a avut ca și con‑
stantă sovietizarea tuturor componentelor societății românești. Pentru a desăvârși stalinizarea României,
conducerea de partid comunistă mai trebuia să facă un singur pas – copierea sistemului de organizare admi‑
nistrativ-teritorială din Uniunea Sovietică și implementarea lui în țara noastră. Desigur, că această acțiune
nu s-a putut face în chiar primii ani după obținerea puterii de către comuniști, deoarece atunci prioritatea
era eliminarea adversarilor politici și consolidarea la putere a Partidului Comunist Român (P.C.R.).
După preluarea administrației centrale și locale din țară, în perioada 1948–1950, forurile superioare
ale partidului au hotărât că este timpul pentru schimbarea din temelii a organizării administrativ-teritoriale
a României. Astfel, în ianuarie 1949 au început discuțiile despre raionarea teritoriului Republicii Populare
Române (R.P.R.), deodată cu dezbaterile privind Legea Sfaturilor Populare. În vederea realizării unei noi
legi de organizare administrativ-teritorială, conducerea comunistă a țării noastre a apelat la sprijinul consi‑
lierilor sovietici pentru a implementa reforma administrativă. Deși au existat unele voci împotriva acestei
reorganizări, în 6 septembrie 1950 a fost impusă Legea nr. 5 pentru raionarea administrativ-economică a teritoriului R.P.R., care prevedea desființarea unităților administrative tradiționale (județe și plăși) și înființarea
de regiuni și raioane.
Potrivit Legii Raionării, au fost desființate cele 58 de județe și 424 de plăși, acestea fiind înlocuite
cu 28 de regiuni, compuse din 177 de raioane, 148 de orașe și 4.052 de comune1. S-a trecut rapid la orga‑
nizarea instituțiilor în teritoriu, astfel că la 8 septembrie 1950 au fost instalate Comitetele Provizorii în
regiuni și raioane. În oficiosul Partidului, Scânteia, în numărul din 9 septembrie 1950, pe prima pagină
apărea informația potrivit căreia: „În regiunile și raioanele create prin noua împărțire administrativă a teri‑
toriului R.P.R. au fost instalate comitete regionale și comitete raionale de partid. Instalarea a decurs într-un
cadru solemn, fiind de față membri ai C.C. ai P.M.R., activiști ai C.C., activiști ai Comitetelor regionale
și raionale”2. Comitetul Provizoriu al orașului București a fost instalat pe 15 septembrie 1950, cei 31 de
membri ai săi fiind numiți prin hotărârea Consiliului de Miniștri3.
La instalarea comitetelor regionale au participat înalți oficiali ai guvernului și partidului. Astfel, la
festivitatea instalării Comitetului Provizoriu Regional Cluj, a participat liderul comunist Vasile Vaida, care
era ministrul Agriculturii4, iar la instalarea Comitetului Provizoriu Bihor, a venit din partea conducerii
centrale deputatul Mihail Florescu, care a definit raionarea teritoriului ca fiind „un act revoluționar” și a
apreciat că populația din Bihor „are largi perspective de dezvoltare prin noua împărțire administrativă”5.
Sovietizarea țării noastre este evidentă atunci când analizăm denumirile noilor regiuni, putându-se
observa faptul că șapte dintre acestea (Baia-Mare, Bârlad, Bucureşti, Galaţi, Rodna, Stalin, Timişoara) au
fost denumite în stil sovietic, după numele oraşelor reşedinţă de regiune, încercându-se în acest fel ruperea
de tradiția istorică. De asemenea, două dintre raioanele Bucureștiului se numeau Stalin și Lenin, în semn
de prețuire pentru cei doi conducători sovietici.
Orașul Brașov a primit, în august 1950, numele lui Stalin6. Decretul nr. 211, din 22 august 1950,
privind schimbarea numelui oraşului Braşov în oraşul Stalin, suna în felul următor: „Cu începere de la data
publicării prezentului decret oraşul Braşov va purta numele de oraşul Stalin, în cinstea marelui geniu al
omenirii muncitoare, conducătorul poporului sovietic, eliberatorul şi prietenul iubit al poporului nostru,
Legea nr. 5 pentru raionarea administrativ-economică a teritoriului Republicii Populare Române, în Buletinul Oficial al R.P.R.,
nr. 77, din 8 septembrie 1950, p. 857
2
Scânteia (București), nr. 1832, 9 septembrie 1950, p. 1
3
Ionescu-Gură 2005, p. 182
4
Ibidem
5
Crișana (Oradea), nr. 211, 9 septembrie 1950, p. 4
6
	La începutul anilor 1950 în țările lagărului sovietic, 14 orașe au primit numele lui Stalin. Printre acestea se numără:
Eisenhuttenstad, botezat Stalinstadt, în Republica Democrată Germană; Varna din Bulgaria, denumit Stalin; Katowice
în Polonia, denumit Stalinograd; Dunaujvaros din Ungaria, denumit Stalinvaros etc. (http://steagulrosu.wordpress.
com/2011/09/21/brasov-orasul-stalin-rezistenta-victorie/, consultat în data 07.09.2014, ora 18,15)
1
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Iosif Vissarianovici Stalin”7. Până acolo a mers dorința de a o rupe cu trecutul încât a apărut și un cântec
dedicat orașului Stalin, dar și un afiș în care imaginea este cât se poate de sugestivă: tăblița de la intrarea în
oraş pe care scrie „Braşov” este călcată în picioare de către oamenii muncii (simbolizând ideea de ştergere a
memoriei), în vreme ce tăblița cu „Oraşul Stalin” tronează falnic între două steaguri roşii8.
În 1950 au fost introduse noi unități administrativ-teritoriale, care erau străine de tradiția poporului
român și pe care locuitorii le-au receptat ca atare. Pe diriguitorii României nu-i interesa însă acest aspect, ei
fiind supuși cu desăvârșire Moscovei. Acest aspect a ieșit în evidență cu prilejul adoptării noului act legis‑
lativ, atunci când liderul comunist Miron Constantinescu declara că noua organizare administrativ-terito‑
rială s-a realizat: „pe baza studiului materialului sovietic, pe baza învățăturii sovietice și pe baza sprijinului
pe care ni l-au acordat consilierii sovietici”9.
Prin Legea Raionării s-a realizat dezideratul dorit de P.C.R. și anume – sporirea controlului parti‑
dului în teritoriu. Activiștii de partid conduceau administrația locală, astfel politica de la centru era aplicată
în teritoriu cu fidelitate. Pe deasupra, controlul asupra populației era mult mai strict decât înainte, organele
de represiune putând acționa eficient din centrele raionale. Eficiența economică a Legii Raionării a fost
insignifiantă, de altfel acest aspect care punea în relație de cauzalitate dezvoltarea economică cu reforma
administrativă a fost subliniat insistent de propaganda de partid doar pentru a-i convinge pe locuitorii
României să accepte noile realități.
În nord-vestul României, în 1950, au fost create regiunile Bihor, Cluj și Baia Mare, care au înlocuit
județele Bihor, Sălaj, Satu Mare, Maramureș, Someș, Cluj și Turda.
O situaţie particulară a caracterizat judeţul Bihor în anii 1949–1950. Aceasta a apărut ca urmare
a faptului că judeţul fusese împărţit în urma Dictatului de la Viena (30 august 1940), jumătate revenind
Ungariei horthyste, iar cealaltă jumătate a rămas statului român. Cetăţenii români aveau în proprietate tere‑
nuri, care, în urma reatașării Bihorului de Nord la România, în 1944, au rămas pe teritoriul Ungariei. În ace‑
laşi timp, cetăţenii maghiari au rămas proprietari ai unor terenuri pe care nu le mai puteau folosi, întrucât au
ajuns în proprietatea statului român. Pentru rezolvarea acestei situaţii s-a recurs la efectuarea unor schim‑
buri de terenuri între cetăţenii români şi cei maghiari. Comitetul Provizoriu al judeţului Bihor a solicitat
Tribunalului Bihor să autentifice actele de schimb de terenuri de la faţa locului. Această din urmă instituție
s-a conformat și a dat o dispoziţie, la 21 octombrie 1949, judecătoriilor Mixtă Oradea, Urbană Oradea,
Mixtă Salonta, Rurală Sălard, Rurală Marghita şi Rurală Săcuieni ca să delege la efectuarea schimburilor de
terenuri dintre cetăţenii români şi cei maghiari câte un judecător şi un grefier pentru autentificarea actelor,
astfel încât lucrările să decurgă în mod normal10.
Ministerul Agriculturii a dat o serie de dispoziții sfaturilor populare din judeţul Bihor privind modul
în care urmau să fie efectuate schimburile de teren. S-a decis să fie recompensaţi doar acei cetăţeni români
și maghiari care aveau terenuri în zona de frontieră, pe o distanță de 10–15 km de la granița de stat11. În
urma centralizării datelor, au fost identificate asemenea situații în 47 de comune din județul Bihor, a căror
rezolvare a durat mai mult de un an, încheindu-se la sfârşitul anului 195012.
În urma aplicării Legii Raionării pe locul judeţului Bihor a luat naştere regiunea Bihor, în compo‑
nenţa căreia intra, pe lângă judeţul Bihor, şi partea vestică a judeţului Sălaj, precum şi trei comune de la
judeţul Cluj. Regiunea Bihor se învecina cu regiunea Arad în sud, cu regiunea Cluj şi Hunedoara în est şi
7

8

9
10

11
12

Decretul nr. 211 privind schimbarea numelui oraşului Braşov în acela de oraşul Stalin, din 22 august 1950, în Buletinul Oficial al
R.P.R., nr. 73, 22 august 1950, p. 811
http://steagulrosu.wordpress.com/2011/09/21/brasov-orasul-stalin-rezistenta-victorie/, (consultat în data 07.09.2014,
ora 18,30)
Ionescu-Gură 2005, p. 174
Arhivele Naționale-Serviciul Județean Bihor (în continuare: A.N.S.J. Bihor), Fond Sfatul Popular al Regiunii Crişana, dosar
43/1950, f. 1
Ibidem, f. 141
Ibidem, f. 137
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cu regiunea Baia Mare în nord. Regiunea avea un singur oraş de subordonare regională – Oradea, care era
şi capitală regională, precum şi trei oraşe de subordonare raională: Beiuş, Salonta şi Şimleul Silvaniei13.
Oraşului Oradea îi aparţinea şi comuna Seleuş.
Regiunea Bihor a fost împărţită în șapte raioane: Aleşd, cu reşedinţa în comuna Aleşd; Beiuş, cu reşe‑
dinţa în oraşul Beiuş; Marghita, cu reşedinţa în comuna Marghita; Oradea, cu reşedinţa în oraşul Oradea;
Salonta, cu reşedinţa în oraşul Salonta; Săcuieni, cu reşedinţa în comuna Săcuieni şi Şimleu, cu reşedinţa în
comuna Şimleul Silvaniei. Se poate observa că dacă înainte de raionare judeţul Bihor avea 12 plăşi (Aleşd,
Beiuş, Beliu, Ceica, Centrală, Marghita, Salonta, Sălard, Tinca, Tileagd, Vaşcău), acum nu are decât 7
raioane. Drept urmare, întinderea raioanelor va fi mai mare decât a plăşilor.
Raionul Aleşd şi-a mărit suprafaţa prin includerea în componența sa a trei comune de la județul Cluj:
Ciucea (compusă din satele Ciucea, Vânători), Negreni (formată tot din două sate: Negreni şi Bucea) şi
Valea Drăganului cu trei sate (Valea Drăganului, Lunca Vişagului şi Tranişu). Acestui raion i-a fost atașat
și satul Valea Târnei de la judeţul Sălaj14. Raionul Marghita a primit de la judeţul Sălaj comunele Boianul
Mare, Păţal și Sălacea15, în timp ce raionul Săcuieni și-a mărit întinderea prin includerea a nouă comune tot
de la același județ, respectiv comunele: Cheşeru, Curtuişeni, Galospetru, Pişcolț, Şilindru, Şimian, Tarcea,
Valea lui Mihai şi Văşad16.
Raionul Şimleul Silvaniei, format din 21 de comune, a fost inclus în întregime regiunii Bihor17.
Judeţul Sălaj a fost desfiinţat în 1950 şi împărţit între regiunea Cluj, regiunea Baia Mare şi regiunea Bihor.
Această soartă au împărtășit-o și alte câteva zeci de judeţe mici din România.
Judeţul Bihor a cedat regiunii Arad partea sa sudică, cu un număr de nouă comune, precum și alte
două sate (Tămașda și Cărand)18. Comunele care au trecut în componența regiunii Arad au fost următoa‑
rele: Avram Iancu, Archiş, Beliu, Craiova (rebotezată ulterior Craiva), Mărăuş, Susag, Tăgădău, Agrişul
Mare și Agrişul Mic19.
Regiunea Baia Mare, prin raionarea teritoriului, se învecina cu regiunile Bihor și Cluj în sud, cu regi‑
unea Someș în est, cu U.R.S.S în nord și cu Ungaria în vest. Capitala acesteia era orașul Baia Mare, iar
orașele Satu Mare, Sighet, Carei și Cehu Silvaniei aveau rang de orașe de subordonare raională. Regiunea
Baia Mare era compusă din raioanele: Baia Mare, Carei, Cehu Silvaniei, Lăpuș, Satu Mare, Sighet și Vișeu20.
Această regiune s-a constituit din județele Maramureș și Satu Mare, din partea de nord-vest a județului Sălaj
(care a format viitoarele raioane Carei și Cehu Silvaniei), precum și din nordul județelor Someș și Năsăud.
Regiunea Cluj, cu reședința în orașul Cluj, era limitată de regiunea Baia Mare în nord, de regiunile
Bihor și Arad în vest, de regiunile Rodna și Mureș în est și de regiunea Hunedoara în sud. Era compusă
din 8 raioane (Aiud, Câmpeni, Cluj, Dej, Gherla, Huedin, Jibou, Turda) și includea, aproape în întregime,
fostele județe interbelice Cluj, Turda și Someș, precum și estul județului Sălaj, care fusese transformat în
raionul Jibou.
După aplicarea Legii Raionării, în toamna anului 1950, Comitetul Central al P.M.R. și Comisia de
Stat a Sfaturilor Populare au primit din partea Sfaturilor Populare, a organizațiilor de masă și a cetățenilor
propuneri privind diferite modificări administrativ-teritoriale. Între acestea se numără și acelea ca unele
comune să fie declarate orașe21. În nord-vestul României a existat o singură cerere în această categorie,
13
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Idem, Fond Sfatul Popular al Raionului Marghita, dosar 29/1951, f. 111
Ibidem, f. 113
Ibidem, f. 118
Ibidem, f. 123
Ibidem, f. 124
Ibidem, f. 31
Ibidem, f. 34
Arhivele Naționale-Serviciul Județean Maramureș (în continuare: A.N.S.J. Maramureș), Fond Comitetul Județean P.M.R.
Maramureș, dosar 83/ 1950, f. 6–7
Arhivele Naționale Istorice Centrale (în continuare: A.N.I.C.), Fond Președinția Consiliului de Miniștri. Consiliul de Miniștri
1945–1954, dosar 11/1950, f. 7
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aceasta venind de la locuitorii Huedinului. În urma solicitării făcută de comuna Huedin pentru a deveni
oraș, membrii Comisiei Regionale de verificare a contestațiilor în legătură cu raionarea teritoriului R.P.R.,
din Regionala Cluj, s-au deplasat la fața locului unde au luat legătura cu organele de partid și administrative
ale comunei22. Cei trei membri ai Comisiei după ce au purtat o serie de discuții cu reprezentanții Partidului
din comună, dar și cu delegatul comunei, au concluzionat că Huedinul trebuie să redevină oraș.
Ei au adus mai multe argumente în sprijinul acestei propuneri, printre care acela că Huedinul este
un centru în care populația din jur își valorifică produsele agricole și de unde se aprovizionează cu mărfuri
agricole și industriale, cel referitor la necesitatea înființării unui liceu (pentru care există inclusiv un local
potrivit, care avea și internat), dar și argumentul în care se sublinia faptul că în comuna Huedin există un
spital care „este foarte aglomerat de locuitorii munților”. În solicitarea respectivă se pot observa și formulări
care erau de natură să provoace o oarecare emoție, care să determine factorii de decizie să ia hotărârea dorită
de locuitorii din Huedin: „comuna este un centru electrificat și având resurse în apropiere, ar putea deveni
un centru cu industrie”, „populația este nemulțumită de această schimbare, văzând în acest fel că localitatea
în loc să se dezvolte regresează”23. Din păcate pentru locuitorii Huedinului, Comisia de Stat pentru aplicarea
Legii Sfaturilor Populare a refuzat propunerea ca această localitate a regiunii Cluj să devină oraș24.
În anii următori ai deceniului șase al secolului al XX-lea, organizarea administrativ-teritorială a țării
noastre a suferit schimbări, care s-au încadrat, însă, în principiile Legii Raionării și care au decurs din poziția
P.C.R. față de U.R.S.S.
În 1952 a fost elaborată o nouă lege fundamentală, considerată a fi actul constituțional care consfințea
aservirea totală a României față de U.R.S.S.25. Această constituție marca și nașterea unei noi entități admi‑
nistrativ-teritoriale și anume Regiunea Autonomă Maghiară, prin care s-a încercat rezolvarea problemei
minorității maghiare pe baza principiilor leninist-staliniste26. Regiunea Autonomă Maghiară cuprindea
cea mai mare parte a regiunii Mureș și partea estică a regiunii Stalin (de la care primise raioanele: Ciuc,
Odorhei, Sfântu Gheorghe și Odorheiu Secuiesc), avea opt raioane, iar centrul ei era la Târgu Mureș27.
Raionul Târnăveni al regiunii Mureș, locuit în proporție covârșitoare de români, a fost atașat regiunii Stalin.
Potrivit Constituției din 1952, organul de stat al Regiunii Autonome Maghiare era Sfatul Popular, iar
organul executiv era Comitetul Executiv, care era ales de Sfatul Popular al Regiunii28.
În aceeaşi zi cu publicarea Constituţiei, a apărut în Buletinul Oficial al R.P.R. Decretul nr. 331 privind modificarea Legii nr. 5/1950 pentru raionarea administrativ-economică a teritoriului Republicii Populare
Române29. Potrivit acestuia au fost modificate articolele 9 şi 10 din Legea Raionării30 și, astfel, s-a consfințit
desființarea a zece regiuni (Botoşani, Buzău, Gorj, Ialomiţa, Rodna, Putna, Severin, Sibiu, Teleorman şi
Vâlcea), astfel numărul final al acestora a ajuns la 18. Se poate explica această nouă modificare administrativă
prin faptul că regimul comunist a urmărit să realizeze o maximă concentrare şi centralizare a puterii politice.
În partea de nord-vest a țării noastre au fost menținute cele trei regiuni create în 1950, dar acestea
și-au mărit suprafața prin înglobarea unor raioane din regiunile vecine. Astfel, regiunea Baia Mare a devenit
mai întinsă prin preluarea unei părți din vestul regiunii Rodna, care a format raioanele Lăpuș și Vișeu. De
asemenea, a fost înființat un nou raion, și anume Tășnad31.
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Arhivele Naționale-Serviciul Județean Cluj (în continuare: A.N.S.J. Cluj), Fond Comitetul Regional P.M.R. Cluj, dosar 54/
1950, f. 1
Ibidem
Ibidem, f. 29–36
Focşeneanu 1992, p. 113
Cioroianu 2005, p. 104
A.N.S.J. Bihor, Fond Sfatul Popular al Raionului Marghita, dosar 30/1951, f. 11
Țincă 1997, p. 77
Decretul nr. 331 privind modificarea Legii nr. 5/1950 pentru raionarea administrativ-economică a teritoriului Republicii Populare
Române, în Buletinul Oficial al R.P.R., nr. 50 din 27 septembrie 1952, p. 471–472
Ibidem
A.N.S.J. Maramureș, Fond Comitetul Județean P.M.R. Maramureș, dosar 83/ 1950, f. 14
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Regiunea Oradea şi-a păstrat caracteristicile din 1950. Avea un singur oraş de subordonare regională
(Oradea) şi opt raioane. Două raioane au suferit unele modificări: raionul Aleşd (comunele Ciucea şi Valea
Drăganului au trecut la regiunea Cluj)32 și raionul Şimleul Silvaniei, care a pierdut patru comune (Bănişor,
Cizer, Crasna, Stârciu) în favoarea raionului Zalău, din regiunea Cluj33. O modificare administrativă s-a
produs și în cadrul raionului Beiuş, unde a fost înfiinţată comuna Dobreşti, compusă din satele Dobreşti şi
Luncasprie34.
Regiunea Cluj și-a mărit întinderea prin includerea a șase noi raioane: trei dintre acestea provenite de
la desființata regiune Rodna (Bistriţa, Beclean şi Năsăud), iar două raioane au fost preluate de la regiunea
Mureș (Sărmaş şi Luduş). Tot acum a fost înființat un nou raion, respectiv Zalău35. Regiunii Cluj i s-au
atașat de la regiunea Mureș raioanele și comunele majoritar românești: raionul Luduș în întregime, cea mai
mare parte a raionului Reghin, vestul raionului Târgu Mureș și câteva comune din raionul Gheorgheni36,
astfel urma să devină cea mai întinsă regiune a țării37.
Cererile unor raioane și comune de a-și schimba reședința au fost avizate în perioada august-octom‑
brie 1952, deci după implementarea reorganizării administrative. O asemenea solicitare a venit din partea
locuitorilor comunei Bidiu, din regiunea Cluj, care au cerut ca reședința comunală să fie mutată din satul
Bidiu în satul Corvinești, dar fără schimbarea denumirii comunei, cerere care a fost acceptată38.
În urma acestei comasări, aproape în fiecare regiune a crescut numărul raioanelor: Baia Mare avea
opt raioane faţă de șapte, Cluj 14 faţă de opt, iar regiunea Oradea și-a păstrat numărul de raioane din 195039.
Crearea de noi raioane s-a datorat nu doar desfiinţării celor zece regiuni, ci şi ca urmare a deciziilor luate de
conducerile regionale de a înfiinţa mai multe asemenea unități administrative. Consecința acestei decizii a
dat posibilitatea autorităților statului să exercite un control mai strict asupra locuitorilor.
Se mai poate observa că patru dintre regiuni şi-au schimbat numele faţă de anul 1950, și anume:
Prahova, rebotezată Ploieşti; regiunea Argeş, redenumită Piteşti; regiunea Bihor, care a luat denumirea de
regiunea Oradea și regiunea Dolj, care a primit numele de regiunea Craiova. Acum toate regiunile purtau
numele oraşului de reşedinţă, care era si cel mai important centru industrial al regiunii. Astfel, era imitat,
întrutotul, modelul sovietic.
Consolidarea puterii P.C.R. la nivel național în primii ani ai deceniului șase al secolului al XX-lea a
devenit evidentă inclusiv prin modificarea care s-a adus organizării administrativ-teritoriale a României în
ianuarie 1956, când au fost deființate două regiuni40. Centralizarea excesivă este indiscutabilă şi s-a făcut cu
scopul de a nu da posibilitatea ca în teritoriu să se facă auzite alte voci decât cele ale activiştilor de partid.
În urma acestei rectificări administrative, numărul regiunilor țării noastre a ajuns la 16, fiind supri‑
mate regiunile Arad şi Bârlad41. Cele două regiuni au fost atașate regiunilor vecine: regiunea Bârlad a fost
împărţită între regiunile Iaşi şi Galaţi, iar regiunea Arad a revenit regiunilor Oradea și Timişoara42.
Regiunea Oradea, după ce primise de la desfiinţata regiune Arad trei raioane (Gurahonţ, cu centrul
raional la Sebiş; Ineu, cu centrul în oraşul Ineu şi raionul Criş, cu centrul în comuna Chişineu Criş), a ajuns
32
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A.N.S.J. Bihor, Fond Sfatul Popular al Raionului Marghita, dosar 30/1951, f. 124
Ibidem, f. 128
Ibidem, f. 125
A.N.S.J. Cluj, Fond Comitetul Regional P.M.R. Cluj, dosar 54/ 1950, f. 19–22
A.N.I.C., Fond Președinția Consiliului de Miniștri, dosar 72/1951,f. 11–12
Una din direcțiile urmate în cadrul acestei reorganizări administrative era aceea ca regiunile Iași, București, Timișoara,
Craiova și Cluj să fie mărite și întărite pentru că aveau ca și reședințe orașe importante din punct de vedere politic, economic
și cultural. Cf. Ibidem, f. 11.
Ibidem, dosar 513/1952, f. 57
Ropa 2009, p. 80–81
Nistor 2000, p. 131
Decretul nr. 12 cu privire la modificarea Legii nr. 5/1950 pentru raionarea administrativ-economică a teritoriului Republicii
Populare Române, în Buletinul Oficial al Marii Adunări Naţionale a R.P.R., nr. 1 din 10 ianuarie 1956, p. 3–4
A.N.S.J. Bihor, Fond Colecţia de Hărţi, dosar 129/1956, f. 39
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la un număr de 10 raioane (Săcuieni, Marghita, Şimleu, Aleşd, Oradea, Salonta, Beiuş, Gurahonţ, Ineu,
Criş). Prin desprinderea din raionul Beiuş a raionului Lunca Vaşcăului, cu centrul în Ştei, regiunea Oradea
a ajuns să aibă, în cele din urmă, 11 raioane43. De la regiunea Cluj, regiunea Oradea a luat comunele de
munte: Arieşeni, Gârda de Sus, Scărişoara şi satele Popionci, Lăzeşti, Faţa-Lăzeşti, Iarba Rea şi Sfoartea44.
Toate aceste comune şi sate din „Ţara Moţilor” au intrat în componenţa raionului Lunca Vaşcăului.
Regiunea Cluj nu a suferit modificări administrativ-teritoriale în 1956, păstrându-și cele 14 raioane,
care erau împărțite în 11 orașe și 327 de comune. De asemenea, regiunea Baia Mare și-a păstrat numărul
raioanelor existent în 1952.
Ca urmare a dispoziţiei care a venit de la centru, Sfaturile Populare ale regiunilor Oradea, Cluj și Baia
Mare au cerut Sfaturile Populare Raionale să realizeze monografii ale raioanelor, pe care apoi să le trimită
conducerii regionale. Se urmărea, în acest sens, să se obţină o imagine concretă şi detaliată a realităţilor
locale, în scopul formării unei imagini de ansamblu asupra întregului teritoriu al ţării. Se dorea, totodată,
colectarea unor informaţii exacte cu privire la rezultatele care au apărut în urma emiterii noilor acte legis‑
lative, din 1952 şi 195645. Spre exemplu, Sfatul Popular al raionului Marghita s-a achitat într-un timp scurt
de sarcina primită, realizând monografia raionului, din care aflăm că acesta are 19 comune şi 48 de sate46.
Şi Sfatul Popular al raionului Oradea a realizat acea monografie minimală, din care rezultă că raionul este
împărţit în 81 de sate şi 3 cătune, grupate în 27 de comune47. Sfatul Popular al raionului Salonta a realizat
o monografie mai amănunţită, care cuprindea şi informaţii despre istoricul constituirii raionului. Aflăm de
aici că raionul a luat fiinţă la 1 octombrie 1950, prin desfiinţarea Comitetului provizoriu al plăşilor Salonata
şi Tinca. Structura acestuia a suferit modificări în 1954, odată cu efectuarea unor schimburi de comune și
sate cu raionul Oradea48 și în 1956, când a primit de la raionul Beiuș patru comune 49.
În 1960, conducerea comunistă a României a adus noi modificări organizării administrative a ţării
noastre, aceasta datorându-se noilor raporturi cu U.R.S.S. Gheorghiu-Dej a reușit să-și consolideze poziția
la conducerea partidului și a inițiat o politică cu caracter național. A eliminat sovromurile în 1954, iar în
1958 a obținut retragerea trupelor şi a consilierilor sovietici din România. Deasemenea, a desființat sis‑
temul de livrări obligatorii a produselor agricole50.
La Congresul al III-lea al Partidului Muncitoresc Român, care a avut loc în 20–25 iunie 1960, condu‑
cerea de partid, în frunte cu Gheorghiu-Dej, a fost aleasă în unanimitate de cei 1100 de delegaţi51. „Al doilea
dezgheţ” al lui Hrusciov i-a îngrijorat profund pe comuniştii români, care şi-au construit o platformă a
antidestalinizării în jurul conceptelor de industrializare, autonomie şi mândrie naţională52. Gheorghiu-Dej
a proclamat, încă o dată, faptul că destalinizarea a avut loc în Republica Populară Română, prin epurările
care avuseseră loc în 1952 şi 1957. Pentru a fi mai convingător, Dej propunea îndepărtarea tuturor statuilor
lui Stalin şi interzicerea practicilor de a se da străzilor sau instituţiilor numele unor persoane aflate în viaţă.
Oraşul Stalin și-a reluat vechiul nume, acela de Braşov, iar regiunile ţării au primit nume tradiţionale53.
Consecința acestei politici a fost reorganizarea teritorială din 1960, dar aceasta nu a însemnat renunțarea la
modelul sovietic, ci, cel mult, o oarecare retușare a acestuia.
Liberalizarea internă s-a manifestat şi prin revenirea la denumirile tradiţionale ale regiunilor. Astfel,
prin Legea nr. 3 pentru îmbunătăţirea împărţirii administrative a teritoriului Republicii Populare Române, emisă
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în 24 decembrie 1960, opt dintre regiunile ţării şi-au schimbat numele, preluând denumirile unor provincii
istorice româneşti: regiunea Piteşti a devenit regiunea Argeş, regiunea Oradea a devenit regiunea Crişana,
regiunea Timişoara ia numele de regiunea Banat, regiunea Constanţa a fost rebotezată cu numele Dobrogea,
regiunea Stalin ia vechea denumire de regiunea Braşov, regiunea Craiova a primit numele de Oltenia, regi‑
unea Baia Mare şi-a schimbat numele în regiunea Maramureş, iar Regiunea Autonomă Maghiară şi-a com‑
pletat numele în Regiunea Mureş – Autonomă Maghiară54. Celelalte opt regiuni ale țării noastre (Bacău,
Bucureşti, Cluj, Galaţi, Hunedoara, Iaşi, Ploieşti, Suceava) şi-au păstrat denumirea inițială.
Direcția organizatorică a C.C. al P.M.R., împreună cu Direcția de orientare și control pentru
administrația locală de stat a Consiliului de Miniștri, a realizat un studiu, în 1960, privind eficiența unor
raioane și a făcut propuneri privind desființarea celor considerate ineficiente economic. În cadrul regi‑
unii Crișana au fost desființate raioanele Săcueni și Lunca Vașcăului, ale căror 30 de comune au trecut în
componența raioanelor Marghita și Beiuș, din cadrul aceleiași regiuni. Deasemenea, raionul Câmpeni, din
regiunea Cluj, a avut aceeași soartă55. Regiunea Maramureș a pierdut raionul Tășnad, care a fost împărțit
între raioanele Carei, Satu Mare și Cehu Silvaniei. Orașului Baia Mare i-au fost incluse șapte comune și un
oraș de subordonare raională de la raionul Șomcuța Mare, deoarece pe teritoriul acestora se aflau între‑
prinderi miniere și forestiere, despre care se aprecia, în documentele emise de conducerea P.C.R., că „sunt
legate de întreprinderile orașului, iar Baia Mare va deveni un și mai puternic centru industrial”56.
Potrivit acestor hotărâri, regiunea Crişana va avea un număr de nouă raioane: Gurahonţ, Ineu, Criş,
Beiuş, Salonta, Oradea, Aleşd, Şimleu şi Marghita. Statut de oraşe raionale aveau localitățile Beiuş, Salonta,
Şimleul Silvaniei, Ştei, Nucet şi Vaşcău (ultimele trei fuseseră declarate așezări urbane în 1956). Oraşul
Ştei a luat numele de Orașul Dr. Petru Groza, în memoria primului şef de guvern comunist, care murise în
195857. Regiunea Maramureș era formată tot din nouă raioane (Baia Mare, Carei, Cehu Silvaniei, Lăpuș,
Oaș, Satu Mare, Sighet, Șomcuța Mare, Vișeu), un oraș de subordonare regională-Baia Mare și opt orașe de
subordonare raională.
Regiunea Cluj a suferit modificări administrativ-teritoriale în 1960 prin desființarea raioanelor
Cluj, Beclean, Jibou și Sărmaș (incluse în raioanele vecine ale regiunii Cluj) și prin trecerea a două raioane
(Luduș și Sărmaș) la Regiunea Mureș-Autonomă Maghiară58. De asemenea, au trecut unele comune în
componența orașelor Cluj și Turda, pe considerentul că în acest fel vor exista condiții mai bune pentru
aprovizionarea populației acestora cu produse agro-alimentare59. Regiunea era acum formată din nouă
raioane (Aiud, Bistrița, Câmpeni, Dej, Gherla, Huedin, Năsăud, Turda și Zalău), două orașe regionale (Cluj
și Turda), 12 oraşe raionale și 290 de comune60.
Desele reorganizări ale regiunilor României între anii 1950–1960 au trădat nu doar politica dusă de
comunişti în problema administrării teritoriului, politică care a evoluat spre centralism excesiv şi birocraţie,
ci şi ineficiența acestor regiuni ca unităţi economice. Specialiştii comuniști s-au văzut nevoiţi să recunoască,
măcar parţial, ineficienţa economică a regiunilor. Ei au constatat faptul că regiunile României nu aveau
același nivel de dezvoltare economică și că în unele dintre ele există legături de producţie şi de schimb
foarte slabe. De asemenea, s-a concluzionat faptul că o regiune economico-geografică se formează într-o
perioadă îndelungată, în cursul unui întreg proces istoric, prin acţiunea legilor economice. Astfel, o regiune
economico-geografică nu poate lua naștere doar prin hotărâri ale puterii de stat61.
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Copierea modelului stalinist în organizarea administrativă a ţării s-a dovedit neproductivă, speci‑
aliştii români admițând că întreg teritoriul ţării nu depăşea ca întindere o regiune economico-geografică
obişnuită din U.R.S.S. S-a confirmat, astfel, faptul că regiunile şi raioanele au fost create nu atât pentru a se
impulsiona dezvoltarea economică a ţării, ci cu scopul ca partidul conducător să poată controla mai bine
teritoriul României.
După cum fuseseră introduse noile unităţi administrative în 1950, pentru că evenimentele politice o
ceruseră, tot din aceleași considerente s-a renunţat, ulterior, la aceste creaţii artificiale. Aceasta s-a datorat,
mai ales, faptului că România se îndepărta vizibil de politica Moscovei, dorind să-şi câştige independenţa
în lagărul comunist.
Frecventele reorganizări administrativ-teritoriale din nord-vestul României, între anii 1950–1960,
au scos în evidență eșecul politicii P.M.R.-ului în problema împărțirii administrative a teritoriului național.
Regiunile și raioanele erau creații artificiale, străine de tradiția istorică a poporului român, tocmai de aceea
au fost desființate în 1968, fiind înlocuite cu județele.
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DGPT ŞI STRUCTURILE SALE TERITORIALE.
ÎNFIINŢAREA ŞI EVOLUŢIA COLECTIVELOR
DE ÎMPUTERNICIŢI/CENZORI DIN
NORD-VESTUL ROMÂNIEI
MENESI BEÁTA*

GENERAL DEPARTMENT OF PRINTING AND PUBLICATIONS AND ITS
TERRITORIAL STRUCTURES. THE ESTABLISHMENT AND DEVELOPMENT OF THE
ASSOCIATIONS OF COMMISSIONERS/CENSORS IN NORTHWESTERN ROMANIA
ABSTRACT: The early years of the DGPT (1949–1954)
prevail, among other things, through the effort to organize a network of association censors in the country. Like
every institution at its beginnings, it met a series of clogs in
recruiting competent staff, initiating and perfecting its censorship work, headquarters problems, salary, relationships
with other institutions etc.
It had managed to overcome them, so that in 1954 we found
a strengthened institution in control of the entire information
system. Like a spider web, DGPT had been branching gradually throughout the country and thus the censorship offices
become functional in all its centres. The North Western ones
that overcome the same difficulties had a special situation
in what concerns the ethnic the population, the publications
in Hungarian and German languages, the border crossing
points etc.
Because of its intense concern in recruiting and training of
human resources, the DGPT has eventually managed to
organize a staff that would respond positively to the more
complex tasks.
KEYWORDS: censorship, associations, commissioners,
representatives, territorial structures.

REZUMAT: Primii ani de existenţă ai DGPT (1949–1954)
sunt marcați, între altele, de efortul privind organizarea unei
rețele de colective de cenzori/împuterniciți, la scara întregii
țări. Ca orice instituţie aflată la început de drum, s-a lovit
de o serie de obstacole ținând de recrutarea unui personal
competent, de iniţierea şi perfecţionarea acestuia în specificul
muncii de cenzură, probleme de sediu, de salarizare, de relații
cu alte instituții etc. A reușit ca să le depăşească, astfel încât,
în 1954, găsim o instituţie consolidată, care deţinea controlul
asupra întregului sistem informaţional. Asemenea unei pânze
de păianjen, DGPT se ramificase, treptat, pe întreg teritoriul țării, birourile de cenzură devenind funcţionale în toate
punctele socotite nevralgice. Cele din nord-vest, care au trecut
prin aceleași greutăți inerente începutului, au avut un specific
aparte, datorită componenței etnice a populației, apariției
unor publicații în limbile maghiară și germană, existenței
puntelor de vamă etc.
Datorită preocupării sale intense privind recrutarea şi pregătirea resurselor umane, DGPT a reuşit, în cele din urmă,
să formeze un personal care să răspundă pozitiv sarcinilor,
din ce în ce mai complexe, ce-i reveneau.
CUVINTE-CHEIE: cenzură, colective, împuterniciţi, delegaţi, structuri teritoriale.

Noul regim politic instaurat în România la mijlocul secolului al XX-lea urmărea remodelarea conşti‑
inţelor în spiritul ideologiei comuniste având ca scop crearea „omului nou” şi inocularea ideii că noul sistem
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este cel mai bun. Aceste schimbări şi-au pus amprenta şi asupra cenzurii. Deşi exista o Direcţie a Presei
şi Tipăriturilor1, conducerea comunistă considera că, în noile circumstanţe, reglementările instituţionale
„nu se mai încadrau în marile idealuri ale luptei de clasă”2 şi, drept urmare, „această instituţie nu asigura o
activitate corespunzătoare în domeniul mijloacelor de exprimare şi informare publică”3. Ca urmare, în anul
1949, Consiliul de Miniştri ia hotărârea4 (art. 2, din Decretul Nr. 214, din 20 mai 1949) prin care dispune
transformarea Direcţiei Presei din cadrul Ministerului Artelor şi Informaţiilor în Direcţia Generală a Presei
şi Tipăriturilor (în continuare DGPT) de pe lângă Consiliul de Miniştri5. Sarcina acesteia era aceea de a
asigura cenzura şi controlul presei şi tipăriturilor din capitală şi din provincie.
În ceea ce priveşte organizarea structurală, DGPT era concepută asemănător celorlalte organe de
stat şi de partid având atât reprezentare centrală, cât şi locală. La nivel central, era compusă din servicii
specializate6 de tipul: Serviciul Buletinului R.P.R. şi al comunicărilor oficiale, Serviciul autorizării presei şi
tipăriturilor din Capitală, Serviciul presei şi tipăriturilor din ţară, Serviciul evidenţei presei şi tipăriturilor
străine, Serviciul autorizării cărţilor, Serviciul control (librării, anticariate, biblioteci). La nivel local se înfi‑
inţează birourile de cenzură, numite şi colective de împuterniciţi, a căror activitate era reglementată de o
serie de instrucţiuni „strict confidenţiale”, emise de DGPT.
Locaţiile în care funcţionau birourile de cenzură din provincie7, precum şi întreţinerea acestora (ilu‑
minat, încălzit, curăţenie, telefon) erau asigurate de către Comitetele Provizorii, regăsindu-se, în general,
pe lângă Secretariatele Comitetelor Provizorii, iar achiziţionarea rechizitelor de birou necesare cădeau în
sarcina DGPT.
Cenzorii din provincie se împărţeau în două categorii: cenzori în calitate de salariaţi, bugetari ai
D.G.P.T. şi cenzori prin delegaţie, care puteau avea şi alte funcţii, ei nefiind salariaţi ai Direcţiei, ci doar cola‑
boratori pe baza unei indemnizaţii lunare, indemnizaţie atribuită în raport cu munca depusă. Numărul de
cenzori pentru fiecare localitate, precum şi localităţile în care aceştia îşi prestau serviciile erau stabilite de
DGPT. Se avea în vedere complexitatea muncii pe care urmau să o depună, respectiv număr de publicaţii,
muzee, biblioteci, anticariate, vamă etc.
Împuterniciţii din provincie deţineau, în exclusivitate, controlul asupra tuturor domeniilor/structu‑
rilor informaţionale, mai puţin asupra eliberării autorizaţiilor de apariţie pentru ziare, publicaţii periodice
şi cărţi, sarcină de care se ocupa Direcţia. Dintre atribuţiile8 cenzorilor locali, enumerăm următoarele: cen‑
zura presei şi tipăriturilor care apăreau în localitatea respectivă, precum şi controlul tipografiilor sau a ori‑
căror altor imprimerii; controlul difuzării presei şi cărţii; controlul bibliotecilor (publice, şcolare, universi‑
tare, cămine culturale, etc.); controlul şi cenzura emisiunilor (de ştiri, conferinţe, etc.) ale posturilor locale
de radioamplificare; cenzura presei şi tipăriturilor sosite din străinătate în punctele vamale locale, pentru
particulari sau instituţii, organizaţii de mase, etc. precum şi autorizarea expedierii în străinătate a tipăritu‑
Instituţie care funcţiona în cadrul Ministerului Artelor şi Informaţiilor.
Buzatu, Chiriţoiu 1998, p. 15.
3
Ficeac 1999, p. 34.
4
Noile reglementări au fost transmise Comitetelor judeţene sub forma unei circulare, semnată astfel: „Din împuternicirea C.C.
al P.C.R. – secţia de Propagandă şi Agitaţie. Secţia Cadrelor”
5
ANIC, Fond C.C. al P.C.R. – Secţia Propagandă şi Agitaţie, Dosar 31/1949, f. 15.
6
Petcu 2005, p. 79.
7
În 1952, unele dintre colectivele din ţară nu aveau sediu propriu. Multe funcţionau pe lângă Sfatul Popular unde lucrau
împreună cu responsabilul de presă al Sfatului. Este cazul, spre exemplu, al împuternicitului de la Constanţa, lipsit până şi
de telefon, ştampilă şi care lucra într-o încăpere din tipografie împreună cu responsabilul politic, capul limpede şi corectorii,
munca cenzorului fiind, astfel, conturbată. Pe de altă parte această situaţie genera adesea discuţii asupra unor termeni, fraze
sau chiar articole, pe care cenzorul le găsea nepublicabile sau le propunea spre schimbare, dar de multe ori acesta ceda
când se punea presiune asupra sa. În alte situaţii însuşi delegatul era nevoit să caute un spaţiu corespunzător sediului. Este
cazul lui Schwartz Herman din Bârlad care după ce găsise o cameră prielnică, a trimis o notă informativă D.G.P.T. – ului
însoţită de devizul privind costul lucrărilor de zidărie şi reparaţii necesare pentru buna funcţionare a sediului. Primul sediu al
colectivului de la Baia Mare, constând într-o cameră, le-a fost pus la dispoziţia delegaţilor în primul trimestru al anului 1954.
8
	Stabilite în baza Decretului Marii Adunări Naţionale Nr. 214/1949 şi Hotărârii Consiliului de Miniştri Nr. 612/1949.
1
2
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rilor sau obiectelor de artă (tablouri, gravuri, manuscrise, hărţi). Pentru a putea face faţă acestor sarcini atât
de complexe, a fost necesar ca posturile de cenzori să fie ocupate de oameni „devotaţi clasei muncitoare şi
Partidului”, având un nivel politic ridicat, spirit de răspundere dezvoltat, cultură generală şi capacitatea de a
se orienta în ansamblul problemelor impuse de această muncă. În unele oraşe cenzorii aveau obligaţia de a
cunoaşte şi alte limbi: în Transilvania, limba maghiară, iar în localităţile unde exista vamă, limbile franceză,
germană, engleză. Majoritatea cenzorilor erau membri de partid9, bine verificaţi în prealabil10, care lucrau
sub îndrumarea şi controlul „direct şi exclusiv” al Direcţiei Generale a Presei şi Tipăriturilor.
DGPT era permanent preocupată de coordonarea şi supravegherea activităţii de formare profesio‑
nală a cenzorilor, obiectivul fiind acela de a îmbunătăţi calitatea muncii acestora. În acest sens a organizat,
regulat, consfătuiri, în cadrul cărora se făceau instructaje, cu scopul de a ridica nivelul politic şi ideologic al
delegaţilor, a înfiinţat Serviciul Instructaj – Control care avea menirea, cum reiese şi din denumirea aces‑
tuia, de a instrui şi controla activitatea delegaţilor prin intermediul instructorilor de teren care se deplasau
în fiecare localitate11 unde existau colective de cenzori. Pe baza celor constatate, consemnate în rapoartele
înaintate Centrului, cenzorii erau declaraţi corespunzători sau necorespunzători, se împărţeau sancţiuni
sau, dimpotrivă, erau făcute promovări12. Recrutarea în provincie a delegaţilor Direcţiei se realiza tot de
către instructorii de teren care, deplasându-se în localităţile cu pricina se prezentau la comitetele regionale
sau raionale ale P.M.R., solicitând recomandarea de persoane, care, după formalităţile necesare, puteau fi
investite în funcţia de delegat al Direcţiei Generale a Presei, urmând ca aceste comitete regionale, respectiv
raionale să trimită caracterizarea persoanelor recomandate la Sectorul de Presă al C.C.
Pentru eficientizarea muncii, începând cu anul 1951, a fost revăzută repartizarea ziarelor pe lectori,
ţinând cont, pe cât posibil de specialitatea fiecăruia, au fost scoase orele de studiu din timpul programului
de serviciu, s-a introdus în metodologia de lucru lectura reciprocă a ziarelor, s-au organizat consfătuiri la
Bucureşti de două ori pe an, lectura ziarelor Scânteia, Contemporanul, Pentru pace trainică, pentru democraţie
populară!, Lupta de clasă devenind obligatorie. În acelaşi scop, cenzorii au fost treptat eliberaţi de orice alte
sarcini pe linie de partid, ori scoşi din producţie. Colectivul de la Cluj a organizat chiar şi un cerc de studii
pentru ridicarea nivelului profesional13.
Un element important în depăşirea diletantismului specific începutului şi necesar în procesul de pro‑
fesionalizare al cenzorilor, era ridicarea nivelului politico-ideologic. Acest lucru s-a realizat prin participarea
la cursurile de Istorie a Partidului Comunist (bolşevic) al Uniunii Sovietice şi cursuri de marxism – leni‑
nism. În acelaşi scop, se recomanda un program de studiu individual, care să cuprindă lucrări de marxism
– leninism, opere ale clasicilor referitoare la probleme de presă, studierea documentelor de partid, cuvântări
ale liderilor, documentarea pe teren (vizite la întreprinderi industriale, gospodării agricole colective şi de
stat, vizionarea de filme, spectacole etc.), program ce trebuia întocmit lunar şi urmărit îndeaproape. Fiecare
cenzor din provincie urma să facă un stagiu de două săptămâni la Bucureşti, unde să ia contact cu organele
centrale şi cu modul de efectuare a actului cenzural în capitală. Controlul personal, asigurat printr-un plan de
deplasări şi un buletin lunar de apreciere a muncii cenzorilor care să cuprindă metode de prevenire a greşe‑
lilor, evidenţieri, chiar articole ale acestora, completa pleiada măsurilor menite să disciplineze acest segment
de control. Până la apariţia buletinului, greşelile cenzorilor urmau a fi semnalate în răspunsurile la rapoarte.
9

10

11

12

13

În 1953, din totalul de 75 de cenzori, 67 erau membri de partid; în 1954, din cei 87 cenzori, numărul membrilor de partid era
de 64; pentru anul 1955 găsim 50 membri de partid, din totalul de 65 cenzori.
Ei erau propuşi de comitetele judeţene, pe cât posibil din rândul studenţilor, licenţiaţilor, profesorilor, fiind, apoi, recrutaţi şi
verificaţi de către Secţia de Propagandă şi Agitaţie şi de către Secţia de Cadre a Comitetului judeţean. Dosarele cuprinzând
caracterizările propuşilor erau trimise spre aprobare Direcţiei de Cadre a C.C. al P.M.R..
În unele localităţi cum era şi Sighetul nu reuşeau să ajungă de fiecare dată deoarece nu obţineau autorizaţia de zonă de
frontieră. În asemenea situaţii îi convocau, telefonic, pe delegaţi în Baia Mare.
De exemplu, pentru anul 1952 s-au consemnat 16 cazuri de sancţionare şi 5 de promovare. Ca sancţiuni s-au acordat 11
mustrări scrise, 3 mustrări cu avertisment, doi primind avertisment scris. La polul opus, cinci au fost promovaţi pe scara
ierarhică a încadrărilor, ceea ce conducea implicit la o creştere salarială.
ANIC, Fond Comitetul pentru Presă şi Tipărituri, Dosar 7/1951, f. 36.
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Pentru a-şi întări autoritatea în provincie, în toamna anului 1951, C.C. al P.M.R. trimite o circulară
tuturor comitetelor regionale şi raionale de partid, prin care acestea sunt înştiinţate să nu aprobe schim‑
barea14 niciunui delegat al Direcţiei Generale a Presei din sarcina de delegat, fără aprobarea C.C. al P.M.R.
şi al Direcţiei Generale a Presei. „Dacă erau tovarăşi delegaţi ce trebuiau să fie ridicaţi în muncă, acest lucru
nu se putea face fără să fie în prealabil numit un înlocuitor care trebuia să aibe aprobarea C.C. al P.M.R. şi a
Direcţiei Generale a Presei”15. Nesocotind aceste ordine, unele comitete regionale şi raionale de partid au
aprobat plecarea delegaţilor din Serviciul Direcţiei, fără să numească un înlocuitor. Astfel s-a întâmplat la
Sighet, unde, în 1952, Nicsici Gheorghe, fiind de profesie judecător, a fost mutat16 de Ministerul Justiţiei la
Timişoara. Comitetul de Partid Raional l-a înlocuit cu un alt judecător, Fried Ernest17, care în 1954 afirma
că renunţă la funcţia de preşedinte al Tribunalului şi va lucra doar ca cenzor pentru DGPT, dacă aceasta îi
asigură un salariu de 745 lei lunar.
Cele mai vechi şi mai mari colective de cenzori din nord-vestul României au fost cele de la Arad, Cluj
şi Oradea, fiind urmate de birourile de la Baia Mare, Carei, Satu Mare, Turda, Jibou, Zalău.
Încă din primii ani de activitate, împuterniciţii de la Arad se remarcaseră prin spirit de iniţiativă şi
perseverenţă. În dorinţa de a contribui la îmbunătăţirea muncii profesionale a delegaţilor din provincie,
colectivul de la Arad a propus organizarea unei întreceri18 între oraşele Arad, Oradea, Timişoara şi Craiova,
având ca perioadă de derulare un an, cu etape la 23 august, 7 noiembrie şi 30 decembrie 1952. Au propus,
de asemenea, obiectivele întrecerii şi punctajul cu ajutorul căruia să se poată ţine evidenţa lor la Bucureşti19,
unde Direcţia Generală făcea toată corespondenţa cu privire la schimbul de experienţă20 între delegaţi.
Iniţiativa a fost primită cu o maximă apreciere din partea Direcţiei, care menţiona că „acest lucru dovedeşte
că se încadrează în efortul colectiv al oamenilor muncii din ţara noastră, care se avântă cu tot mai mult
entuziasm în întreceri socialiste” şi considera că această propunere este un foarte bun mijloc de a mări vigi‑
lenţa, conştiinciozitatea şi simţul de răspundere atât de necesare muncii de control a delegaţilor. Puiu Silvia,
iniţiatoarea întrecerii socialiste dintre delegaţi21, fiind preocupată de bunul mers al muncii din Direcţia
Generală şi de îmbunătăţirea calităţii acesteia în cadrul colectivului de la Arad, fusese promovată pe scara
ierarhică a promovărilor de la XI/3 (745 lei) la XI/2 (827,50 lei). Pe lângă promovări, la Arad s-au împărţit
şi sancţiuni constând în „mustrare în scris”22 acordate lectorului Stanciu Georgeta23 şi delegatului Manheim
Carol24, pe care-l întâlnim în corpul delegaţilor de la Arad şi câțiva ani mai târziu, mai exact în 1954, când,
de data aceasta, este apreciat de Direcţie ca fiind singurul dintre delegaţi ce făcea sesizări în legătură cu pro‑
blemele politico-ideologice, restul cenzorilor axându-se doar pe deconspirările secretelor de stat25.
În 1954, pe lângă condițiile vitrege din tipografie, unde își desfășurau activitatea, existau încă
lipsuri în cadrul colectivului arădean. La controlul ziarelor, delegaţii nu cereau semnătura din partea
	Ţinându-se seama că delegaţii Direcţiei Generale a Presei şi Tipăriturilor s-au specializat în munca de control şi deţineau o
serie întreagă de secrete, nu era deloc recomandat ca ei să se schimbe foarte des.
15
ANIC, Fond Comitetul pentru Presă şi Tipărituri, Dosar 14/1952, f. 55.
16
A părăsit postul fără avizul Direcţiei Generale.
17
Caracterizarea acestuia n-a fost trimisă la C.C. al P.M.R., neavând astfel nici aprobarea acestuia şi nici a Direcţiei Generale.
18
ANIC, Fond Comitetul pentru Presă şi Tipărituri, Dosar 16/1952, f. 30.
19
Activitatea în cadrul întrecerii se desfăşura pe baza Planului de Muncă divizat pe zile şi pe oameni, iar realizările se stabileau
pe baza rapoartelor trimise Direcţiei Generale a Presei.
20
	Se realizau prin scrisori trimise la 15 şi 30 ale fiecărei luni, scrise la maşină în trei exemplare dintre care unul se trimitea la
timpul fixat delegaţilor care participau la întrecere, prin intermediul Direcţiei Generale, altul rămânea Direcţiei, iar al treilea
exemplar se păstra în arhivă.
21
ANIC, Fond Comitetul pentru Presă şi Tipărituri, Dosar 14/1952, f. 31.
22
Ibidem, f. 106.
23
Cei doi au fost sancţionaţi pentru superficialitatea cu care au controlat ziarul „Flacăra Roşie”, nr. 2.288, din 4 decembrie
1951.
24
În ziarul „Flacăra Roşie” nr. 2302, din 4 decembrie 1951 a apărut următoarea greşeală: „După război U.R.S.S. a sprijinit
refacerea economică de război”.
25
ANIC, Fond Comitetul pentru Presă şi Tipărituri, Dosar 18/1954, f. 8.
14
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redacţiei, care să ateste că nu s-au făcut modificări. În vederea acordării vizei „Bun de difuzat”, delegaţii
nu citeau ziarele în întregime, ci verificau doar paginile în care s-au făcut schimbări şi pagina externă.
Din lipsă de material documentar, nu verificau nici citatele. Dincolo de aceste probleme, care s-au
rezolvat în timp, delegaţii se străduiau să-și îndeplinească sarcinile conform instrucţiunilor primite
din partea D.G.P.T., excepție făcând delegata Daragiu Silvia care fusese atenţionată că citea prea repede
ziarul. În ceea ce priveşte relaţiile dintre colectivul de delegaţi şi redacţii, în general acestea erau princi‑
piale, excepţia în acest sector de lucru fiind delegatul Ehling Ludovic26 care, datorită tendinței sale de
a face stilizări, intra adesea în conflict cu redactorul ziarului „Vörös Lobogó”. Acesta mai avea obiceiul
de a discuta chestiuni de serviciu de faţă cu persoane străine. Deşi colectivul de la Arad era incomplet
și mai avea nevoie de 4 delegaţi pentru a face faţă sarcinilor în condiţii optime, organizarea muncii era
bună.
În primii ani de activitate, asemănător multor colective şi cel de la Cluj s-a confruntat în spe‑
cial cu probleme de recrutare a personalului. În 1952, delegatul Munkácsi Adalbert a trezit interesul
Comisiei Guvernamentale, care, în loc să-i ofere o funcţie mai mare în cadrul DGPT, l-a repartizat
Ministerului Securităţii Statului27, lăsând, astfel, descompletat colectivul din Cluj28. În același an,
delegata Timar Magdalena a fost recrutată ca activistă a Comitetului Regional P.M.R.. Responsabila
colectivului de delegaţi din Cluj era, la acea dată, Erős Blanka, care, datorită conştiinciozităţii de care
dădea dovadă29, a fost promovată pe scara ierarhică a încadrărilor obţinând un grad mai înalt, evident
mai bine remunerat30. Între cei promovați din colectivul de la Cluj se număra şi Leonid Martin31,
despre care se spunea că era foarte conştiincios, punând interesele Direcţiei Generale înaintea celor
personale.
Și colectivul clujean se confrunta cu o serie de probleme, una dintre acestea fiind aceea a sediului,
care, în 1954, devenise neîncăpător. Delegata Mihalcea Aurelia a discutat cu şeful secţiei financiare pentru
un schimb de încăperi, dar în cele din urmă s-a obţinut un birou la tipografie, unde delegații puteau citi
ziarele. O altă cerință a colectivului clujean a fost aceea ca delegații să poată servi masa la cantina parti‑
dului, deoarece nu aveau asigurate condiţii bune în această privinţă. La rândul lor, redacţiile au cerut ca
delegaţii să citească pagina a patra a ziarelor odată cu capul limpede, ceea ce nu a fost admis. Apăruseră
divergenţe între delegaţi, precum cel dintre Mihalcea şi Meszaros, de vină dovedindu-se a fi cel din urmă,
considerat a fi foarte încăpăţânat. Rapoartele de activitate se întocmeau într-un mod foarte complicat, ceea
ce ducea la trimiterea lor cu întârziere. Delegaţii ajungeau cu greu la un punct de vedere comun în privinţa
îndreptărilor pe care trebuiau să le facă, iar de aceea, pentru rezolvarea problemei, fiecare delegat care făcea
îndreptări trebuia să le comunice întregului colectiv. Nu foloseau cele mai adecvate metode de muncă în
efectuarea controalelor inopinate.
Din rapoartele instructorilor de teren, aflăm informații în plus cu privire la membrii colectivului,
calitățile și lipsurile lor din punctul de vedere al activității pe care trebuiau să o depună: Mihalcea Aurelia –
o bună organizatoare a muncii, dar nu destul de energică; Balint Martin – avea spirit critic, dar nu cunoştea
suficient instrucţiunile; Somai – se orienta mai greu decât Balint; Cristorian Cornel – s-a ridicat mult în
muncă, dar lăsa impresia că nu e sincer; Meszaros Ion – nu era disciplinat; Ban şi Coch Ştefan – aveau pre‑
gătire profesională, dar nu aveau spirit critic şi autocritic; Bukky Etelka – nu ajuta colectivul, iar cei de la
radio erau mulţumiţi de ea32.
26
27
28
29

30
31
32

Nici şedinţele de analiză a muncii nu decurgeau cum trebuie, deoarece nu suporta să fie criticat, ba mai mult, se supraprecia.
ANIC, Fond Comitetul pentru Presă şi Tipărituri, Dosar 14/1952, f. 20.
Nota din 20 octombrie 1952 mai conţinea precizarea „Nu se poate interveni”.
Conform unei note din 20 septembrie 1952 „este bine pregătită şi în munca ei nu precupeţeşte timp şi efort. Are foarte multe
sesizări de adâncime, fiind de un real folos tuturor publicaţiilor locale”.
De la XI/1 cu un salariu de 910 lei la XII/2, grad aferent unui salariu de 1027,50 lei.
De la X/3 cu un salariu de 605 lei la X/2 cu un salariu de 667 lei.
ANIC, Fond Comitetul pentru Presă şi Tipărituri, Dosar 18/1954, f. 28.
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La Oradea, din cei patru membri ai colectivului, Naghiari Vasile îşi îndeplinea atribuţiile de cenzor cu
cea mai mare conştiinciozitate, observând cele mai minuscule greşeli33. În schimb, delegatul Nadas Victor34
fusese apostrofat să citească în permanenţă cu multă atenţie primul număr ieşit din rotativă pentru ca să
nu se mai ajungă la retragerea acestuia35. În 1954, se punea problema recrutării de noi delegaţi, deoarece
doi cenzori, Meghesy şi Blau părăsiseră colectivul36, iar cei doi delegaţi rămași erau insuficienți ca număr37
pentru a putea acoperi toate sarcinile ce reveneau colectivului din Oradea38.
La Baia Mare, în 1951, delegatul DGPT, Freund Henric nu reuşea să se achite de sarcinile ce-i reve‑
39
neau deoarece lipsea mult din localitate, motiv pentru care a solicitat înlocuirea. Deși era susținut de unul
dintre „tovarăşii” Secţiei Propagandă şi Agitaţie a Comitetului Regional de Partid, pe nume Popovici, în
cele din urmă este înlocuit cu Colaric Francisc. Acesta va da însă dovadă de multă superficialitate, lăsând să
apară numere cu nenumărate greşeli, ceea ce va atrage după sine sancţionarea lui cu „avertisment scris”40.
În 1954 delegatul DGPT, Trufan, a cooptat în cadrul colectivului pe un anume Pop, având doar avizul
Organului Regional, fără a mai anunţa Direcţia. În general, ambii delegaţi nu aveau perspective de promo‑
vare în muncă, unul (Trufan) deoarece nu lucra cu tragere, fiind nemulţumit cu salariul41, celălalt (Pop)
fiind puţin pregătit42, considerându-se că ar fi util dacă un instructor de teren s-ar deplasa pentru câteva
zile la Baia Mare pentru a-l ajuta pe acesta în muncă. După ce i s-a făcut instructajul, delegata Maghiar, un
cenzor bine pregătit, a fost repartizată şi instalată în locul lui Trufan, cu un salariu de 1200 lei43.
La Carei, în decembrie 1951, delegatul Varday Adalbert este înlocuit cu Fűlöp Adalbert, propus de
biroul Comitetului Raional de partid44, care primește ștampilele şi întreaga arhivă de la instructorul de
teren, Micu Bucur. În 21 aprilie 1954, instructorul de teren era în căutarea unui nou delegat pentru Carei.
A fost propus, de către Comitetul Raional de partid, Ander Zoltan, fost redactor şef la ziar, dar Organul
Regional nu-l acceptă, comunicând raionului să facă altă propunere.
În anul 1952, delegatul de la Satu Mare întâmpina greutăți în controlul depozitelor D.C.A., deoa‑
rece nu avea aprobare din partea Intreprinderii Regionale D.C.A., aprobare ce se obţinea prin Ministerul
Industriei Uşoare. De asemenea, nu putea obţine de la Miliţia Raională Satu Mare nici tabelele cu maşinile
şi aparatele de multiplicat existente, fără o aprobare a Comandamentului Miliţiei Regionale Baia Mare.
Peste doi ani, acelaşi delegat era folosit în munca politică, făcând corecturi la controlul ziarului. Problema
sediului e prezentă şi la Satu Mare, delegatul cerând să-i fie aprobat devizul pentru reparaţia acestuia. Nu
e mulţumit nici de salariu, solicitând majorarea acestuia sau, în caz contrar, să i se permită să-şi ia încă un
serviciu.
	La controlul numărului din 21 octombrie 1952 a ziarului Faklya – Oradea, pentru a-i da” bun de difuzat”, delegatul Naghiari
Vasile găsise în articolul de fond o greşeală, solicitând imediat îndreptarea ei. Cu ocazia efectuării îndreptării, muncitorul din
tipografie a introdus în „Hotărârea Consiliului de Miniştri cu privire la situaţia gospodăriilor ţărăneşti mici şi mijlocii lovite
de calamităţi” un accent pe primul a al cuvântului csapat, scriindu-se csápat în loc de csapat, ceea ce denaturase conţinutul
frazei. După calandrare, rotativa începuse să multiplice (în timp ce delegatul citea din nou primul exemplar). La momentul
când delegatul sesizase greşeala erau multiplicate 1000 de exemplare, toate fiind rebutate, iar pagina s-a calandrat din nou.
34
În 1954 ajunge responsabilul colectivului. „Lucrează bine, dar nu suferă să fie criticat.”
35
Ca de exemplu nr. 255 din 30 octombrie 1952 al ziarului Crişana. Numărul specificat a fost retras datorită faptului, că după
cenzură controlul politic a făcut o corectură fără să anunţe delegatul. Corectura a fost culeasă greşit nefiind observată decât
la difuzarea ziarului.
36
Meghesy nu mai vroia să lucreze pentru D.G.P.T., iar Blau nu corespundea politic.
37
Mai era nevoie de 4 delegaţi.
38
	Se considera că acesta reprezenta un model, în ceea ce privește felul în care îşi îndeplinea sarcinile ce-i reveneau.
39
ANIC, Fond Comitetul pentru Presă şi Tipărituri, Dosar 7/1951, f. 141.
40
Ibidem, dos. 14/1952, f. 3.
41
Părăseşte munca în 15 aprilie 1954 fără să anunţe D.G.P.T.. Organul Regional a anunțat că-l va sancţiona pe linie de partid şi-l
va trimite în sectorul productiv.
42
ANIC, Fond Comitetul pentru Presă şi Tipărituri, Dosar 18/1954, f. 25.
43
Organul Regional îi plătea 2 călătorii pe lună pentru a pleca la Carei, unde îşi avea familia.
44
ANIC, Fond Comitetul pentru Presă şi Tipărituri, Dosar 7/1951, f. 141.
33
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La Jibou, postul de reprezentant al DGPT fusese desfiinţat în 1954, delegatul Bota45, care locuia în
Jibou, fiind nevoit să lucreze și la Zalău, unde se deplasa când redacţia îl anunţa telefonic. Din cauza lipsei
din localitate a delegatului, tipografia nu respecta întotdeauna „bunul de tipar”46. În aprilie 1954, a fost
propus pentru postul de cenzor Hadinger Gustav, secretarul Sfatului Popular Orăşănesc47.
Primii ani de existenţă ai DGPT (1949–1954) sunt marcați, între altele, de efortul privind orga‑
nizarea unei rețele de colective de cenzori/împuterniciți, la scara întregii țări. Ca orice instituţie aflată la
început de drum, s-a lovit de o serie de obstacole ținând de recrutarea unui personal competent, de iniţierea
şi perfecţionarea acestuia în specificul muncii de cenzură, probleme de sediu, de salarizare, de relații cu alte
instituții etc. A reușit ca să le depăşească, astfel încât, în 1954, găsim o instituţie consolidată, care deţinea
controlul asupra întregului sistem informaţional. Asemenea unei pânze de păianjen, DGPT se ramificase,
treptat, pe întreg teritoriul țării, birourile de cenzură devenind funcţionale în toate punctele socotite nevral‑
gice. Cele din nord-vest, care au trecut prin aceleași greutăți inerente începutului, au avut un specific aparte,
datorită componenței etnice a populației, apariției unor publicații în limbile maghiară și germană, existenței
punctelor de vamă etc.
Datorită preocupării sale intense privind recrutarea şi pregătirea resurselor umane, DGPT a reuşit,
în cele din urmă, să formeze un personal care să răspundă pozitiv sarcinilor, din ce în ce mai complexe, ce-i
reveneau.
Bi blio gra fie
Izvoare inedite:
ANIC – Arhivele Naţionale Istorice Centrale, Fond: C.C. al PCR – Secţia Propagandă şi agitaţie; Fond: Comitetul pentru Presă şi
Tipărituri.
Carte:
Buzatu, Chiriţoiu 1998 – Gh. Buzatu, M. Chiriţoiu, Agresiunea comunismului în România, vol. I, Editura Paideia, Bucureşti, 1998.
Ficeac 1999 – B. Ficeac, Cenzura comunistă şi formarea „omului nou”, Editura Nemira, Bucureşti, 1999.
Petcu 2005 – Marian Petcu (coord.), Cenzura în spaţiul cultural românesc, Editura Comunicare.ro, Bucureşti, 2005.

45
46
47

Acesta a fost scos temporar din funcţia pe care a avut-o, fiind apoi repus într-un post mai bun.
ANIC, Fond Comitetul pentru Presă şi Tipărituri, Dosar 18/1954, f. 12.
Ibidem, f. 48.
— 363 —

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

TRE PRESS IN TRANSYLVANIA UNDER THE
COMMUNIST CONTROL (1968–1969)
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PRESA TRANSILVANĂ SUB CONTROL COMUNIST (1968–1969)
ABSTRACT: The Directorship of the Central Presswork
was a communist institution that functioned day and night,
in all the fields of activity, to stop and control all that could
not be or appear to be „wrong” in the eyes of the political
structure in the 60s and the 70s. The Directorship of the
Central Presswork, was a part of a greater structure – The
Press and Print General Directorship, and was synonymous
with „censorship”.
This article shows with many examples how this structure acted during the period 1968–1969, over the press
in Transylvania. Oradea, Cluj, Timisoara, Brasov, Tirgu
Mures, Baia Mare... were just a few of the cities that were
strongly verified by the local censors and by those in the
capital city.
The paper presents cases of censorship in the newspapers, in
the magazines of all kinds, for different public, starting with
the publications for children and for the youth, to those for
the mature public, intellectual (the literary publications, the
religious magazines).
KEYWORDS: Communism, censorship, press, magazines,
Transylvania.
REZUMAT: Orice informație, subiect sau știre erau controlate de sistemul comunist. Publicul afla din presă doar ce era
prielnic partidului și propagandei, adevărul era trunchiat
iar realitatea deformată de către organele puterii. Oamenii
care făceau aceste lucruri posibile erau cenzorii, angajați ai
Direcției Tipărirea Presei Centrale din capitală. Aceștia răspundea nu doar de ziarele și tipăriturile din București, ci și
de cele mai importante publicații din țară, ajutați de organele de partid locale și de sediile de cenzură din provincie.
Toate dispozițiile, comunicările, indicațiile ori noutăți de serviciu plecau de la sediul central al cenzurii către structurile
*

interne (servicii și direcții), urmate de sediile de împuterniciți
din țară. Primele informații de acest fel erau transmise spre
nord-vestul României, în următoarea ordine: Arad, Brașov,
Baia Mare, Bistrița, Cluj, Deva, Oradea, Reșița, Sibiu, Satu
Mare, Timișoara, Tîrgu Mureș, Târgoviște, Miercurea Ciuc.
Din aceste centre se executau o parte din acțiunile asupra
presei, cele mai importante fiind trimise către sediul din
București al cenzurii. DTPC dădea verdictul final, după un
control inițial realizat precar de colectivele de împuterniciți.
Cele mai elocvente cazuri din partea de nord-vest a țării
priveau Drapelul roșu, Zsabad Szo, (cotidiane, Timișoara),
Die Wahrheit, Pravda (apăreau de trei ori pe săptămână,
Timișoara), Flacăra Roșie, Voros Lobogo (cotidiane, Arad),
Drum nou (cotidian, Brașov), Uj Ido (săptămânal, Brașov),
Volkszeitung (bisăptămânal, Brașov), Făclia, Igazsag
(cotidiane, Cluj), Drapelul roșu, Dolgozo Nep (bisăptămânale, Satu Mare), Crișana, Faklya (cotidiane, Oradea),
Drumul socialismului (cotidian, Deva), Pentru socialism,
Banyavideki Faklya (cotidiane, Baia Mare), Steaua roșie,
Voros Zaszlo (cotidiane, Tîrgu Mureș), Flacăra Sibiului
(bisăptămânal), Siderurgistul (Reșița).
Lucrarea de față prezintă câteva din zecile de sesizări și
intervenții ale DTPC asupra presei transilvane, în intervalul
1968–1969. Am ales această perioadă deoarece pare să fie
cea mai bogată în materiale oprite de la tipar sau refăcute de
lectorii direcției, pentru această zonă a țării. Momentul avea
loc înainte de celebrele Teze din iunie 1971, care reprezintă
granița dintre anii 60, cu o mai mare libertate a cuvântului,
a puterii de exprimare și anii 70, când dictatura devine tot
mai apăsătoare, iar cenzura tot mai stringentă.
CUVINTE-CHEIE: comunism, cenzură, presă, reviste,
Transilvania
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Any information, or news topic was controlled by the communist system. The public found out from
the media only what was useful for the propaganda and the party. The truth was truncated and the reality
distorted by the power. The people who made this possible were the censors, employees of The Directorship
of the Central Presswork, part of a greater structure – The Press and Print General Directorship, that pro‑
hibited many things in all the fields of the communist life: arts, cinema, prints, literature... The censors
responded not only for controlling of the newspapers and the magazines in Bucharest, but also for the most
important publications in the country, aided by local party bodies and provincial offices of censorship.
All the commands, notices, instructions left from the center to the censorship headquarters all
over the country (called services and directions)1. The first information of this type were usually sent
to the North-Western part of Romania, in the following order: Arad, Brasov, Baia Mare, Bistrita, Cluj,
Deva, Oradea, Resita, Sibiu, Satu Mare, Timisoara, Tirgu Mures, Targoviste, Miercurea Ciuc. The trajec‑
tory functioned also in reverse order, regarding the checking of the major prints and media materials. The
Directorship of the Central Presswork gave the final verdict, after an initial inspection conducted by teams
of empowered from these cities.
The most important publications controlled by the Directorship in Transylvania were: Drapelul
rosu, Zsabad Szo, (quotidians, Timisoara), Die Wahrheit, Pravda (appeared three times a week, Timisoara),
Flacara rosie, Voros Lobogo (quotidians, Arad), Drum nou (quotidian, Brașov), Uj Ido (weekly newspaper,
Brasov), Volkszeitung (twice a week, Brasov), Faclia, Igazsag (quotidians, Cluj), Drapelul rosu, Dolgozo Nep
(twice a week, Satu Mare), Crisana, Faklya (quotidians, Oradea), Drumul socialismului (quotidian, Deva),
Pentru socialism, Banyavideki Faklya (quotidians, Baia Mare), Steaua rosie, Voros Zaszlo (quotidians, Tirgu
Mures), Flacara Sibiului (twice a week, Sibiu), Siderurgistul (Resita)2.
My work presents some of the dozens of the interventions into the media in Transylvania, between 1968–
1969. I’ve chosen this period because it seems to be the richest in this sort of materials, in the North-West of the
country. The moment was crucial, before the famous Teze of June 1971, at the boundary between the 60s, with
greater freedom of speech, and the70s, when dictatorship is becoming more oppressive and more stringent.
The control of the newspapers and of the cultural magazines
A city where censorship performed continuously was Oradea, near the border with Hungary, where
media was double checked – not only by the local team, but also by the center. The newspaper Crişana3, the
number 51 of March 1, 1968 was such an example. The article Si totusi exista o posibilitate by Florica Mastei,
talked about the operating conditions of a special school in Oradea, for disabled children. For treating the
subject in a „negative“ manner, which today we consider realistic, presenting the miserable conditions in
which the education of students with special needs was placed, the article was refused by the censors and
never published again. In Oradea appeared also the newspaper Faklya, the Hungarian version of Crisana,
which was monitored especially for the correct translation of the official information, Agerpres (Romania
Press Agency) and the accuracy of the materials from the daily Crisana. The newspaper was also controlled
on ethnic and minority issues. In an article of the series Portrete bihorene, the Hungarian daily wrote about
a representative of the Baroque period, Pazmany Peter. The article stated: he „was the life-giving sun of the
planetary system, of our homeland literature in the eighteenth century.“ This paragraph was highlighted by
local censors due to the ambiguity of the word „homeland“, and at their request, the editorial office gave up
at printing the entire phrase4.
1
2

3

4

Zainea 2005, p. 237.
These publications were governed directly by the local formations of the Communist Party, who was then sending their
materials to the institution of control.
Founded in Oradea, in 1945, the newspaper Crisana is one of the oldest publications, with an uninterrupted appearance so
far.www.crisana.ro
Zsuzsa 2012, p. 16, 19.
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The newspaper Pentru socialism from Baia Mare, „organ of the Communist Party – The Committee of
Maramures and of the People’s County Council“, sent in 1969 more requests for publishing a cultural, social
and political supplement. The first address was sent to the media sector and prints of the Party, where was
provided the consent. The second address was issued to the Publications Department of the Directorship,
asking them to „favour the issue of a license“ for the supplement. The editorial office presented the condi‑
tions of occurrence in this sense: the title of the supplement was Maramures, it had a twice a year frequency,
the format was 31/43 cm, in 30 pages, the paper was flat, the language of the writing was Romanian, and the
price would have been 0,3 Lei. The signatory address was of the editor of the newspaper, Retegan Ioan5.
After numerous written communications, the newspaper received the long desired approval.
In the same situation was the newspaper Drapelul rosu from Timisoara, organ of The Culture and Art
Committee, who wanted to print four supplements in May, August, September and December 1969. The
supplement was in 32 pages, with subjects of cultural, social and political interest, in 10,000 copies, with
a price of 2 lei per copy. The first number was ready to appear in late April. The editorial office argued that
the proceeds from the realization of the supplement would exceeded the state’s investment6. So the news‑
paper obtained the initial approval of the County Committee of PCR and had to wait for the Directorship’s
approval.
The communist control was overstretched over the cultural magazines, literary or scientific ones, for
which the local censors demanded support from the center, because they were being not very trained in
discerning the topics of these publications. The censorship had an ideological basis, its ultimately purpose
being „the production of literature in accordance with the requirements of the Communist Party ideology
and will”7. For the censors, the literary and artistic criticism meant ideological intolerance. Familia8, a
famous magazine from Oradea was recognized by the censors as „the most comprehensive, the hardest and
with the most difficult issues“. It was one of the best magazines in the country, checked in Bucharest after
the initial control of Oradea, for a complete verification. Poetry was considered coded and prose could not
be penetrated by the unqualified staff in Oradea. The literary criticism in the magazine caused „damage of
the ideological orientation,“ said the censors. The plays were censored not only as text, but also as shows9.
In Cluj appeared another cultural magazine10, written in Hungarian, called Korunk11. In 1968, the edi‑
torial office received the decision of the Directorship, in which was written that the magazine can be printed
in 144 pages, in 4000 copies, at 4 Lei each. Initially, Korunk addressed to the State Publishing House for
Prints and Publications, which mediated the request near the censures. The magazine asked for an appear‑
ance in 160 pages, from March 1968. After analyzing the request, the censores arrived at the following con‑
clusion: „due to the increasing number of pages, it will need an additional consumption of paper, around
1.7 tons and an additional annual cost of about 32,000 Lei.“ Because it exceeded the allocated sums, the
answer was negative12.
Arhivele Nationale Istorice Centrale (ANIC), Bucharest, fund Comitetul pentru Presa si Tiparituri (1944–1977), folder
40/1969, f. 81–82
6
The state investment was of 2000 lei and the benefit was getting to more than 10,000 lei. A news in the era are the financial
advantages coming from the advertising.
7
Zainea, Ungur-Brehoi 2013, p. 375–386
8
http://www.revistafamilia.ro/
9
Arhivele Nationale –Serviciul Judetean Bihor, fund Directia Generala pentru presa si Tiparituri – Unitatea
Oradea, folder 12/1968, f. 6, folder 10/1968, f. 31; Ioan Laza, Anatomia cenzurii. O perspectivă asupra presei din Bihor (1966–
1977), PhD work unpublished (2013), coord. by the prof.univ.dr. Mihai Drecin, University of Oradea, Doctoral School of
History, p. 189
10
Ungur-Brehoi 2014.
11
www.korunk.ro
12
Two other similar cases occured with the Hungarian magazines Igas Szo and Új Élet, from Tirgu Mureș. Any editorial change
had to be presented first to the censorship, who took the definite decision about such change. Each material was read by the
censors that spoke Hungarian, and modified after the will of the ideology.
5
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With great concern were also read the publications in German. In Brasov for instance, the German
minority was able to read the magazine Karpaten Rundschau in German, since 1968. This publication
replaced the newspaper Volkszeitung, which ceased its activities on the basis of the decision taken by the
Secretary of the Communist Party. Karpathen Rundschau was printed in small format, in 16 pages, with 1
Leu per copy. The new publication requested the censorship the change of the paper’s quality. The censors,
afraid to endorse this claim because „economic and financial situation will change,“ and worse, because it
„will set a precedent for Pravda“, a similar magazine in Timisoara, issued in Serb13 denied the request.
From the children and students magazines...
Child and youth media reflected any ideological change, being the „means of indoctrination and
megalomaniac glorification“. The communism flooded all poems, the folkloric texts, riddles, the cartoons,
the photos and the drawings, all the logic games and even the crosswords14.
Napsugár15 was a Hungarian version for children of the Romanian magazine Luminita and appeared
in Cluj. The materials reviewed were standard, following the same pioneer pattern, the poetry being bor‑
rowed from the Romanian version of Luminita. On the first page were usually the texts of the propaganda,
as in all the communist media. In the number 8/1968, the article entitled Sarbatoarea eliberarii was „cor‑
rected” after the reading of the censor Krokos A, because of the wrong usage and repetition of the name
„Party of the Communists in Romania“. The editorial office was asked to make the changes in order to
publish the text. The changes were made exactly after the power’s will.
The control over the students’ publications in Transylvania was very well organized. Censors dealt
with what was supposed the media to express and destroyed everything that was not possible to appear in
their pages. Students magazines were clearly a point of interest for censors because throung their materials
was formed the intellectual conscience of the „new man”. The Directorship was responsible during 1968–
1969 for the checking and the inception of no less than 19 students journal, ten of which from NorthWest of the country. The academic centers that were always under the censors’ eyeglass were: Timisoara
(with Micron of The Polytechnic Institute, Scalpelul of The Medicine and Pharmacy Institute, Agraria of
The Agronomical Institute, Forum of The Timisoara University, Timisoara medicala), Cluj (with the maga‑
zines Echinox of The Babes-Bolyai University, Dialog of The Medicine and Pharmacy Institute, Traiectorii of
The Polytechnic Institute, Clujul medical, Buletinul Institutului Politehnic Cluj), Tirgu Mures (the magazines
Atheneum of The Pedagogical Institute, Aesculap of The Medicine and Pharmacy Institute, Revista medicala), Brasov (Buletinul Institutului Politehnic Brașov) and Oradea (with the publication Gaudeamus of The
Pedagogical Institute).
Echinox, the magazine edited by The Babes-Bolyai University, was said to be „maintained almost
exclusively outside its profile“, distancing itself from all the other magazines, because of the wide space
of the theoretical articles, philosophy, aesthetics and literary criticism. Echinox presented in the theo‑
retical materials „foreign current, foreign ideas from the ideology of the working class“, said the censors.
Some articles were directed to the phenomena of the Western culture, „sometimes authors were reserved”,
avoided the direct references to The Marxist-Leninist Theses. Because the reference lacked the criticy of
the activity of some political personalities (Sextil Puşcariu) or some reviews of works were too „eulogistic“
(Miss Cristina by Mircea Eliade), because the poetry „very widespread“ in the magazine and this released
a „pessimistic atmosphere” of „complaint“,“unfulfillment“,“lack of any perspective“ ..., many of these texts
were never approved for printing. The situation had to be corrected to avoid becoming it a „platform for
the politically retarded elements“. Students journals had to be transformed into a „good factor“, a „support
13
14
15

A.N.I.C., Bucharest, fund Comitetul pentru Presa si Tiparituri (1944–1977), folder 8/1968, f. 6, 20
Rad 2007, p. 251
In Hungarian, meening „sunshine”.
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for education“ with a „combative and militant character“. The purpose of these magazines was to inform
students about the political and ideological activities of the academic institution, to debate issues of ethics,
conduct and citizenship after the Marxist-Leninist principles, to reflect the main aspects of the Communist
Party’s policy16.
In order to appear on the market, the magazines and the newspapers made great efforts near the
state institutions, sending requests and addresses for everything, in order to receive a „favorable”. These
addresses contained explanations and the reasons why the editorial office wanted the appearance of those
publications, as well as the justification of such actions, for getting the right of publication. An institution
approaching to the censorship was the Ministry of Education. In 1969 this ministry was seeking the cen‑
sors’ approval to emergence new publications issued by the universities in Romania, the splitting of the
existing ones into sections or the changing conditions of the academic prints. The reasons invoked were a
„better exploitation of the scientific research“ conducted in universities, an „increased volume of work in
different faculties“ and to „enhance the exchange of publications, with the foreign countries“. The Note that
contains all these details, was transmitted to The Directorship of the Central Presswork, under the signa‑
ture of the Minister of Education, Miron Constantinescu17, which stated that „Leonte Rautu18, the prime
minister, agrees with the appearance of these publications under the new conditions“19.
In this sense, The Timisoara University required the censors to allow the appearance of the Analele
Universității Timisoara. The series Mathematics and Physics required to split into two different series
(Mathematics and Mechanics and Physics). Being a publication with budgetary deficit, it was stated in the
request that editing the two series „will not increase the existing deficit“ (which was of 40,000 Lei per year).
Their requirement was not accepted by the Directorship, the series remained Mathematics and Physics, with
annual appearance and not semestral, as The Timisoara University asked for, and with a number of 300
pages (instead of 100 for each series). The censors didn’t touch the magazine’s format (17 × 24 cm), nor the
paper’s quality (vellum). Instead the circulation was set to 1,000 copies (not 750 for each set) and the price
of 12 Lei (instead of 6 Lei per series)20.
Another institution in the North of the country, that called for the censorships’s „help” was the
Pedagogical Institute of Oradea. Lucrarile stiintifice ale Institutului Pedagogic Oradea was a publication that
wanted to appear in two series, depending on the profile work of the magazine: natural sciences and social
sciences brochures. 50,000 Lei was the amount needed for the printing, and only 25,000 lei were recu‑
perated from the selling. The other money were to be recovered from the publications’ foreign exchange.
In this case the Directorship accepted to supports all the requirements of The Pedagogical Institute (the
publication had an annual periodicity, the format was 17 × 24 cm, the number of pages – 500 per set, 1000
pieces for each profile, the price of 25 lei / copy, and all the editorial costs)21.
A.N.I.C., Bucharest, fund Comitetul pentru Presa si Tiparituri (1944–1977), folder 40/1969, f. 19–24.
Miron Constantinescu was a Romanian communist politician, a leading member of the Romanian Communist Party (PCR,
known as PMR for a period of his lifetime), as well as a Marxist sociologist, historian, academic, and journalist. Initially close
to Communist Romania’s leader Gheorghe Gheorghiu-Dej, he became increasingly critical of the latter’s Stalinist policies
during the 1950s. Reinstated under Nicolae Ceaușescu, he became Minister of Education for a short period, was elected a
member of the Central Committee Secretariat and deputy member of the Executive Political Committee, a member of the
Romanian Academy and President of the Great National Assembly.
18
	Leonte Rautu was a communist activist and propagandist. He was chief ideologist of the Romanian Communist Party
(„Workers’ Party“) during the rule of Gheorghe Gheorghiu-Dej, and one of his country’s few high-ranking communists to
have studied Marxism from the source. After Ceaușescu’s ascent in 1965, Rautu’s positions included membership on the
central committee secretariat and the executive committee, deputy prime minister supervising education (1969 to 1972)
and, from 1974 to 1981, rector of the Stefan Gheorghiu Academy.
19
A.N.I.C., Bucharest, fund Comitetul pentru Presa si Tiparituri (1944–1977), folder 40/1969, f. 202–204
20
These kind of requests were made also by The Conservatory Gheorghe Dima of Cluj Revista de pedagogie și educație muzicală,
The Babes-Bolyai University for editing Studia Universitatis Babeș Bolyai and by The Polytechnic Institute of Cluj for Buletinul
Științific al Institutului Politehnic Cluj.
21
A.N.I.C., Bucharest, fund Comitetul pentru Presa si Tiparituri (1944–1977), f 40/1969, f. 70–72.
16
17
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... to the religious publications
The censorship was also responsible for the religious-themed magazines in the country. The cen‑
sors were making tables and lists that monitored the activities of these publications, with their thematic
material, the authors of the texts, and all the institutions holding the publishing of such magazines, with
frequency, number of copies, price of these prints. From a secret List dated 4.III.1969, it appears that at
that time appeared no less than 15 such prints, of the Orthodox Church (nine publications), Reformed
Church (one publication), Pentecostal Church (one publication), Evangelical Christian Church (one pub‑
lication), Seventh Day Adventist Church (one publication), Baptist Church (one publication) and of the
Jewish Church (one publication). Of all these, only one was in Hungarian (of the Reformed Church), one
in Romanian, Yiddish and Hebrew (of the Jewish Church) and the other 13 were written in Romanian.
Four of these publications appeared in Transylvania. Mitropolia Ardealului (Sibiu) was the official magazine
of The Archdiocese of Sibiu and of the Archdiocese of Cluj and Oradea, emerged each two months in 3000
copies. Mitropolia Banatului (Caransebes) was the official magazine of The Archdiocese of Timisoara and
Caransebes and of The Diocese of Transylvania, and appeared together with the Mitropolia Ardealului, in
3000 copies, every two months. Telegraful Roman (Sibiu), „religious folio edited by Romanian Orthodox
Archdiocese of Alba Iulia and Sibiu“, was a bimonthly in 4000 copies. Reformatus Szemle22 was the official
organ of the Reformed Church and of the Evangelical Presbyterian Synod of Romania, founded in 1907
and issued by the Governing Council of the Reformed Diocese of Cluj. It appeared in Cluj-Napoca in
Hungarian, twice a month, in 1000 copies. The communist authorities have imposed numerous restric‑
tions of occurrence of these magazines, in order to see the light of day they were all being sent to Bucharest,
at The Religious Affairs Department, to receive an order of appearance, “ready to print” mark. After succes‑
sive readings sent to the Directorship, the specimens were submitted to the editorial offices, together with
the corrections and the right indications of the censors.. To resist on the market, the religious magazines
included some pages with religious content, the rest were materials about the struggle for peace, the local
meetings, the national and international supporters of peace, in general propaganda articles.
The Religious Affairs Department, near The Council of Ministers required the censorship’s approval
for editing new religious magazines. In 1969, The Romania Unitarian Church through The Unitarian
Bishop of Cluj wanted to launch a new magazine in Hungarian entitled Keresztény Magveto23. This publica‑
tion was taken care by an editorial board, whose chairman was Bishop Kiss Elek and the responsible editor
was the professor Janos Kovacs. This was to appear quarterly, in 64 pages, with a format of 17X24cm, in
500 copies each number. After addressing to the forum of The Religious Affairs Department, the magazine
obtained the censorship’s approval. Another approval that The Unitarian Church has to receive is that of
Emil Bodnaras. The ultimate consent had to be given by the most important institution of control: The
Directorship of the Central Presswork.
Conclusion
During the communism, every print, newspaper, book or brochure had to have the acknowledge‑
ment and acceptance of The Directorship of the Central Presswork, and of The Press and Print General
Directorship. Nothing could be communicated to the public without following the rules of this organism,
and without its successive control.
The censors in the country, as those in Transylvania, were not so well trained, so they always asked
for the help of the central, that is the censorship in Bucharest. This is way all the important prints in this
area were verificated again and again, first by the local censors and then by the censors of The Directorship.
22
23

In Hungarian, the title can be translated as The Reformed Chronic.
I.e. The Christian Sower
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The materials were diversified, from those in newspapers to those of the magazines, from the media
for children, students to the specific publications (religious, literary, scientific...).
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DOSARUL DE ANCHETĂ PENALĂ AL
ISTORICULUI ȘTEFAN METEȘ
GHEORGHE VIOREL DAT*

THE FILE OF INQUIRY THE HISTORIAN ŞTEFAN METEŞ
ABSTRACT: The content of the inquiry file of the historian
Stefan Metes presupposes some considerations regarding
the importance of the materials from the file, the extending
of the analysis and most important documents. It is necessary to clarify in this stage of the research, some of the major
problems, as would be the content of the materials, the purpose and the moment of their drawing up.
Making an analysis of the documents we find that the materials are from different periods and categories. A careful
analysis of the documents from the file offers us some precious clues to establish the moment of the file drawing up.
In the inquiry file are included materials and annotations
from different periods, from 1930 to 1960. The greatest part
of these documents is from the period of detention in the
Sighet prison.
In the file there are four holograph documents, of the historian Stefan Metes. Declarations by which the prisoner is
obliged to indicate the political activity, from the past and if
he is enrolled politically in the present and the assets owned,
the name and address of his wife’s brother and sisters and of
his close relatives.
Each prisoner from the Sighet prison is inquired, tortured
physically and psychologically. The detention regimen
imposed in the prison followed the physical and psychological exhaustion. According to the documents there are 10
reports of the interrogatory of the historian Stefan Metes in
the Sighet prison made by Lt. Voichita Ion as the first inquisitor, from the General department of the state security.
From the over 10 inquiries of the historian Stefan Metes in
the prison from Sighet and from the period spent in prison, he
avoided to talk. The causes of such an attitude are not hard
to be established. Each prisoner was obliged when exiting the
*

prison to sign a declaration by which he would engage not to
talk about what happened at Sighet in the greatest silence.
The file of inquiry of the historian Stefan Metes beside other
numerous examples, demonstrate as clearly that the communist political authorities of the state tried to eliminate, with
any price, the intellectual and political elite by their abusive
condemnation to hard years of prison.
The manner by which was retained and arrested the historian Stefan Metes in the Sighet prison and the drawing up
of the inquiry file, shows that it was made without a legal
basis only on political order, a simple order written from the
Security.
KEYWORDS: inquiry, Stefan Metes, church history, Sighet
prison, security.
REZUMAT: Conţinutul dosarului de anchetă al istoricului
Ștefan Meteș presupune câteva consideraţii privind importanţa materialelor din dosar, extinderea analizei și a documentelor celor mai importante. Este necesară clarificarea în
acest stadiu al cercetărilor a câteva probleme majore, cum
ar fi conţinutul materialelor, scopul şi momentul întocmirii
dosarului.
Făcând o analiză a documentelor constatăm că materialele
sunt din perioade și categorii diferite. O analiză atentă a
actelor din dosar ne oferă alte câteva indicii prețioase pentru
a stabili momentului întocmirii dosarului.
În dosarul de anchetă sunt cuprinse materiale și note informative din perioade diferite, din anul 1930 până în 1960.
Cea mai mare parte a acestor documente sunt din perioada
de detenție în penitenciarul Sighet.
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În dosar sunt patru documente olografe, ale istoricului Ștefan
Meteș: declarații prin care deţinutul este obligat să indice
activitatea politică, din trecut și dacă este înregimentat politic
actual precum și bunurile deţinute, numele şi adresa fratelui
şi a surorilor soţiei, precum și a rudelor mai apropiate.
Fiecare deținut în închisoarea de la Sighet era anchetat, torturat fizic și psihic. Regimul de detenţie impus în închisoare,
urmărea epuizarea fizică şi psihică. Potrivit documentelor
există 10 procese verbale de interogator a istoricului Ștefan
Meteș în penitenciarul Sighet făcute de către Lct. Voichița
Ion în calitate de anchetator prim, din Direcția Generală a
Securității Statului.
Din cele peste 10 anchete ale istoricului Ștefan Meteș, în
închisoarea de la Sighet căt și despre perioada petrecută în
închisoare, s-a ferit să vorbească. Cauzele unei asemenea atitudini nu sunt greu de stabilit. Fiecare deţinut la ieşirea din

închisoare era obligat să semneze o declaraţie prin care se
angaja să nu povestească despre cele întâmplate la Sighet în
cea mai mare taină.
Dosarul de anchetă a istoricului Ștefan Meteș, alături de alte
numeroase exemple, demonstrează cât se poate de clar că
autorităţile politice comuniste ale statului au urmărit să elimine, cu orice preţ, elita intelectuală şi politică a românilor,
prin condamnarea lor abuzivă la ani grei de închisoare.
Maniera prin care a fost reținut și arestat istoricului Ștefan
Meteș în Penitenciarul Sighet precum și întocmitrea dosarului de anchetă, arată că a fost făcut fără o bază legală
doar la comandă politică, un simplu ordin scris din partea
Securității.
CUVINTE-CHEIE: ancheta, Ștefan Meteș, istoric bisericesc, închisoarea Sighet, Securitatea

După anul 1947, Partidul Comunist a luat inițiativa pentru a reduce țara la starea de obediență față
de modelul sovietic prin intermediul sistemului politic. Astfel au fost puse bazele sistemului totalitar prin
desființarea partidelor politice, prin lichidarea presei, prin reforma învățământului, naționalizarea între‑
prinderilor industriale, a băncilor, confiscarea proprietăților și exproprieri abuzive1.
Din perspectiva documentelor, după căderea comunismului, pentru cunoașterea activității cît și a
personalității istoricului Ștefan Meteș, putem spune că sunt puțin cunoscute. În cazul de față încercăm să
creionăm portretul istoricului din perspectiva documentelor din arhiva fostei Securității.
Din fișa biografică întocmită de Direcția Regională a Securității Poporului Cluj, reținem că: „Ștefan
Meteș face parte din figurile distinse a regimului burghezo-moșieresc, a publicat mai multe lucrări istorice
și religioase, cu conținut burghezo-moșieresc-naționalist și este un element dușmănos regimului”2.
Datorită poziţiei sale faţă de noul regim, istoricul Ştefan Meteş a fost pensionat forţat prin decizia
Ministerului Educației Naționale nr. 293371 din 1947 din funcţia de director al Arhivelor Statului din
Cluj3. Motivul pensionării potrivit deciziei a fost: „se pune în retragere pentru limita de vârstă, pe data de
1 septembrie 1947 potrivit dispoziției articolului 74 din statutul funcționarilor publici”, deşi avea doar 61
de ani și a fost comunicată de către Ministerului Educației Naționale, Direcția Învățământului Superior pe
data de 8 noiembrie Direcției Regionale a Arhivelor Statului Cluj4.
Cu această ocazie la Cluj au fost pensionaţi forţat, între alţii, lingvistul Gheorghe Giuglea, sociologul
Constantin Sudeţeanu, etnologul Romulus Vuia, botanistul Alexandru Borza şi istoricul Silviu Dragomir5.
După anul 1948 regimul comunist nu a ezitat să folosească metode de constrângere şi chiar de teroare în
raport cu vechea intelectualitate, mergând de la interdicţia de publicare şi epurarea din învăţământ până
la condamnarea la ani grei de temniţă. Un număr mare de intelectuali de valoare ai României au fost epu‑
raţi din învăţământ: Ion Hudiţă, George Fotino, Gheorghe Zane, Ştefan Ciobanu, Teofil Sauciuc-Săveanu,
Vasile Grecu, Alexandru Boldur, Romulus Cândea, Toma Bulat, Ştefan Manciulea, Victor Jinga, Maria
Holban, Florian Ştefănescu-Goangă ş.a6.
Deletant, 2012, p. 85–90
Arhiva Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității (în continuare A.C.N.S.A.S.), Fond Penal, Dosar 15341,
f. 70
3
Arhivele Naționale Direcția Județeană Cluj (în continuare A.N.-D.J.Cj), Fond Ștefan Meteș, Dosar 2. f. 2
4
Ibidem, f. 97v
5
	Someşan, Iosifescu, 1998, p. 472
6
Müller, 2003, p. 98
1
2
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Datorită faptului că nu era supus noului regim, Direcția Generală a Siguranței Statului, Serviciul
I, Bir.3/M cu nr. 16400.S din 18 iunie 1948, trimite o adresă către Inspectoratul de Siguranță Cluj prin
care cere: „a dispune măsuri pentru urmărirea discretă a activității profesorului Ștefan Meteș, directorul
Arhivelor Statului, Regionala Cluj, raportând primele rezultate până în ziua de 25 iunie 1948”7.
Demersul nostru este acela de a reconstitui contextual istoric privind arestarea, anchetarea, precum
și detenția istoricului Ștefan Meteș, în Penitenciarul Principal Sighet.
Acest demers pleacă de la cercetarea documentelor dosarului de anchetă al istoricului, aflat în cus‑
todia A.C.N.S.A.S. Dosarul deși nu este mare prin volumul paginilor, cuprinde informații prețioase asupra
activității istoricului Ștefan Meteș, referitor la activitatea sa politică.
Conţinutul dosarului de anchetă al istoricului Ștefan Meteș presupune câteva consideraţii privind
importanţa materialelor din dosar, extinderea analizei și a documentelor relevante. Este necesară clarifi‑
carea în acest stadiu ale cercetărilor, câteva probleme majore, cum ar fi conţinutul materialelor, scopul şi
momentul întocmirii dosarului.
Făcând o analiză a documentelor constatăm că materialele din dosarul de anchetă sunt din perioade
și categorii diferite. Coperta dosarului de anchetă nr. 8833 deschis pe numele lui Ștefan Meteș de către
Ministerul Securității Statului, Serviciul „C,”, Arhiva Operativă este datată din 28 dec.19538.
Din referatul întocmit de către lucrătorul operativ lt. Spânu Ștefan din Ministerul Afacerilor Interne
(M.A.I.), Direcția C /34 din data de 31 iulie 1957, care studiază dosarul 10267 CM, de activitate legio‑
nară, rezultă că dosarul a fost complet exploatat și se păstrează la arhiva operativă a securității Ministerului
Afacerilor Interne (M.A.I). De remarcat sunt însemnările lucrătorului operativ din partea dreaptă sus care
dă conținutul dosarului de anchetă al istoricului Ștefan Meteș, format din: dosar penitenciar 54/955, 87713
IND., 20932 IND. București, 37886 D.G.P.9
Ministerul Afacerilor Interne (M.A.I), prin Unitatea 10267 întocmește dosarul de anchetă indivi‑
dual cu nr. 8833 deschis pe numele istoricului Ștefan Meteș şi conţine 108 file + I-V file opis10.
O analiză atentă a actelor din dosar ne oferă alte câteva indicii prețioase pentru a stabili momentul
întocmirii dosarului. Prima parte a opisului dosarului de anchetă a fost întocmită de către lt. Spânu Ștefan
în 31 iulie 1957 și cuprinde nr. crt. 1–49 cu 79 de file, iar a doua parte a opisului de la nr. crt. 50–76, filele
80–108, este întocmit la observații în data de 8.04.1960 de către cpt. Călinescu11.
În dosarul de anchetă sunt cuprinse materiale și note informative din perioade diferite, din anul 1930
până în 1955. Cea mai mare parte a acestor materiale sunt din perioada de detenție în penitenciarul Sighet,
Un document standard, este fişa personală, din care aflăm numeroase informații despre deținut (con‑
ţine poza deţinutului Ștefan Meteș, cu nr. 31 închis la data de 5 V 1955–1VIII 1953–1VIII 1958). Acest
document mai cuprinde:
I. date de stare civilă, (născut la data de 8 ianuarie 1887, fiul lui Dumitru și al lui Parascheva în Geomal,
căsătorit cu Sofia Cioara), precum starea materială a părinților (10 jugăre pământ) și studiile făcute.
II. date cu caracter informativ, domiciliul anterior (Boholt-Hunedoara, Geomal-Alba, Cluj), starea
materială (o casă cu grădină în Cluj precum și 400 acțiuni la Banca Cetatea din 1930), apartenenţă politică
(fost membru P.N.Ț. Maniu, și Iorghist), condamnări suferite (în dreptul rubricii condamnări suferite de
remarcat este faptul că nu a avut nicio condamnare), funcţii ocupate (Subsecretar de Stat la Ministerul de
Interne și cel al Instrucțiunii Publice), limbi cunoscute (româna și maghiara)12.
7
8
9

10
11
12

A.C.N.S.A.S, Fond Penal, Dosar 15341, f. 83
Ibidem
Ibidem, opis I-III, întocmit de către către lucrătorul operativ lt. Spânu Ștefan din M.A.I., Direcția C /34 din data de 31 iulie
1957
Ibidem, f. 1–108
Ibidem
Ibidem, f. 1v, coperta
— 375 —

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

GHEORGHE VIOREL DAT

N

Prin nota informativă 824 din 16 Februarie 1951, reținem informații prețioase „cu privire la deținutul
Meteș Ștefan, din Cluj, reținut în cadrul operațiunilor din 5/6 mai 1950: fost preot, în anul 1922 a fost numit
director al Arhivelor Statului. A făcut parte din guvernul Iorga-Argetoianu, în anul 1919 a fost ales deputat
de Deva. În anul 1931 sub același guvern a fost Subsecretar de Stat la Interne. Susnumitul se află rețimut în
Penitenciarul Sighet, ca unul care a ocupat funcțiuni în aparatul de Stat sub guvernul Iorga –Argetoianu”13.
Prin nota aflată la dosar din 14 decembrie, 1953 se preciza că omul politic era încadrat în Colonia de
Muncă (penitenciarul Sighet), conform Deciziei M.A.I. nr. 334/951, pentru o perioadă 24 luni, după care
i s-a majorat pedeapsa cu 60 luni, conform Deciziei 559/953. Potrivit ultimei decizii, pedeapsa lui Ștefan
Meteș urma să expire la 1 august 195814. Precizăm că Ștefan Meteș era la Sighet din 5–6 mai 1950, împreună
cu alţi 83 de intelectuali şi oameni politici români aduşi în 6–7 mai 1950. Aceştia erau deţinuţi fără să existe
un ordin scris în acest sens. Abia la 1 august 1951, prin Decizia Ministerul Afacerilor Interne (M.A.I.) cu
nr. 334, semnată de ministrul adjunct, generalul-locotenent Gheorghe Pintilie, apar 89 de foşti demnitari
trimişi într-o unitate de muncă denumită codificat „Dunărea”15.
Odată cu încarcerarea deținuților, aceștia erau supuși anchetelor prin declarațiile făcute. În dosar
sunt şi câteva documente olograf, ale istoricului Ștefan Meteș. Prima declarație nu este datată de istoricul
Ștefan Meteș, dar precizează următoarele: „Tatăl meu a decedat în Geomal în 1938, fost de profesiune agri‑
cultor, iar mama decedată în 1906 tot în Geomal. Nu am posedat acțiuni. Nu am posedat și nu posed valute
sau alte valori în țară sau în străinătate. Nu am posedat și nu posed bijuterii. Aceasta-mi este declarația pe
care o dau și o semnez propriu nesilit de nimeni”16.
Prin aceste declarații autorităţile comuniste doreau să stabilească ce avere poseda deţinutul, sub acest
aspect nu făcea parte din categoria celor care s-ar fi îmbogăţit în urma „exploatării clasei muncitoare”.
O altă declaraţie olograf o regăsim în dosar dată de către Ștefan Meteș în data de 4 august 1950, prin
care deţinutul este obligat să indice activitatea politică, din trecut și dacă este înregimentat politic actual
precum și bunurile deţinute, numele şi adresa fratelui şi a surorilor soţiei, precum și a rudelor mai apropiate17.
Cu toate că istoricul Ștefan Meteș este reținut în cadrul operațiunilor din 5/6 mai 1950 și încarcerat în
Penitenciarul Sighet, „ca unul care a ocupat funcțiuni în aparatul de Stat sub guvernul Iorga-Argetoianu”18,
potrivit documentelor din dosarul de anchetă mandatul de arestare preventivă nr. 54/C a istoricului Ștefan
Meteș este eliberat de către Procuratura Generală, Direcția II, abia la 1 septembrie 1954 semnat de către
col. de just. Rîpeanu Grigore, pentru faptul că „în timpul regimului burghezo-moșieresc a desfășurat o acti‑
vitate intensă contra clasei muncitoare”19. Ulterior mandatul de arestare este prelungit de 6 ori potrivit unei
singur adrese cu nr. 0079760 a Ministerului Afacerilor Interne, U.M 0123/0 București, de către Procuratura
Generală, Direcția Procuraturilor Militare pentru unitățile M.A.I. și toate sunt semnate de către col. de just.
Rîpeanu Grigore20.
Fiecare deținut în închisoarea de la Sighet era anchetat, torturat fizic și psihic. În interiorul închisorii
comunicarea deținuților era foarte strictă iar izolarea lor cu lumea de afară era totală. Nu se primeau pachete,
nu se făceau vizite, nu se primea corespondență, nici din închisoare nu s-a expediat nici o scrisoare21.
Regimul de detenţie impus în închisoarea de la Sighet, urmărea epuizarea fizică şi psihică, cu scopul
final al lichidării22.
Ibidem, f. 3
Ibidem, f. 2
15
	Secaşiu, nr. 6, p. 263.
16
A.C.N.S.A.S, Fond Penal, Dosar 15341 f. 17; declarație nu este datată de istoricul Ștefan Meteș ci din partea lucrătorului
operativ cu cerneală de culoare roșie și apare data de „4 august 1950 și se va pune la dosarul personal Ștefan Meteș”.
17
Ibidem, f. 18v
18
Ibidem, f. 3
19
Ibidem, f. 21
20
Ibidem, f. 22–27
21
Roșca, 2006, p. 22
22
	Şipoş, 2002, p. 78
13
14
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Potrivit documentelor din dosarul de anchetă există 10 procese verbale de interogator a istoricului
Ștefan Meteș în penitenciarul Sighet făcute de către Lct. Voichița Ion în calitate de anchetator prim, din
Ministerului Afacerilor Interne (M.A.I), Direcția Generală a Securității Statului23. Fiecare filă este semnată
de către anchetat (Ștefan Meteș), iar la sfârșitul procesului verbal este semnată și de către anchetator (lt.
Voichița Ion).
Între 25 mai și 18 iunie 1955, istoricul Ștefan Meteș este supus anchetei, de către Securitate prin
anchetatorul lt. Voichița Ion. În această perioadă de timp sunt întocmite procese verbale de interogator,
prin care doreau să afle apartenența și activitatea politică din trecut cât și cea prezentă, modul cum a fost
investit în funcții în aparatul de Stat, precum și elemente din Guvernul Iorga24.
Astfel, în anul 1919 a fost ales deputat al judeţului Hunedoara, în primul parlament al României
întregite, deputat în Sinodul Mitropoliei Ardealului, iar în anul 1920 preşedinte al Consistoriului Spiritual
Mitropolitan. Din anul 1922, până în anul 1947, a fost director al Arhivelor Statului din Cluj, unde a dus o
muncă titanică în organizarea acestei instituţii, prima de acest gen din Transilvania şi a împlinit cu cinste şi
demnitate această îndatorire25.
Prin Înaltul Decret Regal nr. 2083 din 17 iunie 1931 a fost numit, la propunerea lui Nicolae Iorga,
Subsecretar de Stat pe lângă Departamentul Internelor26. Aici a fost însărcinat, potrivit descrierilor făcute
de istoricul Ștefan Meteș, ca să observe ce se întâmplă la acel minister și să-i raporteze personal lui N.
Iorga, deoarece nu avea încredere în ministrul Constantin Argetoianu. Ca elev al lui N. Iorga, iar mai târziu
aderent al politicii lui, „după muncă și pricepere”, Ștefan Meteș intră, potrivit descrierilor, în conflict cu
C. Argetoianu, care dorea demisia guvernului Iorga pentru a-i lua locul27. Din această cauză iși dă demisia
și este detașat din 13 ianuarie 1932 Subsecretar de Stat la Ministerul Instrucțiunii Publice al Cultelor și
Artelor, însărcinându-l cu organizarea Bibliotecilor, Arhivelor și Muzeele Statului28.
O nouă anchetă din 26 mai 1955, de peste 5 ore, în care potrivit descrierilor sale arată „elementele
care au făcut parte din Guvernul Iorga”, precum și împrejurările formării noului guvern, a miniștrilor și
subsecretarilor de Stat, care a fost activitatea guvernului și cum au rezolvat activitatea financiar-economică
a țării. Guvernul Iorga a făcut legea învățământului universitar, legea teatrelor a muzeelor și bibliotecilor,
s-a făcut legea reducerii datoriilor agricole, lege drumurilor și șoselelor. Datorită crizei accentuate și a înca‑
sărilor care erau mai mici decât cheltuielile și neputându-se rezolva acest lucru, guvernul și-a dat demisia.
Situația economică era disperată, valoarea leului scăzuse foarte mult, iar statul trebuia să plătească datoriile
către străinătate29. Băncile ajungând în faliment atrăgeau în sfera lor și instituțiile, iar Banca Națională nu a
dat bani decât acelora care aveau urgențe. Astfel nu s-au plătit salariile funcționarilor, învățătorilor, armatei,
ceea ce a dus la nemulțumiri și la proteste împotriva guvernului30.
La ancheta din 3 iunie 1955, Ștefan Meteș descrie cum în luna mai 1931 a fost însărcinat de primministrul Nicolae Iorga să vădă care este atmosfera politică din Ardeal față de guvern, datorită faptului că
el cunoștea viața politică din Ardeal. Odată cu înlăturarea Partidului Național Țărănesc de la guvernare,
situația era grea datorită agitațiilor ce o făceau împotriva noului guvern31.
Modul de anchetare era dur, iar anchetatorii doreau să știe fiecare amănunt din viața politică petre‑
cută, precum și modul cum au fost duse la îndeplinire fiecare sarcină trasată la nivel politic. Istoricul Ștefan
Meteș descrie modul cum au fost duse la îndeplinire sarcinile trasate politic: „M-am deplasat în diferite
23
24
25
26
27
28
29
30
31

A.C.N.S.A.S, Fond Penal, Dosar 15341, f .30–60
Ibidem, f. 30–31
Păcurariu, 1972, p. 97
A.N.-D.J.Cj, Fond Ștefan Meteș, Dosar 1. f. 24
A.C.N.S.A.S, Fond Penal, Dosar 15341, f. 31v
Ibidem, f. 100
Ibidem, f. 33v
Ibidem, f. 34
Ibidem, f. 35–36
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orașe ale Transilvaniei, cum a fost la Sibiu, Brașov, Alba-Iulia, Deva, Ilia, Dobra, altele, am luat legătura cu
diferiți fruntași ai vieții publice ca: preoți, avocați, profesori, întrebându-i cum privesc ei viața politică și
noul guvern Iorga și ce așteaptă lumea de la el în acele împrejurări. Părerile au fost de două feluri: unii care
nu erau în viața politică și alții care făceau politică în diferite partide. Cei dintâi se bucurau că văd în fruntea
țării o personalitate excepțională, N. Iorga care toată viața luptase pentru înălțarea morală cultural și unirea
tuturor românilor32. Ceilalți au declarat că nu au încredere în guvernul Iorga pentru că nu are în spatele său
un partid politic mare și nu va fi susținut pentru a face politica țării”33. Meteș face o expunere asupra vieții
sociale ale ardelenilor complexă, arătând care erau nevoile oamenilor din acea perioadă precum și modul
politic de înlăturare din viața politică a funcționarilor publici.34.
A doua anchetă din 3 iunie 1955, ținută de la ora 17.oo până la 19.30, Ștefan Meteș descrie următoa‑
rele: „am observat că unii conducători maghiari (avocați, medici, profesori, preoți catolici) aveau legături
strânse cu Ungaria ponegrind în ziarele de la Budapesta țara. În special preoțimea catolică făcea spionaj
cu totul nedemn față de chemarea lor, căutând să pătrundă în cele mai mari secrete de stat, întreținând în
conaționalii lor din România speranța unei schimbări politice35. Eram informat de către Inspectorul de
Siguranță Ilie Rău că preoții catolici fac spionaj, mai ales cei din județele de graniță “36.
În cadrul anchetei din 4 iunie 1955, interogatorul a început la ora 11,30 și s-a terminat la ora 14,30.
Ștefan Meteș descrie întâlnirile avute în Ardeal:
La Cluj cu episcopul Nicolae Ivan, consilierii episcopiei Sevastian Stanca, Andrei Ludu, Vasile Sava și
Curea secretarul episcopiei, cu profesorii Teancu Alexandru, Patriciu Curea de la Școala Normală de Fete,
precum și cu profesori universitari de la Academia Comercială și Universitate.
La Alba-Iulia a discutat cu avocații Zaharia Munteanu, Ioan Pop, precum și cu protopopul Baba.
În Orăștie cu preotul Ioan Moţa, care era și ziarist având foaia pentru popor „Libertatea”
La Ilia cu avocatul Simion Dragomir și protopopul Iuliu Josan.
La Dobra cu protopopul Morar.
La Sibiu cu secretarul prefecturii Ilie Muțiu, cu profesorul Sandu Ioan, cu inspectorul Sibiului Silviu
Țeposu, cu vicarul Mitropoliei Trandafir Scorobetz, secretarul Mitropoliei Nistor Virgil și cu profesorii de
la Academia Teologică.
La Brașov cu profesorul Ioan Pricu, cu directorul băncii Iosif Goia, cu funcționarul de Bancă Ștefan
Narea, cu pantofarul Ioan Brânză, cu negustorul Orghidam cu directorul Casei Asigurărilor Sociale
Gheorghe Enescu.
La Deva cu avocații Iustin Pop și Tătaru, Dionisie Ardelean funcționar de Bancă și cu profesorii de
la Liceu și Școala Normală.
În Aiud cu avocatul Pop, cu protopopul Iosif Pop, cu generalul Nicolau37.
Raportul făcut de Ștefan Meteș în „CHESTIUNEA ARDEALULUI” și prezentat la București per‑
sonal lui Nicolae Iorga era foarte complex: – lucrul și desfacerea produselor, starea sanitară (tuberculoza și
bolile venerice), învățământul copiilor (analfabetismul), situația grea a școlilor, situația drumurilor (drumul
de legătură între Teiuș-Beiuș-Oradea), viața grea din Apuseni38.
Despre anchetele din partea Securității ale istoricului Ștefan Meteș, în închisoarea de la Sighet cât și
despre perioada petrecută în închisoare s-a ferit să vorbească. Cauzele unei asemenea atitudini nu sunt greu
de stabilit. Fiecare deţinut la ieşirea din închisoare era obligat să semneze o declaraţie prin care se angaja să
nu povestească despre cele întâmplate la Sighet în cea mai mare taină.
32
33
34
35
36
37
38

Ibidem, f. 36v
Ibidem, f. 37v
Ibidem, f. 38
Ibidem, f. 39
Ibidem, f. 40–41
Ibidem, f. 40–41v
Ibidem, f. 42–46
— 378 —

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

DOSARUL DE ANCHETĂ PENALĂ AL ISTORICULUI ȘTEFAN METEȘ

N

Înainte de a fi eliberat, a trebuit să semneze o declaraţie cu acest cuprins: „Prin prezenta îmi i-au
angajamentul de a nu discuta cu nimeni nimic despre cele ce am fost întrebat la anchetă, locurile pe unde
am trecut, cu cine am stat în cameră, ce am văzut și ce am auzit în timpul deținerii mele cum și despre felul
de organizare a închisorilor. Declar că am primit toate bagajele și obiectele de valoare ce au fost ridicate cu
ocaziunea arestării mele. Sunt conștiient că în cazul în care voi divulga cuiva ceva, în legătură cu cele de mai
sus mă fac vinovat în fața legilor R.P.R. și voi suporta consecințele legilor în vigoare”39
Un element foarte important este dosarul de anchetă penală nr. 54/1955, unde găsim amprentele
digitale ale istoricul Ștefan Meteș, luate în Penitenciarul Sighet în data de 24 iunie 195540.
Din documentele aflate la dosar nu se poate proba activitatea politică desfăşurată de Ștefan Meteș
împotriva noului regim. Dosarul de anchetă a istoricului Ștefan Meteș, alături de alte numeroase exemple,
demonstrează cât se poate de clar că autorităţile politice comuniste ale statului au urmărit să elimine, cu
orice preţ, elita intelectuală şi politică prin condamnarea lor abuzivă la ani grei de închisoare. Maniera prin
care a fost reținut și arestat istoricului Ștefan Meteș în Penitenciarul Sighet, precum și întocmirea dosarului
de anchetă, arată că a fost făcut fără o bază legală, doar la comandă politică, la un simplu ordin scris din
partea Securității. Numărul notelor și documentelor informative erau pentru a justifica abuzurile făcute de
către sistemul politic prin arestarea celor în cauză și condamnarea lor ulterior. Ştefan Meteş, alături de alţi
demnitari, a rămas la Sighet până pe data de 5 iulie 1955, când a fost pus în libertate, deşi nu fusese con‑
damnat oficial niciodată.
Prietenia și loialitatea față de mentorul său Nicolae Iorga, de care a fost legat toată viața, i-au adus
beneficii culturale și istorice dar și condamnarea lui ulterior la cinci ani de temniță, datorită funcțiilor ocu‑
pate. A supravieţuit 22 de ani evenimentelor care au dus la fractura provocată istoriei şi culturii acestui
spatiu de către regimul totalitar.
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IERARHI GRECO-CATOLICI ÎN ATENŢIA SECURITĂŢII
STUDIU DE CAZ: CANONICUL CORIOLAN TĂMÂIAN
ROBERT FÜRTÖS*

HIERARCHS GREEK CATHOLICS IN ATTENTION OF SECURITATE
CASE STUDY: CANON CORIOLAN TĂMÂIAN
ABSTRACT: Interest of Securitate for the Greek-Catholic
clandestine activity was manifested constantly throughout
the communist regime, the Greek-Catholics hierarchs and
priests being closely monitored within individual or group
files.
The present study follows the essential aspects of the informative surveillance activity carried out by Securitate against
canon Coriolan Tămâian who became in 1978, clandestinely, the diocesan bishop of the Greek-Catholic diocese
of Oradea. The study is largely based on documents of
Securitate (summaries, reports, informative notes, statements) collected in 18 massive volumes containing materials
resulting in more than 20 years of informative surveillance.
The documentation was completed with information from
various specialized studies or memoir writings.
Having a sinuous evolution over more than two decades,
the relationships between Coriolan Tămâian and Securitate
have experienced various stages: the individual pursuing
(started in April 1966, suspended in December 1969,
restarted in 1971, closed in 1974 and again activated at the
beginning of 1979) and after Coriolan Tămâian was used
in operations supported by the communist political police
in the 1980’s: solving the Greek-Catholic problem through
adoption of the Latin rite under the form of a Romanian
Catholic Church but also through maintaining some tensions and dissensions among the Greek-Catholic priests,
with the aim of weakening the unity of the religion.
If at the beginning of the 1960’s the canon Coriolan Tămâian
believed that the legalizing of the Greek-Catholic rite was
possible, starting with the mid 1970’s his hopes will begin to
fade, realizing that the regime will never take into account to
formalize the rite. In this context he became the main promoter to adopt the Latin rite, seeing it as a transition state,
*

considering that in the context of the 1980’s it was the only
viable way to save Catholicism among the believers.
KEYWORDS: Greek-Catholic Church, Securitate, informative surveillance, collaboration.
REZUMAT: Interesul Securităţii pentru activitatea clandestină greco-catolică s-a manifestat constant în toată perioada regimului comunist, ierarhii şi preoţii uniţi fiind atent
supravegheaţi în cadrul unor dosare individuale sau de grup.
Studiul de faţă urmăreşte aspectele esenţiale ale acţiunii de
urmărire informativă desfăşurată de Securitate împotriva
canonicului Coriolan Tămâian, devenit în 1978, în clandestinitate, ordinariul diecezan al Episcopiei greco-catolice de
Oradea. Studiul se bazează în mare măsură pe documentele
Securităţii (sinteze, rapoarte, note informative, declaraţii),
reunite în cadrul a 18 volume masive, conţinând materialele rezultate în cei peste 20 de ani de urmărire informativă.
Documentarea a fost completată cu informaţii provenite
din diverse studii de specialitate sau lucrări cu caracter
memorialistic.
Având o evoluţie sinuoasă de-a lungul a peste două decenii,
relaţiile dintre Coriolan Tămâian şi Securitate au cunoscut
diverse etape: de la urmărirea individuală (iniţiată în aprilie
1966, sistată în decembrie 1969, reluată în 1971, închisă
în 1974 şi din nou activată la începutul anului 1979) s-a
ajuns la utilizarea sa în cadrul unor operaţiuni sprijinite
de poliţia politică comunistă în anii `80: „rezolvarea” problemei greco-catolice prin adoptarea ritului latin, sub forma
unei Biserici Catolice româneşti, dar şi întreţinerea unor tensiuni şi disensiuni în cadrul clerului unit, cu scopul de a slăbi
coeziunea cultului.
Dacă la sfârşitul deceniului şapte, canonicul Coriolan
Tămâian credea că legalizarea cultului greco-catolic era
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posibilă, de la mijlocul deceniului următor speranţele sale
au început să se năruiască, devenind conştient că regimul nu
avea în vedere oficializarea cultului. În acest context a devenit
principalul promotor al adoptării ritului latin, văzută ca o
formulă tranzitorie, considerând că în conjunctura existentă

în deceniul nouă era singura modalitate viabilă de salvare a
catolicismului în rândul credincioşilor români uniţi.
CUVINTE-CHEIE: Biserica Greco-Catolică, Securitate,
ordinariu substitut, urmărire informativă, colaborare.

Interesul Securităţii pentru activitatea clandestină greco-catolică s-a manifestat constant de-a lungul
întregului regim comunist. Dacă în perioada stalinistă, apartenenţa la clerul unit atrăgea după sine închi‑
soarea, pedeapsa administrativă sau domiciliul forţat, în deceniile 8–9, măsurile violente au fost înlocuite
cu unele mai „subtile”: interceptarea convorbirilor şi a corespondenţei, confiscarea manuscriselor, avertis‑
mente şi convocări periodice la Securitate. Deşi, la mijlocul lunii iunie 1973, conducerea Ministerului de
Interne a aprobat închiderea dosarului referitor la „problema greco-catolică”, ierarhii, preoţii şi credincioşii
uniţi continuau să fie atent supravegheaţi în cadrul unor dosare individuale sau de grup, fiind catalogaţi
drept „elemente ostile ce îşi desfăşoară activitatea în rândul cultelor.”1
Studiul de faţă doreşte să surprindă aspectele esenţiale ale acţiunii de urmărire informativă desfă‑
şurată de Securitate împotriva canonicului Coriolan Tămâian, devenit în 1978, în clandestinitate, după
moartea episcopului auxiliar Iuliu Hirţea, ordinariul diecezan al Episcopiei greco-catolice de Oradea.
Materialul se bazează în mare măsură pe documentele Securităţii (sinteze, rapoarte, note informative,
declaraţii), reunite în cadrul celor 18 volume masive, conţinând rezultatele celor peste 20 de ani de urmă‑
rire informativă. Documentarea a fost completată cu informaţii provenite din diverse studii de specialitate
sau lucrări cu caracter memorialistic.
Născut la 16 decembrie 1904 în comuna Fărcaşa, aflată în apropiere de Baia Mare, Coriolan Tămâian
a terminat şcoala primară în comuna Sâmbăta din Bihor, unde tatăl său era preot greco-catolic. În toamna
anului 1915 s-a înscris la Liceul greco-catolic din Beiuş, obţinând bacalaureatul în 1923. Studiile teologice
le-a urmat la Institutul „De Propaganda Fide” din Roma, fiind hirotonit în vara anului 1929. Reîntors în
ţară, a fost numit profesor de religie la Şcoala Normală Greco-Catolică şi pedagog la Academia Teologică
din Oradea, unde devine profesor începând din anul 1935. În octombrie 1940 a fost expulzat de autorităţile
maghiare şi a devenit vicarul Episcopiei greco-catolice de Oradea pentru teritoriile cedate. În noiembrie
1945 a fost numit rector al Academiei Teologice din Oradea, funcţie deţinută până la desfiinţarea institu‑
ţiei, la 2 octombrie 1948. În paralel, începând din primăvara anului 1945 a deţinut şi funcţia de secretar al
Organizaţiei municipale Oradea a Partidului Naţional Ţărănesc, precum şi cea de membru în Comitetul
judeţean al partidului. La 25 iulie 1947 a fost arestat şi închis timp de o lună în Penitenciarul Oradea, fiind
eliberat în urma semnării unei declaraţii prin care „dezaproba politica dusă de Iuliu Maniu”.2
În toamna anului 1948, în timpul campaniei de convingere a clericilor greco-catolici de a trece la
Biserica Ortodoxă, Coriolan Tămâian a semnat la 29 septembrie, actul în vederea unificării, dar la scurt
timp, în prezenţa episcopului Valeriu Traian Frenţiu şi-a retractat semnătura.3 La 29 octombrie 1948 a fost
arestat şi depus la Mănăstirea Neamţ, iar la 27 februarie 1949, mutat la Mănăstirea Căldăruşani. La 25
mai 1950, împreună cu lotul episcopilor şi preoţilor greco-catolici a fost transferat la Penitenciarul Sighet
Principal. După o detenţie de aproape cinci ani în închisoarea din Sighet, la 9 aprilie 1955 a fost trans‑
ferat la Penitenciarul Oradea, fiind eliberat în scurt timp. După eliberare a intrat în atenţia conducerii
Direcţiei Regionale Oradea a Securităţii, care a hotărât, la 6 mai 1956, deschiderea unui dosar de verificare
întrucât existau informaţii că „a luat legătura cu foştii preoţi greco-catolici şi că de la sine putere îşi asumă
1
2

3

Vasile 2003, p. 275.
Arhiva Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (în continuare, A.C.N.S.A.S.), Fond Informativ, dosar
195457, vol. 4, f. 47.
Ibidem, ff. 48–49.
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conducerea eparhiei clandestine greco-catolice de Oradea, dând instrucţiuni ca toţi preoţii rezistenţi să
săvârşească liturghii clandestine şi să adune bani pentru liturghii.”4 La 17 decembrie 1956, dosarul de verifi‑
care a fost schimbat în dosar informativ de grup, în cazul lui Coriolan Tămâian urmărindu-se „dacă a preluat
conducerea eparhiei clandestine greco-catolice de Oradea, legăturile inferioare şi superioare în activitatea
clandestină şi dacă ţine legătura cu Roma”.5
Pe baza unui raport din 4 septembrie 1958, semnat de lt. maj. Petru Crai, şeful Serviciului III al
Securităţii Oradea, canonicul Coriolan Tămâian a fost arestat fiind învinuit de „agitaţie desfăşurată în
rândul foştilor preoţi greco-catolici.”6 Prin Sentinţa Tribunalului Militar Timişoara nr. 316 din 27 iunie
1959 a fost condamnat la 25 de ani muncă silnică pentru „crimă de uneltire contra ordinii sociale.”7 A trecut
prin penitenciarele Oradea (25 iunie – 21 septembrie 1959), Jilava (21 septembrie – 10 decembrie 1959),
Galaţi (10 decembrie 1959 – 2 noiembrie 1960) şi Botoşani (2 noiembrie 1960 – 28 iulie 1964). A fost
eliberat la 29 iulie 1964, pedeapsa fiind graţiată conform Decretului 411/964.8
În cursul lunii septembrie 1964, Coriolan Tămâian s-a angajat ca merceolog la Fabrica de cărămidă
„Crişana” din Oradea, unde a lucrat până la pensionare, la 1 august 19689. La 25 septembrie 1965 i s-a
deschis un dosar de verificare cu numele de cod „Optimistul”, fiind considerat „suspect de activitate ilegală
greco-catolică”10, iar la 11 aprilie 1966, acţiunea de verificare a fost transformată în dosar informativ indi‑
vidual cu numele de cod „Gorunul”11. După ce, la 14 noiembrie 1969 a fost avertizat de ofiţerii Securităţii
Oradea pentru „legături întreţinute cu emisari greco-catolici din Occident”12, la 11 decembrie 1969, dosarul
individual „Gorunul” a fost închis, decizia Securităţii fiind astfel motivată:
„Obiectivul Gorunul a fost audiat de organele noastre în luna septembrie în legătură cu elemente
foste legionare, iar în anchetă a adoptat o poziţie sinceră. După mai multe discuţii avute cu obiectivul
Gorunul atât la domiciliul său cât şi la sediul Inspectoratului, acesta s-a manifestat că el este convins
că, cultul greco-catolic va fi legalizat în ţara noastră, dar că el nu va întreprinde nimic în această direc‑
ţie deoarece această problemă este strict de competenţa guvernului nostru. Tot cu această ocazie el a
accentuat în mai multe rânduri că el este un bun patriot şi este alături de regimul actual din ţara noastră
şi că nu a uneltit împotriva acestuia, doar că singura vină a sa este că nu poate şi nici nu va renunţa la
convingerile sale religioase greco-catolice.”13

Întrucât a continuat să se manifeste pregnant în cadrul activităţilor greco-catolice clandestine, la 21
decembrie 1971 conducerea Securităţii Bihor a aprobat deschiderea unui nou dosar de urmărire informa‑
tivă, cu numele de cod „Norma”. Un raport din 3 octombrie 1973, semnat de căpitanul Alexandru Raţiu din
cadrul Serviciului I al Securităţii Bihor, sintetizează relaţiile dintre canonicul Coriolan Tămâian şi Securitate
în prima jumătate a deceniului opt:
„Din anul 1969 am intrat în contact cu el în scopul influenţării să renunţe la activitatea greco-catolică. În
cadrul discuţiilor purtate cu el s-a dovedit receptiv la indicaţiile noastre apreciind şi el că nu are niciun
rost să desfăşoare activitate pe linia rezistenţei greco-catolice, întrucât şi aşa nu va ajunge la nici un
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13

Ibidem, vol. 1, ff. 7–8.
Ibidem, f. 2.
Ibidem, ff. 708–712.
Ibidem, f. 747.
Fişă matricolă penală disponibilă online la adresa http://5.2.132.65/Fise%20matricole%20penale%20-%20detinuti%20
politici/T/T%2001.%20Tababa%20-%20Taman/Tamaian%20Coriolan/index.php, accesat la 18 martie 2015.
A.C.N.S.A.S., Fond Informativ, dosar 195457, vol. 2, f. 67.
Ibidem, ff. 5–7.
Ibidem, f. 383.
Ibidem, vol. 12, ff. 317–317v.
Ibidem, vol. 2, f. 408.
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rezultat. Atât din informaţii, cât şi în cadrul discuţiilor avute rezultă în mod cert că speră în legalizarea
fostului cult greco-catolic, fiind situaţii când şi legăturilor sale mai apropiate le-a făcut cunoscut acest
lucru, atrăgându-le atenţia că, cu toate acestea, să nu întreprindă acţiuni nesăbuite ce în ultimă instanţă
i-ar putea compromite sau chiar s-ar putea ca organele de stat să-i acţioneze în judecată. În cadrul con‑
tactelor avute cu el am mers şi pe linia atragerii sale la colaborare cu organele noastre. În mod direct la
început nu şi-a oferit serviciile, dar s-a putut întrevedea că până în cele din urmă va accepta colaborarea
cu organele noastre. Astfel, în luna ianuarie 1973 în colaborare cu Direcţia I Bucureşti şi U.M. 0920
[Departamentul de Informaţii Externe] l-am contactat la domiciliu, propunându-i-se problema cola‑
borării cu organele noastre. La propunerea noastră a reacţionat pozitiv, având rezerve în furnizarea de
informaţii despre colegii săi apropiaţi rămaşi în rezistenţa greco-catolică, apreciind că după părerea sa,
sentimentele religioase ale acestora pe care şi el le împărtăşeşte nu fac obiectul muncii organelor noas‑
tre. Cu toate acestea s-a angajat din sentimente pur patriotice să ne sprijine în probleme ce interesează
securitatea statului român. S-a căzut de acord să ne sprijine în forma acceptabilă pentru el, astfel că în
perioada 18 aprilie – 3 iunie a.c. a făcut o vizită în mai multe ţări capitaliste (Austria, R.F. Germania,
Franţa şi Italia) unde a contactat mai multe notabilităţi din emigraţia română din Occident şi de alte
naţionalităţi, prieteni sau foşti colegi de studii la Vatican. Scopul trimiterii sale cu sarcini contrainforma‑
tive în Occident a fost de a pătrunde în arhivele secrete ale Vaticanului, fapt de altfel reuşit şi pregătirea
terenului pentru un alt coleg de-al său din Oradea de a pătrunde în aceleaşi arhive, sarcini de care s-a
achitat în mod corespunzător, respectând instructajul şi indicaţiile date de organele noastre. Despre
cele stabilite în timpul călătoriei, la reîntoarcere a furnizat note informative scrise personal şi semnate
cu nume conspirativ14. Pentru verificarea comportării obiectivului la Roma, în luna august a plecat cu
sarcini contrainformative informatorul Paul, care după reîntoarcere ne-a informat că Norma pe tot tim‑
pul şederii la Roma a avut o comportare bună. Faţă de cele de mai sus propunem a se aproba închiderea
DUI [dosarului de urmărire informativă] dus asupra sa, cu menţinerea sa în supravegherea informativă
generală, urmând să-l menţinem în contactul nostru cu scopul definitivării recrutării sale.”15

La 30 octombrie 1973, pe prima pagină a raportului a fost trecută următoarea rezoluţie: „Tămâian
va fi lucrat în DUI până ce nu ne convingem că acesta este un element loial faţă de orânduirea noastră şi nu
furnizează informaţii despre rezistenţa greco-catolică. Aveţi în vedere că este unul din cei cu perspective din
rândul greco-catolicilor.”16
Contactat periodic de ofiţerii Securităţii Bihor, Coriolan Tămâian ar fi furnizat, conform rapoar‑
telor întocmite de ofiţerii poliţiei politice „informaţii verbale sau scrise17, în funcţie de solicitările făcute de
14

15
16
17

Notele informative amintite de ofiţerul de Securitate conţineau scurte relatări despre discuţiile purtate cu diverse persoane
întâlnite în cursul vizitei sale în Occident, toate fiind scrise de mână şi semnate cu pseudonimul „Norma”. Pentru exemplificare,
reproducem o notă din 20 iunie 1973: „În timpul şederii mele la Roma am cerut, fiindcă era şi firesc odată ce mă cunoştea
din timpul când eram student la Roma, o audienţă la Papa Paul VI, pe care am şi primit-o în 17 mai. Audienţa a avut un
caracter absolut particular, fără prezenţa vreunei persoane. Papa avea pe birou întinsă harta pe care era şi ţara noastră. M-a
întrebat numaidecât care este precis partea din teritoriul ţării care ne-a fost luată. I-am arătat-o şi i-am dat câteva informaţii
istorice foarte concise despre cele două provincii [se referea la Basarabia şi nordul Bucovinei – n.n.] la care dânsul a schiţat,
dând din cap, un gest de mirare şi de dezaprobare. Apoi, m-a întrebat ce impresie a făcut în ţară când în ultimul Consistoriu
Papal a anunţat că episcopul Iuliu Hossu, încă din 1969 a fost creat cardinal, dar numirea aceasta, la dorinţa defunctului
episcop nu a adus-o la cunoştinţa publică. «Eu nu am fost în ţară când aţi publicat acest lucru, dar vă voi putea asigura că
numai satisfacţie generală a putut produce, mai ales că a fost primul cardinal român» Apoi a întrebat cum trăiesc preoţii grecocatolici în condiţiile Bisericii greco-catolice desfiinţate. I-am răspuns că preoţii care nu au semnat trecerea la ortodoxie au
fost primiţi în câmpul muncii, azi unii mai activând, iar alţii sunt deja pensionari, cum este şi cazul meu. «Acum, şeful statului
vostru va veni să ne viziteze şi noi vom fi foarte bucuroşi să-l primim», a spus Papa, nemaiadăugând altceva. Când m-am ridicat
să plec a zis: «Du tuturor preoţilor şi întregului popor român pe care îl simţim foarte aproape de noi şi pentru care avem o deosebită
afecţiune, Binecuvântarea noastră Apostolică». Am avut impresia că a fost foarte mulţumit să vadă un preot care a aparţinut
fostei Biserici greco-catolice” (Ibidem, vol. 9, ff. 218–219).
Ibidem, ff. 11–13.
Ibidem, f. 11.
Iată ce conţinea o notă oferită căpitanului Alexandru Raţiu de la Securitatea Oradea, la 11 decembrie 1973: „La cererea
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organele noastre.”18 La 7 mai 1976, dosarul de urmărire informativă „Norma” a fost închis, deoarece „din
materialele informative existente la dosar rezultă că obiectivul deşi nu a renunţat la ideea necesităţii recon‑
siderării fostului cult greco-catolic, nu întreprinde acţiuni de niciun fel de natură să submineze securitatea
statului, iar sub aspect patriotic este devotat.”19 Urma să fie supravegheat ca legătură în dosarul de urmărire
informativă „Teodoru”, vizându-l pe episcopul auxiliar de Oradea, Iuliu Hirţea.20 După decesul acestuia, la
20 iunie 1978, Coriolan Tămâian a devenit ordinariul diecezan al Episcopiei greco-catolice de Oradea.21
Incertitudinea referitoare la soarta Bisericii Greco-Catolice aflată în clandestinitate a generat nume‑
roase tensiuni la nivelul ierarhiei unite, conturându-se trei direcţii principale: continuarea liniei de rezis‑
tenţă şi de necolaborare cu autorităţile, susţinută în principal de episcopul Ioan Dragomir; o atitudine de
colaborare limitată cu regimul, promovată de episcopul Alexandru Todea; iar cea de-a treia soluţie, agreată
şi susţinută de autorităţi, milita pentru adoptarea ritului latin22, direcţie promovată cu precădere de cano‑
nicul Coriolan Tămâian şi părintele Silvestru Augustin Prunduş.23
În anii de sfârşit ai deceniului opt, Coriolan Tămâian se gândea la diverse forme de revitalizare a
cultului greco-catolic, una din variantele sale fiind descrisă într-o notă de analiză a Securităţii Bihor din 24
aprilie 1979:
„Din analiza informaţiilor rezultă că obiectivul Norma [numele de cod al canonicului Tămâian – n.n.]
urma să plece la Vatican unde să intre în contact cu o persoană competentă care să-i sugereze Papei
Ioan Paul al II-lea următoarea cale de urmat pentru rezolvarea problemei greco-catolice din România:
Papa să transmită pe anumite căi o dispoziţie greco-catolicilor din ţară să convoace un sinod provincial
cu participarea masivă a clericilor greco-catolici. În cadrul acestui sinod, episcopilor să li se aducă un
omagiu pentru ce au făcut în interesul Bisericii greco-catolice, după care aceştia să-şi depună manda‑
tele de ochii lumii. Acest moment ar urma să marcheze faptul că Biserica greco-catolică îşi încetează
activitatea. În niciun caz să nu se considere dizolvată sau autodizolvată. În aceeaşi clipă în cadrul sino‑
dului respectiv să se declare constituirea unui cult nou cu denumirea Biserica Română Catolică. Astfel
constituită această biserică să informeze Papa şi pe preşedintele României de măsura luată şi că din
momentul respectiv începe să se preocupe de stabilirea statutului noului cult.”24

În cele din urmă, Coriolan Tămâian nu a reuşit să-şi prezinte planul la Vatican, deoarece autorităţile
comuniste au considerat că acţiunea sa „ar aduce prejudicii intereselor statului nostru şi [ar contribui] la
revitalizarea clerului greco-catolic” şi nu i-au aprobat plecarea din ţară. 25
O scrisoare din 28 august 1980, adresată canonicului Tămâian de către episcopul Ioan Ploscaru
exprimă starea de incertitudine şi suspiciune existentă la nivelul clericilor greco-catolici aflaţi în clandes‑
tinitate. Următorul fragment din epistola ierarhului de Lugoj este extrem de sugestiv în această privinţă:

18
19
20
21
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dumneavoastră sursa vă comunică că în ziua 6 decembrie l-a vizitat pe Dumitru Sălăgean din Lugoj care se află la Băile Felix
în tratament. Am aflat de la el că Ioan Ploscaru este vizitat de organele M.A.I. ocazional, dar de la acesta nu a putut afla nimic
din ce au discutat. Doar atâta a spus că pe Ploscaru aceste vizite nu-l neliniştesc câtuşi de puţin, însă din cele discutate cu
aceste organe, Ploscaru nu spune nimic” (Ibidem, vol. 12, f. 186).
Ibidem, ff. 326–328.
Ibidem, vol. 9, ff. 444–445.
Ibidem, f. 445.
Birtz 2007, p. 129.
Un raport al Direcţiei I a Securităţii din 30 august 1989 menţionează explicit implicarea autorităţilor în sprijinirea orientării
latiniste: „Curentul moderat condus de Tămâian Coriolan, la care a aderat într-o oarecare măsură şi preotul Prunduş Augustin
din Cluj, care susţine ideea adoptării ritului latin, a fost sprijinit de organele de securitate, întrucât se situează pe poziţii ferme
de combatere a iredentismului maghiar din Transilvania. Prin contactări periodice, membrii influenţi ai acestui grup au fost
încurajaţi să solicite efectuarea serviciului religios în limba română în bisericile maghiare” (Vasile 2003, p. 131).
Birtz 2006, p. 33.
A.C.N.S.A.S., Fond Informativ, dosar 195457, vol. 14, ff. 3–3v.
Ibidem, f. 3v.
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„Regret că nu te-ai înţeles cu Alexandru [Todea]. Eu sunt pentru orice metodă judicioasă care să ne
poată scoate din starea actuală. Dar pe mine să nu mă întrebe. Eu n-aş fi cu conştiinţa împăcată dacă
din votul meu s-ar lua o hotărâre. La Cluj mi-a lăsat cineva o scrisoare în care propunea trecerea la ritul
romano-catolic şi îmi cerea să mă consult cu alţii. Eu i-am răspuns că nu mă voi consulta cu nimeni pen‑
tru că eu nu văd în aceasta o soluţie. Cine vrea să meargă la Biserica Romano-Catolică o poate face şi
acum. Satele ar rămâne tot cum sunt. Aceasta este marea noastră durere. Eu nu refuz nicio idee, mai ales
pe acelea ce pornesc de la oameni de bună voinţă. Eu când discut cu Alexandru nu-l aflu deloc închis şi
intratabil. El a avut multe de suferit de când a venit Todericiu26, a venit Securitatea la el, probabil că i-au
pus şi microfoane. Mie mi le-au pus de două ori. Cu atât mai bine. Dacă primeşti rândurile mele şi vei
merge la Roma să nu propui acolo soluţii. Spui simplu ce gândeşte unul şi altul. Până acum nu au fost
lăsaţi decât cei care au fost într-un fel în serviciul Securităţii. Când cineva se duce în străinătate este deja
un semn de întrebare. Ştii că eu nu mă gândesc la tine. Cât priveşte trecerea la romano-catolici eu nu am
niciun îndemn (inspiraţie) de Sus. Deci, nefiind profet, nu mă pot exprima. Nu am nicio revelaţie, deci
nu sunt vizionar. Nu ştiu dacă o trecere ne-ar avantaja sau dezavantaja. De aceea tac. Însă discuţiile nu
strică. Clerul nostru în majoritatea lui este pentru ritul oriental. Cel puţin acum. În trecut latinii au voit
să fim un vicariat romano-catolic. Trebuie vizat sus şi să vezi mare. Aceasta poate fi o deviză.”27

În cursul anului 1980, Coriolan Tămâian a adresat numeroase solicitări conducerii Securităţii Bihor
pentru a i se permite efectuarea unei vizite la Vatican. În cele din urmă, în urma aprobării venite de la
Bucureşti, la începutul lunii septembrie 1980, i s-a dat voie să plece.28 Într-o notă informativă furnizată
de sursa „Dinescu” la 27 ianuarie 1981 se găsesc câteva informaţii referitoare la această vizită: „Înainte de
plecare, Tămâian a avut o convorbire cu reprezentanţii Securităţii Statului din Oradea. Aceştia i-au pus
problema completării parohiilor greco-catolice vacante din Statele Unite ale Americii, Franţa şi Germania.
După ce a discutat problema cu autorităţile bisericeşti din Roma, s-a convenit să se dea burse de studii unor
tineri trimişi din ţară fără a fi prelucraţi de Securitate, cum s-a exprimat Coriolan Tămâian într-un raport
predat autorităţilor.”29 În privinţa rezolvării situaţiei cultului greco-catolic, Tămâian ar fi propus la Vatican
următoarea formulă: „Credincioşii rămaşi fideli Bisericii Unite să fie îndrumaţi spre Bisericile romano-cato‑
lice, iar preoţilor romano-catolici să li să ceară să slujească în limba română.”30
Profitând de lipsa din ţară a lui Coriolan Tămâian, ofiţerii Securităţii Bihor au pătruns în locuinţa sa
pentru instalarea tehnicii operative necesare interceptării discuţiilor din apartament.31
În vara anului 1983, autorităţile i-au permis canonicului Coriolan Tămâian să efectueze o vizită
în Statele Unite şi în Europa Occidentală. Scopul principal al călătoriei era participarea la manifestările
prilejuite de hirotonirea lui Vasile Puşcaş32, fostul său student de la Academia Teologică din Oradea ca epi‑
scop greco-catolic pentru românii din Statele Unite. La 6 februarie 1984, după revenirea în ţară, canonicul
26

27
28

29
30
31
32

Mircea Todericiu, preot greco-catolic din Statele Unite a propus la începutul deceniului nouă un proiect de compromis în
relaţiile dintre clericii uniţi şi stat. Pentru detalii, a se vedea Prunduş, Plăianu 1994, p. 135.
A.C.N.S.A.S., Fond Informativ, dosar 195457, vol. 16, f. 153.
Într-o notă informativă din 14 februarie 1981 sunt descrie impresiile canonicului Coriolan Tămâian la revenirea în ţară:
„Între altele a relatat că în Occident este o abundenţă de alimente, nu există statul la rând, că în Franţa poţi să alegi din 200 de
feluri de caşcaval, din care cauză poţi să ai grijă mai bine de sănătatea pe care o ai, că poţi să alegi şi între diferite cărnuri fără
grăsime. Legat de situaţia cultului greco-catolic a afirmat că deşi acest cult nu este recunoscut ca şi religie în R.S.R. în ultimul
timp se constată o oarecare îngăduinţă” (Ibidem, vol. 12, f. 28).
Ibidem, vol. 13, f. 25
Ibidem, vol. 14., ff. 122–122v.
Ibidem, f. 17.
Părintele Vasile Puşcaş, născut la 13 septembrie 1915 la Aurora (Illinois) din părinţi români imigranţi, a urmat studiile
teologice la Oradea şi Roma. Din cauza celui de-al doilea război mondial a fost nevoit să părăsească Europa, finalizându-şi
studiile în Statele Unite. A fost hirotonit preot la 14 mai 1942, funcţionând la parohia “Sf. Mucenic Gheorghe” din oraşul natal.
La 26 iunie 1983, Papa Ioan Paul al II-lea l-a consacrat episcop al Eparhiei Sfântu Gheorghe de Canton-Ohio (Prunduş,
Plăianu 1994, p. 153).
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Tămâian a descris pe larg impresiile sale acumulate în urma vizitei.33 La finalul documentului, întocmit la
solicitarea ofiţerilor Centrului de Informaţii Externe, ierarhul unit a precizat extrem de clar punctul său
de vedere referitor la legalizarea cultului greco-catolic: „Cât despre convingerile mele, acestea sunt cunos‑
cute. Se ştie că militez din toată inima pentru recunoaşterea legală a Bisericii Române Unite cu Roma,
căreia îi aparţin. Sunt convins că prin recunoaşterea legală a Bisericii Române Unite, România s-ar bucura
dintr-o dată de o deosebită consideraţie favorabilă din partea întregii lumi civilizate, în special din partea
Scaunului Apostolic al Romei, mai ales că Vaticanul pe lângă puternica sa forţă spirituală şi culturală dis‑
pune şi de belşugul izvoarelor încă neexplorate, referitoare la istoria neamului românesc. În concluzie,
România nu câştigă nimic prin desfiinţarea Bisericii Unite. În schimb, prin recunoaşterea acestei biserici
nu pierde nimic, ci dimpotrivă, câştigă totul, odată cu respectul lumii civilizate, a lumii culturale, a lumii
spirituale.”34
În urma numeroaselor demersuri şi solicitări iniţiate în ultimii ani, în mai 1984 autorităţile au permis
ca într-o biserică catolică din Oradea să fie săvârşită pentru prima dată o slujbă romano-catolică în limba
română. Coriolan Tămâian, iniţiatorul şi principalul susţinător al acţiunii era extrem de mulţumit, după
cum rezultă dintr-o notă a Securităţii din 25 mai 1984, în care sunt reproduse afirmaţiile ierarhului unit:
„Duminica trecută, pe 13 mai, după multe discuţii de ani şi ani, în fine s-a ajuns să avem o liturghie
în limba română în fiecare duminică şi de sărbători în Biserica Capucinilor, destul de încăpătoare.
Dacă împrejurările şi frecvenţa credincioşilor vor cere, ne putem muta în altă biserică mai încăpătoare.
Emoţia a fost mare, participarea cât se poate de mare. Când am început Cristos a Înviat, lumea şi-a scos
batistele. Au venit şi de la sate, care au aflat atunci, dimineaţa. Cred că pe viitor vom avea mulţi, numai
să nu se interpreteze ca o manifestaţie. Se pare că problema o rezolvă credincioşii simpli şi nu teologii
şi deştepţii din străinătate, ori cei mari. Odată începută, treaba va merge. Că poporul nu face probleme
din rit şi nerit. Cum se va rezolva problema noastră, cine poate să o spună? Dacă prin practicarea înde‑
lungată a ritului latin generaţiile care vor vedea alte zile şi vor hotărî altfel decât acum, ce putem face.
Noi nu putem să le impunem gusturile noastre. «Faceţi tot posibilul să salvaţi şi păstraţi credinţa catolică,
iar restul lăsaţi-l la o parte», mi-a zis la plecarea din Roma, monseniorul Miroslav Marusin, secretarul
Congregaţiei Orientale, arhiepiscop ucrainean, cu biserica lui în aceeaşi soartă ca a noastră. Le-am
spus-o alor noştri, dar pare că sunt insensibili.”35

Această remarcă se referea la atitudinea episcopilor Ioan Dragomir36 şi Alexandru Todea, care se
opuneau adoptării ritului latin, iar o discuţie dintre Coriolan Tămâian şi preotul Gheorghe Mangra, inter‑
ceptată de Securitate la 25 septembrie 1985 este edificatoare în această privinţă:
„Todea şi Dragomir au fost invitaţi de către Poggi [Luigi, emisarul Sfântului Scaun – n.n.] cu aprobarea
guvernului la Alba Iulia. Poggi i-a chemat prin guvern, cu acordul guvernului şi le-a spus: «Care este
punctul dvs. de vedere pentru a lămuri chestiunea greco-catolică cu guvernul. Dar, dvs. să ştiţi un lucru: ceea
ce cereţi dvs. înapoi totul cum a fost nu se poate restabili. Din această cauză dvs. trebuie să înţelegeţi lucrurile
şi vremurile şi să aveţi altă atitudine». Când a auzit Dragomir lucrul ăsta l-a blestemat pe Poggi şi l-a
întrebat «Cine te-a chemat aici?» A spus că nu cedează nimic şi s-a înfuriat. Atunci Poggi a spus: «Eu
v-am chemat, căci Sf. Părinte doreşte ca prin dvs. să rezolve problema aceasta, dar aşa nu se poate rezolva,
fiindcă sunt lucruri care ne depăşesc şi pe noi şi pe dvs. Şi v-am chemat să ajungem la o înţelegere». Dar ei
nicicum nu au cedat. Atunci le-a mulţumit pentru bunăvoinţă şi ei au plecat. De atunci cu ei nu s-a mai

33
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Documentul se găseşte în A.C. N.S.A.S., Fond Informativ, dosar 195457, vol. 12, ff. 124–127v.
Ibidem, ff. 127–127v.
Ibidem, f. 320.
Datorită atitudinii sale de susţinere necondiţionată a adoptării ritului latin, episcopul Ioan Dragomir l-a numit în repetate
rânduri pe canonicul Coriolan Tămâian drept „groparul Bisericii Greco-Catolice” (Ibidem, vol. 7, f. 506).
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discutat niciodată problema aceasta. Că atunci i-a chemat să împace şi pe unul şi pe altul şi să iasă din
catacombe. Dar ei au vrut ori tot, ori nimic.”37

Oficierea slujbelor romano-catolice în limba română a generat la Oradea o stare de nelinişte în rândul
conducerii Episcopiei Ortodoxe, cauzată de teama pierderii foştilor credincioşi greco-catolici. Îngrijorarea
ierarhilor ortodocşi rezultă clar dintr-o scrisoare din 16 iunie 1984, expediată de episcopul Vasile Coman,
Patriarhului Bisericii Ortodoxe Române, Iustin Moisescu:
„Cu firească dragoste vă aducem la cunoştinţă unele acţiuni ale aderenţilor fostei Biserici greco-catolice
nereveniţi la ortodoxie sau din partea unor reveniţi care desfăşoară o activitate prozelitistă catolică. În
data de 27 mai a.c. s-a săvârşit pentru prima dată în Oradea, Missa romano-catolică în limba română
într-o fostă mănăstire. Serviciul religios a fost oficiat de către vicarul romano-catolic din Oradea, Dascăl
Ştefan. După informaţii la acest serviciu religios au participat între 200–300 persoane. Oficierea acestui
serviciu a fost motivat de faptul că există români romano-catolici din Moldova, angajaţi la întreprin‑
derile din Oradea. Realitatea este că dintre participanţi doar 10% fac parte dintre aceştia, restul de
90% sunt foşti greco-catolici nereveniţi sau dintre cei care până la acea dată au participat la slujbele
ortodoxe. Cel care a făcut multă propagandă pentru aceasta şi mobilizare pentru participare la această
slujbă este fostul rector al Academiei greco-catolice, dr. Tămâian Coriolan împreună cu câţiva preoţi
greco-catolici nereveniţi. Tămâian a declarat că aceasta este numai începutul şi că va urma recunoaşte‑
rea definitivă a fostei Biserici greco-catolice. Faptul acesta a dat naştere la o discuţie destul de vie între
credincioşi, dintre care unii aprobă gestul lor, iar alţii îl dezaprobă. Oricum, considerăm această acţiune
ca un nou cal troian în mijlocul credincioşilor de pe aceste meleaguri care în majoritate considerau
închisă problema reîntregirii şi participau la slujbele Bisericii noastre ortodoxe.”38

După aprobarea oficierii liturghiei latine în limba română, susţinătorii acestei orientări îşi puneau
problema cum va arăta viitoarea organizare a cultului. Respingând din start ideea subordonării faţă de ier‑
arhia catolică maghiară din Transilvania, reprezentanţii curentului latinist doreau să se ajungă la o condu‑
cere românească în cazul catolicilor români din Transilvania, acceptând ca variantă tranzitorie subordo‑
narea faţă de episcopia de Iaşi sau Bucureşti. O scrisoare din 1 iulie 1984, trimisă canonicului Coriolan
Tămâian de părintele Tertulian Langa din Cluj, din care reproducem câteva fragmente, este sugestivă în
această privinţă:
„În sfârşit, s-a ajuns şi la noi [la Cluj – n.n.] să avem voie să ne rugăm public pe româneşte. În ziua de 17
iunie, în Biserica Piariştilor s-a celebrat prima liturghie în limba română. Spiritual şi confesional vorbind
nu are o importanţă prea mare pentru că în relaţia cu Dumnezeu mă pot ruga tot atât de bine italieneşte,
franţuzeşte, englezeşte sau ungureşte ca şi româneşte. El mă înţelege şi mie îmi stă la îndemână, dar din
punct de vedere naţional şi politic nu îmi este indiferent în ce limbă mă rog. Ca român m-am simţit
pălmuit când în biserica din centru, un turist italian m-a întrebat dacă în România toţi catolicii sunt
maghiari. Ce puteam răspunde? Ce aş fi putut să fac să înţeleagă că deşi majoritatea credincioşilor din
biserică sunt români, lor nu le este îngăduit să se roage româneşte. Cum i-aş fi putut lămuri împrejurările
speciale care au impus pentru unii români obligaţia ca rugăciunea lor publică să se facă pe ungureşte,
nemţeşte sau în orice altă limbă, numai româneşte nu. Mi-ar fi trebuit prea mult timp ca să explic şi să-l
fac să înţeleagă absurdul acestei situaţii atât de dăunătoare şi potrivnică relaţiilor sociale de la noi. (…)
Ca român, sunt fericit că în sfârşit, factorul de răspundere din stat, a făcut un act de dreptate socială şi de
reparaţie naţională, dar trebuie să mărturisesc convingerea că aceasta nu poate fi decât un început şi nici‑
decum o soluţie definitivă, căci ar fi prea dureros şi dezolant, deznădăjduitor pentru noi românii arde‑
leni oprimaţi de unguri timp de un mileniu, să fim împinşi de autoritatea românească să ne subordonăm
37
38

Ibidem, vol. 12, f. 145.
Ibidem, f. 91.
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credinţa jurisdicţiei maghiare din Transilvania. Căci dacă acordarea dreptului de a ne ruga pe româneşte
este un act de dreptate naţională, el nu trebuie să se soldeze cu o anomalie politică şi socială, acea ca
românii să nu aibă dreptul la o conducere românească a bisericii lor şi să fie obligaţi să se supună autori‑
tăţii maghiare. (…) Pentru toate aceste motive şi creditând înţelepciunea şi patriotismul conducerii de
stat, sunt convins că pasul următor va trebui să fie separaţia competenţelor, adică instituirea unei ierarhii
româneşti pentru catolicii români din Transilvania. Ca bază tranzitorie s-ar putea preconiza trecerea
noastră sub jurisdicţia episcopiei de Iaşi sau a celei de Bucureşti cu un vicar pentru Transilvania, căci în
aceste episcopii se vorbeşte şi se trăieşte româneşte. Finalul însă, în mod inevitabil va trebui să fie insti‑
tuirea unei ierarhii româneşti în Transilvania lucru care cu siguranţă ar fi acceptat şi de Sfântul Scaun.”39

Într-o sinteză a Securităţii Bihor din 8 decembrie 1986 se face referire la punctul de vedere al cano‑
nicului Tămâian în problema adoptării ritului latin: „Obiectivul s-a dovedit a fi susţinătorul acestei idei şi
mediator între foştii clerici care aveau păreri diferite. În mai multe rânduri a contactat episcopii clandestini
şi preoţii greco-catolici nereveniţi ori hirotoniţi în secret, exercitând asupra lor influenţă pentru a renunţa la
activitatea clandestină şi să se încadreze la cultul romano-catolic. La data de 13 mai 1984, obiectivul a iniţiat
pentru prima dată la Biserica Capucinilor din Oradea slujbe de rit romano-catolic în limba română decla‑
rându-se mulţumit de modul de desfăşurare a acestora, insistând în continuare pe lângă ceilalţi episcopi
clandestini să acţioneze pentru participarea la ritul latin, considerând că această soluţie dă posibilitatea ca
într-un viitor apropiat în Transilvania să se creeze parohii româneşti romano-catolice, conduse de preoţi
români locali ori aduşi din Moldova, care nu vor mai fi sub jurisdicţia episcopiei de Alba Iulia. Obiectivul
consideră că această soluţie are un caracter naţional deoarece ar da o ripostă activităţii naţionalist ireden‑
tiste desfăşurate de clerul romano-catolic maghiar din această zonă a ţării.”40 La mijlocul deceniului nouă,
canonicul Tămâian era convins că adoptarea ritului latin reprezenta „o tactică de salvare şi menţinere până
la o situaţie favorabilă, când se va putea reface cultul.”41 De altfel, într-o discuţie purtată cu un emisar al
Vaticanului la 30 septembrie 1986, Tămâian a precizat că „nu intenţionăm să ne schimbăm cultul: trebuie
la ora actuală adoptată problema menţinerii sau nu a cultului catolic, să fim catolici.”42
De-a lungul deceniului nouă, autorităţile de la Bucureşti au încurajat integrarea credincioşilor grecocatolici în cadrul unei aşa-numite Biserici Catolice româneşti, lucru confirmat şi de generalul de securitate
Nicolae Pleşiţă: „Am discutat cu Ştefan Andrei, ministrul de Externe, să-l convingă pe Ceauşescu să le con‑
trapunem maghiarilor o Biserică Romano-Catolică românească. Cu ocazia asta, rezolvăm şi problema grecocatolicilor. (…) Papa insistă pentru legalizarea Bisericii Greco-Catolice. Tergiversăm mereu pentru a-i oferi o
Biserică Catolică a românilor.”43 Cercetătorul clujean Mircea Remus Birtz menţionează câteva din succesele pe
care regimul comunist le-ar fi obţinut în urma adoptării ritului latin de către Biserica Română Unită, cu acordul
tacit al Vaticanului: „O îndatorare sporită a B[isericii] O[rtodoxe] R[omâne] prin înlăturarea concurentului
clandestin; o cuvenită îndebitare a ierarhiei catolice române; un succes diplomatic extern, împărtăşit cu Sf.
Scaun, finalizat printr-un agrement diplomatic, poate chiar a unui eventual concordat; exacerbarea conflictelor
etnice româno-maghiare, excelent pretext pentru ulterioare diversiuni; erodarea bastioanelor culturale şi spi‑
rituale ale minorităţilor, mai ales cea maghiară; disensiunile intra-catolice, de valorificat convenabil ulterior.”44
Având acordul autorităţilor45, în luna decembrie 1985, canonicul Coriolan Tămâian a efectuat o vizită
la Vatican pentru a discuta problema reglementării cultului greco-catolic, dar şi pentru a afla poziţia Sfântului
39
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Ibidem, ff. 163; 169v–170.
Ibidem, vol. 15, f. 5.
Ibidem, vol. 12, f. 33.
Ibidem, ff. 137–137v.
Vasile 2004, p. 158.
Birtz 2007, p. 129.
Într-o notă a Securităţii Bihor din 28 decembrie 1985 se menţiona că înainte a de pleca din ţară, Coriolan Tămâian a fost
contactat de Securitate „în scopul influenţării sale pozitive în vederea prezentării realităţilor existente în ţara noastră cu
ocazia vizitei pe care o va face la Vatican” (A.C.N.S.A.S., Fond Informativ, dosar 195457, vol. 12, ff. 4–4v).
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Scaun faţă de numirile unilaterale de ierarhi făcute de episcopul Ioan Dragomir.46 La 5 decembrie 1985,
ofiţerii Centrului de Informaţii Externe informau conducerea Securităţii Bihor despre „intenţia lui Coriolan
Tămâian de a scoate din ţară o scrisoare semnată de Alexandru Todea, Ioan Ploscaru şi Silvestru Prunduş
prin care să comunice Vaticanului condamnarea canonică a preotului Emil Riti din Cluj ca uzurpator al ierar‑
hiei greco-catolice.”47 Pentru a împiedica intenţia lui Tămâian, la 11 decembrie, maiorul Dumitru Ogăşanu,
şeful Securităţii Bihor a solicitat conducerii vămii de la Punctul de Control şi Trecere a Frontierei Episcopia
Bihor să efectueze în cazul lui Coriolan Tămâian „un control amănunţit, întrucât acesta intenţionează să
scoată unele scrisori şi documente cu conţinut religios pe care doreşte să le ducă la Vatican.”48
Aspectele esenţiale ale vizitei canonicului Tămâian în Occident au fost descrise într-un raport
redactat de maiorul Petru Toie din cadrul Serviciului I al Securităţii Bihor la 19 martie 1986:
„La Roma a discutat cu cardinalul Del Mestri, care se ocupă de problemele orientale. I-a prezentat
acestuia memoriul pe care l-a dus, semnat de episcopii greco-catolici49. S-a primit răspuns că Roma nu
are cunoştinţă de hirotonire de episcopi greco-catolici şi nu recunoaşte asemenea hirotonire făcută fără
consimţământul autorităţilor române. De asemenea, s-a confirmat că [Emil] Riti de la Cluj nu a fost
primit de Papă la Roma, ci a participat doar la o primire colectivă care a avut loc cu ocazia prezenţei
acestuia la Roma. Nu s-a primit nimic în scris ca răspuns, pentru că s-a afirmat că acestea sunt pro‑
bleme interne ale Bisericii greco-catolice, pe care singură trebuie să le rezolve. La München, Tămâian
Coriolan l-a vizitat pe preotul Bârlea Octavian. A avut cu acesta o discuţie contradictorie, în sensul
că aceasta se menţine pe poziţia că Biserica Greco-Catolică trebuie să se menţină în clandestinitate,
până ce va fi recunoscută oficial. El nu acceptă ceea ce se face acum în ţară, respectiv slujbele române
în Bisericile romano-catolice maghiare, că acest lucru ar însemna o înjosire, chiar o maghiarizare a
greco-catolicilor, pe care el nu o acceptă50. Tămâian i-a solicitat ca în emisiunile la care participă să nu
mai facă referiri la Biserica greco-catolică pentru că îndemnurile lui derutează credincioşii. Tămâian
s-a arătat mulţumit de faptul că Roma nu are nici un amestec în hirotonirea celor trei episcopi făcută
de Dragomir, întrucât acest lucru aduce prejudicii greco-catolicilor şi ar putea determina măsuri de
constrângere din partea autorităţilor de stat.”51

Câteva referiri privitoare la vizita lui Coriolan Tămâian la Vatican există şi într-o notă a Securităţii
Bihor din 8 decembrie 1986: „În anul 1985, Norma a efectuat o călătorie în străinătate pentru a verifica dacă
Vaticanul a confirmat consacrarea lui Riti Emil din Cluj şi a altor două elemente din Bucureşti ca episcopi
clandestini, hirotoniţi de Dragomir de la Baia Mare. Cu această ocazie, Norma şi-a propus rezolvarea urmă‑
toarelor obiective: obţinerea acordului Romei pentru laicizarea episcopilor clandestini, stabilindu-se ca să
se rămână la convenţia avută cu Luigi Poggi în sensul că, atât timp cât există episcopi greco-catolici în viaţă
nu se vor hirotoni noi episcopi. A doua problemă discutată a fost trimiterea unor tineri proveniţi din familii
greco-catolice pentru studii teologice la Roma, primind încuviinţarea că se poate trimite, dar numai cu
acordul autorităţilor, astfel existând o cale legală. A treia problemă au fost ajutoarele trimise de la Caritas.”52
Episcopul Ioan Dragomir a consacrat în deceniul nouă trei episcopi clandestini pentru eparhiile de Cluj-Gherla (Emil Riti),
Maramureş (Octavian Cristian) şi Bucureşti ( Justin Ştefan Paven). Acţiunea lui Dragomir a stârnit nemulţumirea celorlalţi
episcopi uniţi (Alexandru Todea, Ioan Cherteş şi Ioan Ploscaru), care au considerat numirile făcute de episcopul Dragomir
drept o acţiune unilaterală, săvârşită fără respectarea canoanelor Bisericii Catolice (Vasile 2003, p. 305).
47
A.C.N.S.A.S., Fond Informativ, dosar 195457, vol. 12, ff. 14–15.
48
Ibidem, f. 143.
49
	Scrisoarea era un document acuzator la adresa ierarhilor consacraţi de episcopul Dragomir, fiind redactată la Reghin în 10
octombrie 1985 şi semnată de episcopii Alexandru Todea şi Ioan Ploscaru, canonicul Coriolan Tămâian şi de părintele
Silvestru Augustin Prunduş. Copia scrisorii a fost publicată în Birtz 2006, pp. 137–141.
50
Monseniorul Octavian Bârlea, conducătorul Misiunii Române Unite din Germania a respins cu fermitate ideea adoptării
ritului latin, desfăşurând în Occident o susţinută campanie de presă în această direcţie (Ibidem, p. 36).
51
A.C.N.S.A.S., Fond Informativ, dosar 195457, vol. 12, ff. 140–141.
52
Ibidem, vol. 15, ff. 6–6v.
46
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Faptul că anumiţi reprezentanţi ai Bisericii Greco-Catolice puteau călători în Occident evidenţia o
schimbare de atitudine a regimului faţă de problema unită, dar întreţinea permanent o stare de suspiciune,
întrucât aceşti „mesageri” beneficiau de un statut oarecum aparte, în condiţiile în care cetăţenii obişnuiţi
nu puteau călători liber nici măcar în statele socialiste.53 Acuzat de episcopul Ioan Dragomir că ar fi agentul
Securităţii54, canonicul Coriolan Tămâian a răspuns ierarhului de Maramureş prin intermediul informato‑
rului „Puiu Vasile”55 că a fost trimis la Roma „cu scopul să rezolve situaţia catolicismului din ţară, de autori‑
tăţi şi chiar de şeful statului şi a făcut tot ce i-a stat în putinţă, intervenind la Papă să sprijine problema cato‑
lică din ţară în mod real în condiţiile actuale, iar toţi cei care au fost la Roma şi-au făcut pe deplin datoria
faţă de cultul catolic şi faţă de ţară.”56 O stare de suspiciune faţă de reprezentanţii clerului unit care primeau
îngăduinţa autorităţilor de a vizita Sfântul Scaun exista şi în rândul interlocutorilor de la Vatican. Precizarea
făcută în septembrie 1986 de monseniorul Pamfil Cârnaţiu de la Secretariatul de Stat al Vaticanului unui
astfel de „mesager”, în realitate informatorul Securităţii cu numele de cod „Vasilescu” este sugestivă: „Ştiţi
că Tămâian este foarte des vizitat de Securitate? Ştiţi că, colaborează cu ei? Ştiţi, de asemenea, că alţi preoţi
ca Deliman57, care vin de câte două ori pe an în Occident şi stau cu lunile, sunt de fapt agenţii Securităţii?
Noi ştim şi îi primim, discutăm cu ei, dar avem rezerve asupra a tot ce spun.”58
În a doua jumătate a deceniului nouă, Securitatea l-a utilizat pe canonicul Coriolan Tămâian în
cadrul unor operaţiuni complexe ce vizau întreţinerea disensiunilor în cadrul clerului unit, cu scopul de a
slăbi coeziunea cultului. 59 O notă de analiză din 16 ianuarie 1987, semnată de colonelul Constantin Pleşea,
şeful Direcţiei I şi de lt. col. Aurel Zapodean, şeful Serviciului IV din cadrul Departamentului Securităţii
Statului descrie modul de acţiune al ofiţerilor poliţiei politice în cazul ierarhului greco-catolic:
„Din analiza materialelor existente în dosar, rezultă că în acest caz s-a acţionat bine, sarcinile stabi‑
lite fiind realizate în mare parte. De asemenea, apreciem modul în care s-a acţionat pentru folosirea
lui Norma [numele de cod al canonicului Tămâian – n.n.] în crearea de disensiuni în rândul clerului
clandestin, precum şi atragerea sa în activităţi de combatere şi demascare a acţiunilor duşmănoase ale
lui Bârlea Octavian60 din R. F. Germania, mai ales cele difuzate în cadrul emisiunilor postului de radio
Europa Liberă. Este necesar ca în cadrul urmăririi informative să se urmărească diminuarea influenţei
lui Norma în rândul credincioşilor din zonă şi folosirea lui în acţiuni combinative de dezinformare,
derută şi descurajare, pentru a se abţine de la eventuale activităţi de natură să incite credincioşii la
53
54

55

56
57

58
59

60

Birtz 2007, p. 132.
Într-o notă a Inspectoratului Judeţean de Securitate Maramureş trimisă Securităţii Bihor se menţiona că „Dragomir Ioan îl
consideră pe [Coriolan Tămâian] din Oradea ca fiind omul Securităţii din moment ce a reuşit să meargă a treia oară la Roma
şi nu poate avea încredere în el, deoarece este om cu două feţe, ce slujeşte duble interese” (A.C.N.S.A.S., Fond Informativ,
dosar 195457, vol. 12, f. 26).
Cercetătorul clujean Mircea Remus Birtz îl identifică pe informatorul „Puiu Vasile” ca fiind preotul Vasile Mare, devenit după
1990, protopop greco-catolic de Bucureşti (Birtz 2006, p. 37).
A.C.N.S.A.S., Fond Informativ, dosar 3560, vol. 8, ff. 245–246.
Oficialul Vaticanului se referă la părintele Ioan Deliman, fostul protopop greco-catolic de Arad, recrutat de Securitate ca
informator la 11 iunie 1974, cu numele de cod „Dinescu”. Conform rapoartelor Securităţii, Ioan Deliman a furnizat „materiale
informative cu privire la foştii preoţi sau episcopi greco-catolici, prezentând date concrete despre activitatea clandestină a
unora dintre aceştia”. În deceniile 8–9 a fost utilizat de Securitate cu sarcini informative în Occident, fiind recompensat
financiar pentru serviciile sale (Idem, Fond Serviciul de Informaţii Externe, dosar 43556, f. 27).
Idem, Fond Documentar, dosar 69, vol. 10, f. 91v.
Într-un document referitor la evoluţia Bisericii Greco-Catolice din România în perioada clandestinităţii, părintele Emil Riti
din Cluj îl caracterizează astfel pe canonicul Tămâian: „Unul din cei mai intransigenţi în exacerbarea conflictelor s-a dovedit
a fi Coriolan Tămâian, ordinariu substitut la Oradea; acesta era un adept convins al integrării în ritul latin. Mai mult, se pare
că fusese racolat de timpuriu de Securitate, având şi misiunea de a raporta despre starea colegilor lui eclesiastici din celulă,
la Sighet. Iuliu Hirţea a fost anchetat şi inculpat prin 1969–1970, fiind trădat de Tămâian. Umbra lui, maiorul Takács, i-a
mărturisit că Tămâian este omul lor. Tămâian era adânc implicat şi cu ajutoarele Caritas, dovedind un real talent financiar,
folosindu-le în atingerea scopurilor proprii. Ioan Dragomir nu-l putea suporta” (Birtz 2006, p. 24).
Deşi, documentele Securităţii trebuie privite cu mult simţ critic, se pare că în a doua jumătate a deceniului nouă relaţiile
dintre canonicul Coriolan Tămâian şi monseniorul Octavian Bârlea s-au deteriorat în mod considerabil.
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nesupunere faţă de legile ţării, ori aşa-zis revendicative, privind situaţia fostului cult greco-catolic. De
asemenea, în cadrul contactelor ce vor fi realizate de către ofiţerul de securitate, să se aibă în vedere şi
posibilitatea determinării lui Norma să acţioneze pentru compromiterea şi discreditarea episcopilor
clandestini61 şi izolarea lor faţă de credincioşii care acceptă în prezent practicarea ritului latin. În acest
sens, cu mult tact, să fie exploatată poziţia sa prezentă şi determinat să înţeleagă că în condiţiile actuale
nu se întrevede nicio speranţă pentru legalizarea fostului cult.”62

Deşi, în anii de sfârşit ai regimului comunist era vizibilă o toleranţă a autorităţilor faţă de activitatea
unită din clandestinitate, nu există dovezi concrete că oficialii de la Bucureşti ar fi luat vreodată în serios
problema unei eventuale legalizări a Bisericii Greco-Catolice.63
Coriolan Tămâian era contactat periodic de ofiţerii Securităţii Bihor pe care îi informa64 despre vizi‑
tele primite şi conţinutul discuţiilor avute cu diverse persoane din ţară sau străinătate. Pe baza informaţiilor
verbale furnizate de Tămâian, ofiţerii poliţiei politice întocmeau rapoarte în care erau reproduse afirmaţiile
ierarhului unit. Confruntând datele furnizate de Tămâian cu transcrierea înregistrărilor realizate în locuinţa
sa, securiştii au ajuns la concluzia că acesta era sincer în relaţiile cu ei, oferindu-le informaţii veridice, con‑
firmate de interceptările audio65.
O notă de analiză din 6 august 1988, aprobată de colonelul Gheorghe Raţiu, şeful Direcţiei I a
Securităţii a sintetizat aspectele esenţiale ale activităţii canonicului Coriolan Tămâian în problema clandes‑
tinităţii greco-catolice:
„Ca urmare a urmăririi informative întreprinse asupra obiectivului Norma rezultă că acesta continuă
să aibă un rol de conducere în clandestinitatea greco-catolică fiind preocupat de rezolvarea situaţiei
fostului cult. Deşi este în vârstă de 83 ani, continuă să fie activ în ceea ce priveşte organizarea şi con‑
ducerea activităţii clandestine acţionând în următoarele direcţii: menţine contacte permanente cu
celelalte vârfuri ale clandestinităţii greco-catolice, considerând că disensiunile existente nu pot duce
decât la slăbirea influenţei cultului; apreciază că în actuala conjunctură, recunoaşterea de către stat
în sensul unei legalizări a cultului este puţin probabilă, dar este un câştig faptul că autorităţile nu mai
întreprind măsuri represive împotriva credincioşilor şi clerului; consideră că greco-catolicii trebuie să
adopte o poziţie realistă în sensul de a se integra în Biserica romano-catolică română, subordonându-se
Episcopiei de Bucureşti şi acceptând slujba în limba română66. În această privinţă este în total dezacord
cu opiniile şi concepţiile lui Todea Alexandru, pe care îl apreciază ca fiind depăşit de evenimente67;
este preocupat de asigurarea continuităţii cultului greco-catolic prin pregătirea unor elemente tinere
61

62
63
64

65
66

67

Istoricul Cristian Vasile considera că autorităţile preferau un dialog cu gruparea reprezentată de episcopul Alexandru Todea,
în detrimentul episcopilor numiţi de Ioan Dragomir, consideraţi drept „dizidenţi extremişti” şi „fanatici”. Alexandru Todea
s-a menţinut pe linia acţiunii petiţionare, fără să pledeze pentru forme publice de protest anticomuniste, însă radicalismul
unor persoane din gruparea adversă îngrijora oficialităţile de teama reeditării acţiunilor publice protestatare din vara anului
1956 (Vasile 2003, pp. 307–308).
A.C.N.S.A.S., Fond Informativ, dosar 195457, vol. 15, ff. 4–4v.
Vasile 2003, p. 274.
Părintele Silvestru Augustin Prunduş a notat în amintirile sale un episod petrecut în luna martie 1984, în care Tămâian este
acuzat că ar fi informat autorităţile despre întâlnirea credincioşilor greco-catolici din Baia Mare, ţinută în casa părintelui
Gheorghe Marian (Birtz 2006, pp. 49; 95).
A.C.N.S.A.S., Fond Informativ, dosar 195457, vol. 18, f. 12.
Într-o notă informativă din 6 februarie 1989, sursa „Petru” amintind de poziţia canonicului Tămâian în favoarea ritului latin,
preciza: „În ce priveşte pe Tămâian, întrebat asupra poziţiei sale ca sprijinitor al ritului latin într-o Biserică catolică maghiară,
în contradicţie cu aderenţii tradiţionalişti ai ritului oriental, din ţară şi din străinătate, pare că se frământă sufleteşte, dar a
răspuns evaziv: «Nu avem altă cale de a ne manifesta»” (Ibidem, f. 19).
Atitudinea episcopului Alexandru Todea privitoare la soarta Bisericii Greco-Catolice rezultă foarte clar dintr-o notă a
Securităţii Mureş din 7 iunie 1984 în care se amintea de nemulţumirea părintelui Silvestru Augustin Prunduş deoarece „a
avut din nou o discuţie cu Todea Alexandru privind tactica pe care trebuie să o adopte Biserica greco-catolică pentru viitor,
iar Todea a rămas acelaşi încăpăţânat şi nu admite altceva decât ceea ce a hotărât: refacerea Bisericii greco-catolice, aşa cum a
fost înainte de 1948” (Idem, dosar 3470, vol. 5 f. 44).
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care să devină preoţi, organizând în acest sens un curs clandestin de instruire la Oradea. O parte din
aceşti tineri urmează să fie trimişi la Vatican pentru a-şi desăvârşi pregătirea teologică şi a înlocui în
viitor cadrele de conducere din ţară şi străinătate68; este în dezacord cu atitudinea manifestată de
Cosma Gheorghe din Franţa, Bârlea Octavian din R.F.G. şi Raţiu Alexandru69 din S.U.A., apreciind
că aceştia s-au angajat în acţiuni politice şi nu pot fi purtătorii de cuvânt ai Bisericii greco-catolice din
România. Deciziile majore privind cultul greco-catolic şi situaţia lui în viitor nu vor putea fi luate în
România decât cu acordul conducerii statului nostru; îşi manifestă îngrijorarea faţă de întărirea spiri‑
tului maghiar în Transilvania, considerând că Biserica romano-catolică maghiară proliferează idei naţi‑
onalist-iredentiste, iar în acest domeniu greco-catolicii trebuie să fie mult mai activi pentru a combate
şi diminua influenţa acestora.”70

La finalul documentului erau propuse câteva măsuri ce urmau să fie aplicate în cadrul acţiunii de
urmărire informativă: „Se va acţiona în direcţia influenţării pozitive, a atragerii şi dirijării prin măsuri
combinative a lui Norma şi a grupului său în acţiuni menite să combată elementele naţionalist-iredentiste
maghiare din Transilvania71. Se va ţine seama de faptul că Norma se situează pe poziţia cea mai realistă
privind soluţionarea situaţiei Bisericii greco-catolice, motiv pentru care acesta va fi contactat periodic în
scopul exploatării informative şi influenţării pozitive. Cu acest prilej se va stabilii scopul deplasărilor pe care
le face în ţară, contactele pe care le are cu vârfurile greco şi romano catolice precum şi mijloacele pe care
intenţionează să le utilizeze pentru reducerea influenţei grupurilor adverse.”72 Prin contactarea periodică
a canonicului Tămâian, ofiţerii Securităţii Bihor urmăreau atât „exploatarea informativă”, adică obţinerea
unor date despre activitatea clandestină greco-catolică, dar şi „influenţarea pozitivă” în direcţia dorită de
autorităţi, care sperau că această orientare se va regăsi, prin intermediul lui Tămâian şi în anumite decizii ale
Corului Episcopal, ce reunea ierarhii Bisericii Unite din România73.
Cercetătorul şi teologul clujean Mircea Remus Birtz observa că în România deceniului nouă „sin‑
gura instituţie a statului dispusă să asculte doleanţele greco-catolice, valorificându-le în scopuri convena‑
bile regimului a fost Departamentul Securităţii Statului. Printr-o atitudine amabilă, ce nu mai amintea de
anchetele anilor 1948–1970, ofiţerii delegaţi cu investigarea şi analiza problemei greco-catolice au reuşit să
afle un cumul de date greu accesibil în alte condiţii şi să influenţeze politica bisericească a multor ordinari
diecezani.”74 Pe această linie s-au situat şi demersurile canonicului Coriolan Tămâian, iar contactele sale cu
ofiţerii Securităţii Bihor trebuie văzute în acest registru. De altfel, această orientare se regăseşte în relaţiile
dintre o parte a ierarhilor Bisericii Greco-Catolice şi Securitate în ultimul deceniu al regimului comunist,
cazul episcopului Alexandru Todea fiind extrem de sugestiv.75
În toată această perioadă, canonicul Coriolan Tămâian a fost permanent urmărit de Securitate, de
multe ori fiind încadrat, concomitent, pe mai multe linii informative. În planurile de măsuri elaborate
În privinţa persoanelor care urmau să fie trimise pentru studiu la Roma, Securitatea avea în vedere „identificarea tinerilor aflaţi
în pregătire pentru a fi hirotonisiţi ca preoţi şi a celor selecţionaţi pentru a fi trimişi să-şi desăvârşească studiile teologice la
Roma, în scopul verificării, contactării şi de la caz la caz a pregătirii lor contrainformative” (Idem,dosar 195457, vol. 18, f. 12)
69
În planul de măsuri al Securităţii Bihor pentru anul 1988 se prevedea, în cadrul dosarului de urmărire informativă al
canonicului Tămâian, influenţarea acestuia pentru a trimite o scrisoare părintelui Alexandru Raţiu din Statele Unite „prin
care să-l atenţioneze asupra faptului că acţiunile sale nu sunt agreate de către vârfurile clerului greco-catolic din România şi
că aduc deservicii credincioşilor” (Ibidem)
70
Ibidem, vol. 17, ff. 10–11.
71
	La mijlocul deceniului nouă, în contextul tensiunilor existente în cadrul relaţiilor româno-maghiare, Securitatea a solicitat
unor ierarhi uniţi, în special intelectualilor, să contribuie cu lucrări şi studii la propaganda oficială antimaghiară, rolul lor fiind
de a evidenţia persecuţiile antiromâneşti din Transilvania, dar şi promovarea tezei continuităţii românilor la nordul Dunării
(Vasile 2003, pp. 295–296).
72
A.C.N.S.A.S., Fond Informativ, dosar 195457, vol. 17, f. 11.
73
Ibidem, vol. 18, f. 12.
74
Birtz 2007, pp. 129–130.
75
A.C.N.S.A.S., Fond Documentar, dosar 69, vol. 1, ff. 111–117; Detalii la Dobeş 2009, pp. 310–322.
68
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de ofiţerii Securităţii Bihor se prevedea în cazul ierarhului unit, pe lângă dirijarea în jurul său a diverşilor
informatori, exploatarea „cu operativitate a informaţiilor obţinute prin mijloace T.O.”, folosirea filajului „în
vederea identificării unor legături ale obiectivului şi anturajului său”, interceptarea corespondenţei interne
şi externe, precum şi „semnalarea deplasărilor efectuate de obiectiv pe raza altor judeţe.”76
În februarie 1989, Coriolan Tămâian a suferit un accident vascular cerebral care l-a imobilizat la pat.
Cu toate acestea, Securitatea a continuat să-l urmărească pentru „a cunoaşte intenţiile sale de viitor”77, la
domiciliul său fiind trimişi periodic diverşi informatori.
Un raport din 18 mai 1989, semnat de lt. maj. Florian Fetea din cadrul Serviciului I al Securităţii
Bihor preciza că la nivelul conducerii judeţene a fost analizat „stadiul muncii informativ-operative” în
dosarul de urmărire informativă a fostului ierarh unit, luându-se hotărârea „de a acţiona în vederea influen‑
ţării obiectivului pentru a lăsa succesor un fost greco-catolic aflat sub influenţa noastră [a Securităţii – n.n.],
iar în acest sens se va hotărî care este cel mai bun urmaş a lui Norma.”78 Privind din perspectiva acestui docu‑
ment, preotul Vasile Hossu, devenit ordinariu diecezan după accidentul vascular al canonicului Tămâian
din februarie 1989, iar la 13 martie 1990, numit episcop greco-catolic de Oradea79, se încadra perfect în
tipologia gândită de Securitate pentru succesorul lui Tămâian. Hirotonit preot de episcopul Ioan Suciu
în anul 1945, după interzicerea Bisericii Greco-Catolice în 1948, a devenit profesor, activând la Traniş, o
localiatea de munte din Valea Drăganului. În 1952 a fost arestat, condamnat la zece ani de închisoare, fiind
eliberat după doi ani. A revenit la Traniş, continuând să lucreze în învăţământ. După pensionare, la mijlocul
deceniului nouă, Vasile Hossu s-a stabilit în Oradea, devenind colaborator al Securităţii cu numele de cod
„Vasilache”80. Cu prilejul recrutării sale, realizată de maiorul Petru Toie din cadrul Serviciului I al Securităţii
Bihor la 19 martie 1986, s-a angajat că „va relua discuţiile cu Tămâian şi va informa despre toate problemele
pe care le va afla”, arătându-se „foarte mulţumit că a reuşit să-şi contracteze locuinţa în blocul pensionarilor
şi în acest fel să se mute de la Sânmartin în Oradea, mulţumindu-ne [Securităţii – n.n.] pentru ajutorul care
i l-am dat în acest scop.”81
O notă informativă din 15 iunie 1989, furnizată de sursa „B” descrie starea de sănătate extrem de
precară a canonicului Tămâian, autorul delaţiunii considerând că există şanse minime de recuperare: „Am
vizitat la domiciliu pe preotul Coriolan Tămâian. Era la pat bolnav. Foarte greu se poate vorbi cu el, deoa‑
rece are tulburări în vorbire. Prea puţin se poate înţelege din ceea ce spune. Urma să vină un profesor de
gimnastică pentru mână şi picior, ambele paralizate. După starea în care se afla se poate spune că prea puţin
va fi recuperabil.”82
Cu toate acestea, o notă de analiză din 12 august 1989, aprobată de şeful Securităţii Bihor, colonelul
Dumitru Ogăşanu conţinea câteva măsuri ce urmau a fi întreprinse în cadrul dosarului său de urmărire:
„Informaţiile obţinute de la analiza anterioară şi până în prezent atestă faptul că obiectivul Norma, deşi
bolnav la pat suferind de paralizie parţială dreaptă, continuă să polarizeze în jurul său toate elementele
de vârf din clandestinitatea greco-catolică. De asemenea, se constată că în prezent sub îndrumarea
lui Tămâian elementele de vârf greco-catolice continuă să acţioneze în sensul perpetuării fostului cult
atrăgând la activităţi specifice elemente tinere autohtone cu pregătire medie ori superioară. Astfel au
fost identificaţi un număr de opt elemente pe raza judeţului Bihor şi Sălaj, fiind pregătiţi din punct
de vedere teologic cu scopul de a fi trimişi la studii la Roma. Având în vedere evoluţia situaţiei opera‑
tive pentru viitor vom întreprinde următoarele măsuri: dirijarea surselor Claudiu şi Tomescu pe lângă
76
77
78
79
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81
82

A.C.N.S.A.S., Fond Informativ, dosar 195457, vol. 18, f. 13.
Ibidem, vol. 17, f. 2.
Ibidem, f. 3.
Birtz 2007, pp. 43–45.
A.C.N.S.A.S., Fond Informativ, dosar 195457, vol. 12, ff. 140–141.
Ibidem, f. 141.
Ibidem, vol. 17, f. 4.
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obiectiv pentru a-i cunoaşte intenţiile de viitor; în cooperare cu Direcţia I Bucureşti va fi dirijată sursa
George în vederea amplificării disensiunilor existente între grupul de la Oradea şi cel de la Baia Mare,
pe de o parte şi discreditarea lui Langa Tertulian din Cluj faţă de Todea Alexandru83, pe de altă parte;
exploatarea cu operativitate a informaţiilor obţinute prin mijloacele T.O.”84

Grav bolnav, canonicul Coriolan Tămâian a rămas formal în atenţia Securităţii până la sfârşitul anului
1989. A decedat, după o îndelungată suferinţă, la 2 mai 199085.
Concluzii
Având o solidă pregătire teologică, canonicul Coriolan Tămâian a fost un personaj influent în cadrul
Episcopiei Greco-Catolice de Oradea, fiind considerat un posibil succesor al episcopului Valeriu Traian
Frenţiu. Însă, gestul său din 29 septembrie 1948, de a semna în favoarea unificării, deşi retractat în scurt
timp, l-a privat ulterior de a fi propus pentru hirotonire ca episcop în perioada clandestinităţii. A fost arestat
la sfârşitul lunii octombrie 1948, împreună cu ierarhii şi preoţii greco-catolici care au refuzat trecerea la
Biserica Ortodoxă. Reţinut la mănăstirile Neamţ şi Căldăruşani, a fost transferat în penitenciarul din Sighet
la sfârşitul lunii mai 1950. Eliberat în cursul anului 1955, a revenit la Oradea şi a intrat în atenţia Securităţii
datorită activităţii sale greco-catolice clandestine. Rearestat în septembrie 1958, acuzat de „agitaţie desfă‑
şurată în rândul foştilor preoţi greco-catolici”, a fost condamnat la 25 de ani de închisoare. Eliberat în iulie
1964 pe baza decretului de graţiere a deţinuţilor politici, şi-a reluat activitatea greco-catolică clandestină,
mobilizând foştii preoţi din zonă la o atitudine activă, sperând într-o legalizare a cultului. Însă, acţiunile sale
erau atent supravegheate de Securitate prin intermediul unui dosar de urmărire informativă. Cunoscând o
evoluţie sinuoasă de-a lungul a peste două decenii, relaţiile dintre canonicul Coriolan Tămâian şi poliţia
politică comunistă au cunoscut diverse etape: de la urmărirea individuală (iniţiată în aprilie 1966, sistată
în decembrie 1969, reluată în 1971, închisă în 1974 şi din nou activată la începutul anului 1979) s-a ajuns
la utilizarea sa în cadrul unor operaţiuni sprijinite de autorităţi în cursul deceniului nouă a secolului trecut:
„rezolvarea” problemei greco-catolice prin adoptarea ritului latin, sub forma unei Biserici Catolice româ‑
neşti, precum şi întreţinerea unor tensiuni şi conflicte în cadrul clerului unit, cu scopul de a slăbi coeziunea
cultului.
Dacă la sfârşitul deceniului şapte, canonicul Coriolan Tămâian credea că legalizarea Bisericii GrecoCatolice era posibilă, de la mijlocul deceniului următor speranţele sale au început să se năruiască, devenind
conştient că regimul nu avea în vedere oficializarea cultului. În acest context a devenit principalul promotor
al adoptării ritului latin, văzută ca o formulă tranzitorie, considerând că în conjunctura anilor optzeci era
singura modalitate viabilă de salvare a catolicismului în rândul credincioşilor români uniţi.
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CONTRIBUŢII PRIVIND COLECTIVIZAREA FORŢATĂ
A AGRICULTURII ÎN COMUNA BENESAT
AUGUSTIN GAVRA, HORAŢIU NĂPRĂDEAN*

CONTRIBUTIONS REGARDING THE FORCED
COLLECTIVIZATION OF AGRICULTURE IN BENESAT
ABSTRACT: The collectivization of the agriculture has
been an historical process expanded at a national scale, very
much specific to those communist days. As well as in other
villages from Salaj, they wanted the dissolving of the peasantry propriety and, at the same time, the initiation of the
socialist system on this last economical sector.
In the beginnings there were founded the so called „agricultural associations“ where few peasants signed up, the ones
that wanted to get out of ruck with the help of the Romanian
Working Party. Although founded in 1959, they will do little
progress in the follow-up years, being pressured by the communist authorities. Starting with the year 1960 it’s decided
to move from the „inferior form of the agricultural associations“ to the „superior form“ – The Collective Agricultural
Establishment. The party members have a brutal response
to this and resort to threat the villagers of Benesat directly.
The villagers are being told that they will lose their jobs, their
children will be kicked out of school, they will no longer benefit from hospital treatment, they will get fines, they will no
longer receive medicine, etc, if they don’t subscribe at The
Collective Agricultural Establishment.
The persuasive work of the communist authorities finally
paid off, and by the end of year 1962 it was celebrated in
the schools of the village. Therefore, the moment of collectivization marks for the peasants, including peasants from
Benesat, the ending of the traditional village. If in the West it
was made through modernization, in our country this process was made through force, which led to temporary economic underdevelopment and the loss of a very important
part of the social traditional values.
KEYWORDS: agricultural association, collectivization,
villagers, party secretary, The Romanian Working Party
*

REZUMAT: Colectivizarea agriculturii a fost un proces
istoric desfășurat la scară națională, specific regimului
comunist din acele timpuri. La fel ca și în alte comune sălăjene, prin acesta s-a dorit desființarea proprietății țărănești
și, totodată, introducerea sistemului socialist în acest ultim
sector economic.
La început s-au înființat „întovărășirile agricole” unde s-au
înscris puțini țărani, cei care doreau să „urce” pe scara socială
cu ajutorul Partidului Muncitoresc Român. Deși înființate
în anul 1959, ele vor face progrese mici în următorii ani
cu toate presiunile exercitate de autoritățile comuniste.
Începând cu anul 1960 se hotărăște „trecerea de la forma
inferioară a întovărășirilor agricole la forma superioară
Gospodăriile Agricole Colective”. Acum membrii de partid
intervin brutal și recurg la amenințări directe asupra locuitorilor satelor comunei Benesat. Li se spune că-și vor pierde
locurile de muncă, că le vor da copiii afară din școli, că nu-i
vor mai interna în spitale, că vor primii amenzi, că nu vor
primii medicamente ș. a. m. d., dacă nu se înscriu în G.A.C.
Munca de persuasiune a autorităților comuniste a dat rezultatele scontate, iar la sfârșitul anului 1962 acest lucru este
marcat prin sărbătorirea acestuia la școlile din comună.
Astfel, momentul colectivizării marchează pentru țărani,
inclusiv pentru cei ai comunei Benesat, sfârșitul satului
tradițional. Dacă în Occident s-a produs prin modernizare,
la noi acest proces s-a făcut prin impunerea forțată, lucru ce
a dus la subdezvoltarea economică temporară și pierderea
unor părți importante a valorilor sociale tradiționale.
CUVINTE-CHEIE: întovărășire agricolă, colectivizare,
țărani, secretar de partid, Partidul Muncitoresc Român.
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Comuna Benesat este situată pe valea râului Someș și are în componență satele Aluniș, Benesat
și Biușa. Majoritatea terenurilor arabile se află în lunca Someșului, fiind propice agriculturii, iar țăranii
le-au lucrat din timpuri preistorice. Deși doar în urmă cu o generație reușiseră să le cumpere de la „grofi”,
asupra lor încep presiunile autorităților comuniste pentru a le ceda „de bunăvoie” statului sub forma
„întovărășirilor agricole”. Această formă de asociere ţărănească marchează începutul introducerii sistemului
comunist în agricultură, şi a fost considerată de autorităţi ca o etapă necesară scopului final: introducerea
controlului absolut al statului comunist în acest ultim sector economic, care nu fusese încorporat în noul
sistem politico-economic.
În Benesat „întovărăşirea agricolă” a fost făcută, cel mai probabil, în anul 1958. Darea de seamă a
acestei organizații ne spune că doar 6 cereri s-au depus pentru înființarea întovărășirii. Vinovată se consi‑
dera organizația care recunoștea slaba lămurire a țăranilor pentru a intra în întovărășire, dar și Raț Valer care
„nu a intrat cu întreaga suprafață în întovărășire”1.
Sunt menționate și „progrese”, care în ani următori sunt infirmate tot de documentele P.M.R.. Este
raportat că tot pământul se lucrează în comun, atât la păioase și porumb, cât și la semănăturile de toamnă.
Că au fost recolte mai mari pe pământul întovărășirii decât în sectorul individual.
În satul Aluniș, Organizația de Bază P.M.R., este criticată în totalitate deoarece doar și secretarul
Suciu Gheorghe și-a depus „numai în ultimul timp s-a convins și si-a depus cerere de a fi primit în întovărășirea
agricolă ce va lua ființă în satul Aluniș”. Sunt lăudați doar „tovarășii Lucăcel Ioan și Buda Vasile care au înțeles
politica partidului în ce privește transformarea socialistă a agriculturii” și sunt aspru criticați ceilalți membrii
ai Organizației.
Și în satul Biușa înființarea întovărășirii agricole este respinsă de țărani. Este menționată și aceasta ca
fiind înființată cu câțiva ani mai devreme decât în realitate, în anul 1955, luna decembrie, și că ar avea un
număr de 23 familii cu 22 hectare teren agricol2. Deși este dată din nou ca existentă încă din anul 19583,
aceeași dare de seamă a Organizației de Bază a P.M.R. recunoaște în altă parte că este înscris un singur
membru, probabil secretarul ei Demeter Vasile4. Sunt criticați membrii de partid pentru că nu s-au înscris
cu întreaga suprafață, ba mai mult unii s-au opus fățiș în privința lucrului în comun pe pământul întovărășirii,
ei semănând primii individual grâul de toamnă5.
În zilele de 13–14 iulie 1959 are loc Plenara Comitetului Central al P.M.R. în cadrul Congresului
al II-lea al partidului, care, printre altele, trasează sarcina ca până „la sfârșitul anului 1960 sectorul socialist al agriculturii să fie preponderent ca suprafață și ca producție marfă și să asigure 60–70% din totalul
producției marfă”6. Prin urmare se i-au măsuri dure împotriva țăranilor pentru ca și regiunea Baia-Mare
să fie complet cooperativizată. Raionul Cehu este cooperativizat în proporție de sub 50%, fapt ce va
atrage presiuni mari asupra țăranilor pentru a se înscrie în „toz”, adică întovărășirea agricolă cum îi spu‑
neau țăranii.
În primul rând, s-a încercat lămurirea lor prin arătarea beneficiilor agriculturii socialiste. Membrii din
Organizația de Bază a P.M.R. și cei din Comitetul Comunal le spuneau țăranilor că vor avea recolte mult mai
mari dacă vor lucra pământul în comun. Că fiecare țăran va fi plătit după munca sa și nu după cât pământ
are și vor avea bunăstare. Li se prezentau recoltele foarte bogate obținute la alte „toz”-uri. După aceea s-a
trecut la „favorizarea” celor care s-au înscris în întovărășire prin împărțirea a aproape întregii recolte s-au
prin înființarea acestora pe terenurile mai bune din sate.
	Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Sălaj, Fond Partidul Comunist Român, Comitetul județean Sălaj, Documentele aparțin
comunei Benesat, Dosar nr. 16, Anul 1958, fila 8, (în continuare S.J. SJ.A.N.)
2
	S.J.SJ.A.N., Fond Partidul Comunist Român, Comitetul județean Sălaj, Documentele aparțin comunei Benesat, Dosar nr. 17, Anul
1959, fila 43.
3
Idem, Dosar nr. 16, Anul 1958, fila 30.
4
Ibidem, fila 31.
5
Ibidem, fila 30.
6
Idem, Dosar nr. 17, Anul 1959, fila 29.
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Țăranii, în marea lor majoritate, nu doreau sub nici o formă să se înscrie în „întovărășire”. Mulți dintre
ei veterani de război și prizonieri în Rusia au văzut ce le-a adus colectivizarea rușilor și povesteau cum
locuiau în case acoperite cu paie, neavând nici animale domestice și cum mergeau zilnic, zeci de kilometri,
să muncească pământul statului, trăind într-o sărăcie lucie. În ce privește recoltele mai bune ei știau chiar
de la cei ce le-au văzut că erau exagerări ale propagandei de partid. Nu aveau încredere nici în membrii
organizațiilor de bază, deoarece cei mai mulți nu erau dintre familiile înstărite și harnice de la sate, ci doreau
să parvină pe scara socială cu ajutorul partidului.
Văzând rezistența mare la crearea întovărășirilor, autoritățile comuniste de la nivel național dau ter‑
mene precise pentru a se încheia acest proces. Organizațiile de bază ale P.M.R. din satele comunei, presate
de Organizația raională, amenință direct sătenii pentru a se înscrie în „toz”. Le spuneau tot timpul că le vor
da copiii afară de la școlile statului, că nu vor putea să se trateze în spitale, că nu vor primii medicamente, îi
amendau pentru orice greșeală etc.
La Benesat, „toz”-ul s-a realizat pe pământurile cele mai bune din sat, pe tarlaua „În faţa gării”. S-au
înscris de teamă să nu-şi piardă pământurile și cei bogaţi, ce deţineau acolo pământuri: Mercea Gheorghe,
Rus Ioan, Rus Alexandru, Raţ Traians.a.7. Dar fiindcă o întovărăşire, conform decretului de mai sus, odată
constituită avea dreptul să procedeze la comasarea loturilor de pământ prin schimburi de teren, acest lucru
s-a întâmplat şi aici. Astfel, satul Benesat este primul sat cooperativizat din comună și a sărbătorit acest
lucru la 28 septembrie 19598.
La Aluniş, „întovărășirea agricolă” a făcut progrese însemnate. Responsabilul pe raion cu această pro‑
blemă era secretarul partidului, Bodreanu Emil. El i-a chemat la şedinţă pe cei şapte membri de partid din
sat și le-a trasat drept sarcină înscrierea în întovărăşire cu pământul pe care îl au. Pentru acest lucru, le-a
promis cel mai bun pământ din sat, gratuit grâu de sămânţă şi păşune unde vor să-şi aleagă. Preşedintele
„toz”-lui a fost numit Bârsan Emil9.
În anul 1959 sunt menționate ca înscrise 113 familii cu o suprafață de 106 ha. Aceasta raportări erau
mai mult pe hârtie decât în realitate. Doar jumătate dintre membrii Organizației de Bază P.M.R. Aluniș au
intrat cu tot pământul în întovărășire, iar alții doar cu o parte.
Însă, datorită faptului că sătenii lucrau individual pământul în tarlaua destinată întovărăşirii, Bârsan
Emil nu a mai fost primit membru de partid, pentru o perioadă de timp10.
Tot acum se hotărăște ca în câteva săptămâni, până la 1 decembrie 1959, membrii de partid să intre
cu întreaga suprafață și satul să fie complet cooperativizat până la conferința raională, iar argumentul „forte”
să fie exemplul întovărășirilor care au obținut recolte mari la ha. față de sectorul individual.
La sfârșitul anului 1959 în Biușa a început să funcționeze „toz”-ul, dar cu mari greutăți. Fiind probabil
criticați și amenințați de la Raion, membrii de partid își fac autocritica și se vor duce „lupta pentru lămurirea și a restului țăranilor muncitori pentru a intra în întovărășire”11. Sunt menționate și acum recoltele mari
obținute fată de țăranii care refuzau cooperativizare, cu toate că și aceste pământuri se lucrau individual.
În anul 1960 are loc al III-lea Congres al Partidului Muncitoresc Român, iar una din sarcinile „cin‑
cinalului” era desăvârșirea procesului de colectivizare a agriculturii. După ce au forțat țăranii să intre în
întovărășirile agricole, acum se dorește „trecerea de la forma inferioară la forma superioară Gospodăriile
Agricole Colective, care constituie trăsătura esențială a stadiului actual al construcției socialiste la sate”12.
Realitatea din comună era diferită, deoarece nici președinții întovărășirilor, nici secretarii organizațiilor
de partid nu erau de acord, cu excepția celor de la Benesat unde se înființează a doua întovărășire numită
„Unirea”. La Aluniș „toz”-ul cuprinde acum 239 familii cu o suprafață de 289 ha. din totalul de 443 ha.,
7
8
9
10
11
12

Informator Mercea Gheorghe, Pop Pavel.
Ibidem, Dosar nr. 17, Anul 1959, fila 30.
Informator Bîrsan Emil.
Informator Bîrsan Emil.
Ibidem, fila 40.
Idem, Dosar nr. 18, Anul 1960, fila 38.
— 399 —

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

AUGUSTIN GAVRA, HORAŢIU NĂPRĂDEAN

N

cuprinzând tarlaua „Zăvoi”. Deși practic se dublează numărul celor înscriși sunt semnalate aceleași reticențe
din partea țăranilor și a unor membrii de partid. Țăranii care s-au înscris au făcut-o doar cu o parte din
pământ, la fel și membrii de partid, iar lucrul pe pământul întovărășit se face de către fiecare unde îl are. Prin
urmare sunt „sfătuiți” ca „secretarul și locțiitorul organizației de bază, ceilalți membrii să analizeze atitudinea
lor și dacă aceștia pot duce munca politică în rândurile cetățenilor pentru completa cooperativizare când ei înșiși
nu sunt înscriși cu întreaga suprafață”13.
Întovărășirea Biușa prezintă în mare aceiași situație ca și la Aluniș. Lucrările agricole nu se fac în
comun, iar membrii de partid nu s-au înscris cu tot pământul, ba mai mult Cerchezan Vasile și Gurza Vasile
se declară că „ nu se prea declară de acord cu munca în comun în cadrul întovărășirii”14.
Începând din 1961, a început munca de „lămurire” pentru înscrierea în G.A.C. Cei care au făcut parte
din „toz”au fost înscrişi din oficiu. Aproape toţi ţăranii erau împotriva acestui lucru, deoarece acum trebuiau
să-și cedeze pământul, animalele domestice de tracțiune și uneltele de lucru. Principala lor temere era că,
nemaiavând pământ, singura lor sursă de venit, nu vor putea să agonisească cele necesare traiului, nu-şi vor
putea întreţine copiii în şcoli, ş.a. Aceste temeri erau întreţinute de foştii veterani de război, care au văzut ce
înseamnă colectivul în Rusia.
Cunoscând foarte bine starea de spirit a populaţiei, autorităţile s-au pregătit din timp. Acum, pe
membri de partid i-au dus în schimb de experienţă la G.A.C.-urile raionale din Acâş, Doba, Dobrin și Someș
Odorhei, pentru a vedea rezultatele agriculturii comuniste. Acolo au vizitat fermele de vaci şi crescătoriile
de porci, iar ţăranii colectivişti tocmai atunci au venit să-şi încaseze nenumăraţii saci de grâu şi porumb,
după zilele de muncă prestate la G.A.C. Bine înţeles, la urmă, s-a organizat şi o petrecere15.
La Aluniș, cu toate că sunt condiții bune pentru înființarea unui G.A.C., totuși rezultatele sunt foarte
slabe. Se menționează că s-au depus doar 15 cereri însumând 28 ha., dar că munca de colectivizare se duce
în continuare16, deși în ultimul timp nu s-a depus nici o cerere. În proiectul de hotărâre al Organizației de
Bază P.M.R. Aluniș, din data de 6 noiembrie 1961, se stabilește terminarea colectivizării în decursul acestui
an (!?) „pentru a traduce în viață sarcina izvorâtă din Congresul Partidului nostru a Plenarei C.C. al P.M.R. din
30 iunie–1 iulie a.c. (anul curent – n.a.)”17.
Organizația de bază P.M.R. a satul Benesat este ca de obicei în fruntea procesului de transformare a
agriculturii socialiste. După ce și-a pregătit „agitatorii” și „propagandiștii” încă de la sfârșitul anului trecut, la
26 mai 1961 sunt depuse 55 de cereri pentru înscrierea în G.A.C.. Cele două întovărășiri lucrează pământul
în comun la principalele culturi, în acord cu baza statutului model al întovărășirilor și instrucțiunile
Ministerului Agriculturii18.
Plenarei C.C. al P.M.R. din 30 iunie–1 iulie 1961, care trasează ca sarcină colectivizarea completă a
agriculturii în decursul acestui an, face ca Organizația de bază P.M.R. Benesat să se întrunească la 12 august
și să-și propună completa cooperativizare în 1961. Se menționează că până atunci sunt de la 30 familii,
rămânând neînscrise 172 familii. 30 de familii care lucrează în instituții și întreprinderi, sunt considerate ca
înscrise deoarece erau ușor de amenințat cu pierderea locului de muncă19. În atingerea acestui obiectiv se va
desfășura o „largă muncă politică, de la om la om, pe circumscripții și grupe de case, și se va repartiza în această
direcție sarcini concrete pentru fiecare membru și candidat de partid20. Toți aveau termene să-i lămurească până
la 20 septembrie. De asemenea, elevii de liceu înscriși în U.T.M. (Uniunea Tineretului Muncitoresc – n.a.)
vor trebuia să stea de vorbă cu părinții pentru depunerea cererilor în colectiv. Pentru a reuși se vor face
13
14
15
16
17
18
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20

Ibidem, fila 10.
Ibidem, fila 54.
Informator Bîrsan Emil.
Ibidem, fila 62.
Idem, Dosar nr. 14, Anul 1961, fila 170.
Ibidem, fila 44–47.
Ibidem, fila 171.
Ibidem, fila 172.
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expuneri lunare de cel puțin două ori în fața întovărășiților cu realizările G.A.C. fruntașe din raion și se
propune vizita a 30 de membrii la G.A.C.-urile din raion21.
Prin urmare, oamenii au fost strânşi la Primăria veche şi, aici, au fost puşi să semneze că intră în
colectiv22. Nu au cedat la început și s-au început presiunile prin amenințarea cu amenzi dacă nu ți-ai plătit
pășunea, dacă nu-ți era curățat șanțul ș.a. Mai trimiteau copii acasă de la școală pentru că nu te-ai înscris. Când
mergeai la moară, nu te măcina dacă nu erai înscris în colectiv23. Până la urmă Organizația de bază a P.M.R.
Benesat și-a realizat obiectivul și a inaugurat crearea G.A.C. la data de 19 noiembrie 1961. Au fost înscrise
221 de familii cu 412 ha.
Satul Biușa presupunem că a fost colectivizat în întregime în 1962, deoarece și Darea de seamă din 3
iulie 1962 menționează acest lucru.
Datorită împotrivirii țăranilor și presiunilor exercitate de autoritățile centrale, au venit în satul Aluniș
membri de partid de la raion, în frunte cu un activist, Kira Ioan. Aceştia chemau oamenii la şcoală şi le
cereau să-şi înscrie pământul, uneltele şi animalele în G.A.C. La început, puţini au cedat, cea mai mare
împotrivire făcând-o ţăranii înstăriţi. În paralel cu munca de lămurire, erau, în permanenţă, ameninţaţi că
le vor da copiii afară din şcoli, că nu-i vor mai interna în spitale, că nu vor mai primi medicamente ş.a.m.d.
Erau amendaţi sau ameninţaţi sau puși să care balastru pe drumuri, în acest sens, pentru orice fleacuri „dacă
nu-ţi legai câinele, dacă nu-ţi plăteai impozitele, dacă n-ai plătit păşunea, etc”. În schimb, dacă te înscriai, ţi se
iertau toate”24.
În Aluniş, munca de „lămurire” s-a făcut la şcoală. Cel mai mult au avut de furcă cu ţăranii înstăriţi.
Astfel, Bârsan Maria, refuzând de mai multe ori să se înscrie, declară că „mi-au dat o hârtie şi-o zâs să semnez
că nu mă-nscriu şi io am semnat”, apoi a aflat că, de fapt, prin acea semnătura s-a înscris în C.A.P25. „Alţii, care
nu doreau să semneze, îi scoteau afară să se gândească, apoi îi chemau, iar îi scoteau, iar îi chemau”26. „Umblau
prin sat după tine, cum o fost şi Iuănu Popicului, şi stăte până gătai de frecat mălaiu şi, apoi, te duce la şcolă”27. Lui
Paşca Iuliu au vrut să-i prindă mâna şi să-i semneze cu ea, dar a înţeles ce vor să facă, şi a refuzat28.
Ţăranii nu erau deloc la fel de bucuroşi. Lucăcel Leontin, după ce s-a înscris şi i-au fost luaţi caii, boii
şi uneltele agricole nu a putut vorbi nimic o zi întreagă deoarece, la fel ca şi celorlalţi ţărani, le era frică că
vor muri de foame. Ei gândeau că „dacă n-oi avea pământ, apoi n-oi ave nimica”29.
În 1962, la inaugurarea C.A.P.-lui din Aluniş, a fost prezent şi viitorul preşedinte al Republicii
Socialiste România – Nicolae Ceauşescu. În discursul său, a mulţumit oamenilor partidului pentru munca
depusă şi n-a scăpat prilejul de a-i ameninţa, în continuare, pe cei care nu se înscriseră în colectiv: „că cine
nu se va înscrie în gospodăria agricolă va primi pământ acolo sus, pe dealuri”30.
În concluzie, putem afirma că procesul colectivizării satelor comunei Benesat, derulat pe parcursul a
patru ani, a fost unul tragic pentru țărani. Autoritățile comuniste au dus o politică abilă, prin care, la început
le-au promis terenurile mai productive fiecăruia după suprafața deținută, sămânță gratuită și întreaga recoltă.
Apoi după constituirea „întovărășirilor”, i-au forțat să se înscrie în G.A.C., unde și-au cedat pământul, ani‑
malele de tracțiune și uneltele agricole. Rămânând cu puțin teren, au muncit din greu acum pe terenurile
„colectivului”, iar alții s-au angajat în industria orașelor apropiate pentru a-și putea întreține familiile. Dacă
în Occidentul Europei sfârşitul ţărănimii s-a produs prin modernizare, la noi acest proces a fost rezultatul
21
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impunerii prin forţă, fapt care a dus temporar la subdezvoltarea economică a satelor şi prăbuşirea unor părţi
importante a valorilor sociale tradiţionale.
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MUZEELE DE ISTORIE ŞI PROPAGANDĂ OFICIALĂ ÎN
ROMÂNIA ANILOR ‘60–‘80 AI SECOLULUI TRECUT.
STUDIU DE CAZ: MUZEELE ŞI „LUPTA PENTRU PACE”
GABRIEL MOISA*

MUSEUM OF HISTORY AND PROPAGANDA OFFICIAL IN
ROMANIA IN THE LATE 1960 S – 80 S OF THE LAST CENTURY. CASE
STUDY: MUSEUM AND „THE STRUGGLE FROM PEACE”
ABSTRACT: To provide a more firm legitimacy, the
Romanian communists resorted to the most diverse means
of propaganda. Unfortunately, museums were also included
in this script whose consequences are visible even today both
in several curators’ mentality but also in historical exhibitions. One of these much ventilated themes, especially after
1986, was the fight for peace. Nicolae Ceauşescu aspired to
the title of world champion in this field. Museums made a
significant contribution to this new redefining of the head of
state. For this, their heritage underwent unexpected chores.
Antecedents could be noticed even before 1986. In 1981
Ioan Grigorescu insisted that museums could conduct a
comprehensive and convincing education for peace.
Thus, he said, depending on their profile, museums could
organize a variety of protests against arming and for the
consolidation of peace: exhibitions on museums’ premises
and itinerant exhibitions, museum evening events, special
days or weeks, public meetings with great personalities, conferences, symposia, scientific sessions

REZUMAT: În ultimele două decenii ale regimului comunist instituţiile muzeale au fost implicate masiv într-o serie de
activităţi de propagandă cu temă precisă, menite în primul
rând a pune umărul la consolidarea cultului personalităţii
şefului statului român. Sistemul instituţionalizat al muzeelor a fost amplu anexat propagandei oficiale în această
direcţie. Din păcate, pentru cele două decenii în discuţie,
fenomenul promovării cultului personalităţii lui Nicolae
Ceauşescu a fost omniprezent sufocând viaţa muzeelor.
În anii ’60-’80 ai secolului trecut muzeografia românească
a fost utilizată de regimul comunist brutal şi grosolan în scopuri propagandistice. În aceste condiţii instituţiile muzeale
au trăit într-un orizont cultural extrem de redus şi foarte
atent controlat. Muzeografii erau angrenaţi în acţiuni propagandistice specifice regimului totalitar. Prea puţine elemente de manevră necontrolată au fost lăsate la îndemâna
lucrătorilor din muzee. Într-un sistem politic totalitar, cum
a fost cel românesc, muzeele nu au supravieţuit decât în termenii dictaţi de politic.

KEYWORDS: Museums, exhibitions, education for peace

CUVINTE-CHEIE: muzee, expoziţii, educaţie pentru
pace

În scopul asigurării unei legitimităţi cât mai ferme, comuniştii români au recurs la utilizarea celor mai
diverse mijloace propagandistice. Din nefericire, muzeele au fost incluse şi ele în acest scenariu care a lăsat
urme vizibile până astăzi atât în mentalitatea unor muzeografi cât şi în expoziţiile de istorie propriu zise.
În anii ’60–’80 ai secolului trecut muzeografia românească a fost utilizată de regimul comunist brutal
şi grosolan în scopuri propagandistice. În aceste condiţii instituţiile muzeale au trăit într-un orizont cultural
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extrem de redus şi foarte atent controlat. Muzeografii erau angrenaţi în acţiuni propagandistice specifice
regimului totalitar. Prea puţine elemente de manevră necontrolată au fost lăsate la îndemâna lucrătorilor
din muzee. Într-un sistem politic totalitar, cum a fost cel românesc, muzeele nu au supravieţuit decât în
termenii dictaţi de politic.
În ultimele două decenii ale regimului comunist instituţiile muzeale au fost implicate masiv într-o
serie de activităţi de propagandă cu temă precisă, menite în primul rând a pune umărul la consolidarea cul‑
tului personalităţii şefului statului român. Sistemul instituţionalizat al muzeelor a fost amplu anexat propa‑
gandei oficiale în această direcţie. Din păcate, pentru cele două decenii în discuţie, fenomenul promovării
cultului personalităţii lui Nicolae Ceauşescu a fost omniprezent sufocând viaţa muzeelor.
În vederea unei cât mai complete pregătiri ideologice din acest punct de vedere muzeografii au fost
incluşi încă de la sfârşitul anilor ’60 într-un program ideologizat centralizat de perfecţionare unitară cu obiec‑
tive cincinale foarte bine precizate, aşa cum reiese din documentele oficiale. Astfel, în ciclul educaţional
1971–1975 trebuia realizată ceea ce s-a stabilit a fi generalizarea experienţei pozitive a cuceririlor revoluţionare
în domeniu, ca urmare a declanşării revoluţiei culturale pentru ca în cincinalul 1976–1980 obiectivul prin‑
cipal să devină „asigurarea unei etape superioare de teoretizare omogenă a lucrătorilor din muzee”1. În fine, în
etapa 1981–1985 scopul principal a fost circumscris înaltei perfecţionări exclusiv politico-ideologice.
De multe ori directivele ideologice constituiau adevărate spectacole ale absurdului în care nimeni
nu credea dar trebuiau jucate chiar dacă, asemenei unei piese de teatru proastă, nu beneficia de spectatori.
Atitudinea lui Nicolae Ceauşescu legată de cultul personalităţii a evoluat rapid şi neaşteptat după ce primele
semnale în acest sens erau încurajatoare. Astfel, într-un discurs din 1968 el respingea categoric construirea
de idoli deoarece, spunea el, „marxism-leninismul respinge şi a respins astfel de concepţii, ca străine ideologiei
clasei muncitoare”2. De aici şi până la acceptarea ideei conform căreia el era „zeul nostru secular, inima partidului şi a naţiunii”3 a fost parcurs un drum foarte scurt. Precum într-un pat al lui Procust, pe acest drum au
fost constrânse să-şi stabilească spaţiile de manevră şi muzeele din România.
Activităţi şi luări de poziţie ideologizante au avut loc cu sutele în această perioadă, începând mai ales
de prin 1972–1973, după declanşarea aşa zisei revoluţii culturale în România, în centrul căreia se afla de
fapt promovarea cultului personalităţii. Există însă şi antecedente. Acestea sunt incomparabil mai reduse
ca intensitate încă din a doua jumătate a anilor ’604. Muzeul, aşa cum arăta el în România comunistă, avea
un important rol educativ în spirit socialist a maselor. Această componentă structurală a rolului muzeelor a
fost enunţată pentru prima dată cu mult mai devreme decât anii 1972–1973. Era prin 1966 când Revista
muzeelor discuta în premieră rolul acestor instituţii ca factor de formare a conştiinţei socialiste5, fiind
adus aşadar direct la cunoştinţa muzeografilor români. De menţionat totuşi că deşi materialul este opera
unui responsabil local cu propaganda, Ioana Stancoveanu din judeţul Dolj, aceasta nu pomeneşte nimic
de Nicolae Ceauşescu ca izvor de inspiraţie al celor expuse acolo, deşi acesta era deja secretarul general al
Partidului Comunist Român. Eram totuşi la câţiva ani distanţă de declanşarea cultului personalităţii. În
opinia autoarei, modalitatea prin care muzeele pot genera o conştiinţă socialistă solidă izvorăşte din imbol‑
duri mult mai apropiate de scopurile esenţiale ale muzeelor şi anume restituirea cât mai exactă şi mai bogată
în exponate a istoriei naţionale.
În orice caz, germenii a ceea ce va fi cultul lui Ceauşescu pot fi detectaţi încă de acum şi în zona
muzeografiei româneşti. În acelaşi număr al Revistei Muzeelor se făcea apologia descoperirilor de pe valea
Dârjovului, care constau în materiale osteologice şi de piatră aparţinând unei culturi necunoscute denu‑
mită de atunci cultura de prund. Acest lucru urma să fie făcut cunoscut şi muzeografilor care trebuiau să
Grigorescu 1981, p. 12
Scînteia, p. 1
3
Săptămâna, p. 1.3
4
Georgescu, Panait 1970, p. 485–491
5
	Stancoveanu 1966, p. 25–27
1
2
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surprindă noua cultură preistorică în expoziţiile de istorie. Nu mi-am propus să fac aici aprecieri ştiinţi‑
fice vizavi de respectiva descoperire arheologică, dealtfel nici nu aş avea cum, dar este imposibil să nu se
observe faptul că descoperirea a fost utilizată în timp de propagandă, inclusiv în scopul sublinierii cultului
personalităţii, în vârtejul unui protocronism bolnăvicios.
Descoperirea fusese făcută în 1958 dar până atunci nu se discutase foarte mult pe această temă în
literatura de specialitate, poate câteva semnalări făcute de către cel care le-a descoperit, arheologul C.S.
Nicolăescu Plopşor sau de reputatul specialist în domeniu, Ion Nestor. Aceştia nu au fost foarte mult luaţi în
seamă, poate şi din cauză că cei doi reputaţi arheologi aveau grave probleme de dosar, ambii fiind în trecut
acuzaţi de legionarism6.
Abia la începutul anului 1966 descoperirea a fost reinterpretată pe baze ştiinţifice solide, care pot fi
puse în legătură cu evoluţiile politice de la Bucureşti materializate în preluarea puterii de către Nicolae
Ceauşescu. Astfel, la Institutul de Arheologie din Bucureşti a avut loc o masă rotundă la care au participat
mai mulţi specialişti din ţară dar şi din Ungaria, URSS, Elveţia şi Africa de Sud. Ei au ajuns în unanimitate la
concluzia clară că materialele descoperite acolo sunt incontestabil cele mai vechi din Europa iar osemintele
acoperă o verigă necunoscută până atunci în evoluţia umană. Cercetătorul sud african Raymond Dart sta‑
bilea acest lucru cu certitudine în direct, într-un interviu acordat Televiziunii române, astfel încât românii
să afle nemijlocit acest lucru şi nu în urma unor informaţii savante regăsite în reviste de specialitate care
erau citite eventual într-un cerc restrâns. Nu contestăm calitatea aprecierilor făcute ci modul şi momentul
în care acestea au fost făcute.
Explicaţia poate fi foarte simplă. Valea Dârjovului se află în apropierea Scorniceştiului, locul de naştere a
lui Nicolae Ceauşescu şi dădea bine să fii consătean sau măcar vecin cu cel mai vechi om din Europa. Concluzia
se înscria în cadrul unui proiect de lungă durată care urmărea să facă din Nicolae Ceauşescu cel mai important
om de pe planetă, distorsionând grav discursul istoric. Interesanta concluzie a fost adoptată şi de oficialii regi‑
mului care au apreciat descoperirea ca una cu semnificaţii aparte pentru Nicolae Ceauşescu din moment ce
s-a demonstrat că era vecin cu cel mai vechi locuitor al Europei7. Desigur că cei care au preluat şi transmis mai
departe această nouă versiune a descoperirilor arheologice de pe valea Dărjovului nu aveau nimic în comun
cu arheologia. Mihnea Gheorghiu spre exemplu, fără a fi arheolog, a fost printre cei mai cunoscuţi susţinători
ai noii versiuni. Întrucât el, alături de mulţi alţii, se afla în corul istoricilor oficiali ai regimului avea toată liber‑
tatea să emită axiome valabile asupra oricăror epoci istorice. Aceleaşi sensuri le regăsim şi la Iosif Constantin
Drăgan, marele prieten italian al lui Nicolae Ceauşescu, care a tipărit la Bucureşti în 1976 cartea Noi Tracii. O
istorie nouă a poporului român8. Grav a fost însă faptul că noile conotaţii ale descoperirii erau transmise direct
copiilor. Aceştia aflau acest lucru direct prin intermediul manualului de istorie. Tinerii patriei erau informaţi
asupra faptului că locul de naştere al şefului statului se găseşte exact în aria antropogenezei9. Copiii desco‑
pereau astfel faptul că obiectele de pe valea Dîrjovului sunt primele unelte de piatră cioplite sigur de mâna
omului, chiar dacă în afara cercului ideologic specialiştii aveau încă serioase dubii. Unui copil de 14 ani, atât
cît avea un elev de clasa a VIII-a care intra în contact cu marea descoperire prin intermediul manualului, acest
lucru i se putea întipări definitiv în minte, ceea ce se şi dorea de fapt. Puţini ajungeau la facultăţile de istorie şi
aveau posibilitatea să-şi nuanţeze poziţia faţă de această informaţie.
Adevăraţii specialişti ai domeniului nu s-au implicat în această discuţie în toată această perioadă decât
în termeni pur ştiinţifici. Fie că a fost vorba despre I. Nestor, care emite numai ca o ipoteză posibilitatea că
descoperirea ar putea conduce la concluzia conform căreia teritoriul României a fost locuit de cei mai vechi
oameni10, C.S. Nicolăescu-Plopşor care merge mai departe cu ideea susţinând că obiectele sunt rezultatul
6
7
8
9
10

Opriş 2004, p. 21–151
Gheorghiu 1976, p. 7–9
apud V.Georgescu 1991, p. 100
Istoria... 1989, p. 14
Nestor 1960, p. 9
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unei activităţi conştiente a omului11, sau Al. Păunescu care revine asupra problemei după 1989 susţinând că
descoperirea de la Bugiuleşti de pe valea Dîrjovului trebuie rediscutată deoarece nu se poate încă spune cu
certitudine dacă sunt sau nu opera conştientă a omului12, toţi rămânând în interiorul unui cerc de discuţii
cu aplicaţie strict ştiinţifică.
Din păcate, muzeele au intrat în acest joc al dedublării, ilustrând amplu la rândul lor noul curs inter‑
pretativ al descoperirii de pe valea Dârjovului. Practic toate muzeele de istorie ale României au afişat osten‑
tativ acest aspect inedit prezentat ca având valoare europeană şi universală, al istoriei românilor. Supărător
este faptul că în unele muzee realitatea este prezentă în spaţiul expoziţional şi după 1989.
Acesta este doar unul dintre sutele de exemple prin care se poate demonstra participarea activă a
instituţiilor muzeale la zeificarea lui Nicolae Ceauşescu. Din păcate, prea multe teme consacrate în mod
evident cultului personalităţii şi-au făcut loc în viaţa muzeelor odată cu trecerea anilor. Anii ’80 pot fi con‑
sideraţi din acest punct de vedere cei mai prolifici.
Una dintre aceste teme mult ventilate mai ales după 1986 a fost cea a luptei pentru pace. Nicolae
Ceauşescu aspira la titlul de campion mondial în domeniu. Muzeele şi-au adus un aport considerabil la
desenarea acestei noi dimensiuni a conducătorului statului. Pentru aceasta patrimoniul lor a fost supus la
corvoade nebănuite. Antecedentele sunt chiar mai timpurii decât anul 1986. Încă din 1981 Ioan Grigorescu
insista asupra faptului că în muzee se poate desfăşura o amplă şi convingătoare educaţie pentru pace13.
Astfel, spunea acesta, în funcţie de profilul muzeului, se poate organiza o gamă variată de manifestări de
protest împotriva înarmărilor şi de consolidare a păcii: expoziţii la sediu şi itinerante, seri muzeale, zile sau
săptămâni speciale, întâlniri ale publicului cu mari personalităţi, conferinţe, simpozioane, sesiuni de comu‑
nicări ştiinţifice etc.. Mai mult, era exprimată şi posibilitatea unor schimburi de expoziţii între muzeele
din România şi din străinătate cu acelaşi sens protestatar. În egală măsură, spunea Ion Grigorescu, alături
de muzee un rol major în acest sens trebuie să-l joace Revista Muzeelor şi Monumentelor care urmează să
promoveze „politica de pace a partidului şi statului nostru“14 prin prezentarea în paginile sale a „activităţilor
de demascare şi condamnare a înarmărilor şi a războiului acceptat ca modalitate de soluţionare a litigiilor dintre
state, precum şi acţiunile care promovează soluţionarea diferendelor pe cale paşnică“15.
Începând cu 1982 acţiunile pacifiste ale muzeelor sunt tot mai prezente. O mare expoziţie intitu‑
lată „Pacea – condiţie a dezvoltării patrimoniului muzeal. Noi valori de artă populară“ a fost organizată de
Muzeul Satului din Bucureşti, venind astfel în întâmpinarea Apelului pentru dezarmare şi pace lansat de
Frontul Democraţiei şi Unităţii Socialiste, aşa cum semnala cu entuziasm Georgeta Roşu16. În opinia aces‑
teia, noua orientare reliefează ampla „activitate a muzeelor pentru angajarea lor fermă şi eficientă în realizarea
sarcinilor trasate de documentele de partid“17 în direcţia apărării păcii mondiale. În acelaşi an 1982, Muzeul de
istorie al R.S. România, vernisa expoziţia „Preşedintele Nicolae Ceauşescu şi pacea lumii“. Aşa cum informează
Iordana Lungu şi Doina Leahu, cele două autoare ale materialului semnalator apărut în Revista Muzeelor
şi Monumentelor, expoziţia marca cu promptitudine în plan expoziţional „vastul Program românesc de
pace, acţiunile energice, constructive ale României socialiste, ale preşedintelui său pentru înlăturarea primejdiei
nucleare, asigurarea păcii şi securităţii pe continentul nostru şi în lume, pentru edificarea unei Europe fără arme şi
războaie“18, fiind în acelaşi timp şi „un omagiu adus preşedintelui ţării“19. Expoziţia era considerată în acelaşi
timp „o nouă şi prestigioasă realizare a colectivului nostru, o contribuţie a frontului muzeistic la cunoaşterea de
Nicolăescu-Plopşor 1966, p. 52
Păunescu 2000, p. 57–58
13
Grigorescu 1981, p. 3–6
14
Ibidem, p. 6
15
Ibidem
16
Roşu 1982, p. 5
17
Ibidem
18
	Lungu, Leahu 1982, p. 5
19
Ibidem, p. 16
11
12
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către vizitatorii din ţară şi de peste hotare a politicii consecvente de pace şi dezarmare a României socialiste, a
preşedintelui Nicolae Ceauşescu, care militează neobosit pentru edificarea unei lumi a păcii şi dreptăţii, pentru
apărarea dreptului fundamental al omului – dreptul la viaţă“20. Anii următori au marcat tot mai multe experi‑
enţe muzeistice de acest gen în toată ţara.
Anul 1986 a fost declarat de Organizaţia Naţiunilor Unite drept An internaţional al Păcii. Nicolae
Ceauşescu şi apropiaţii săi nu pierdeau nici o ocazie să sublinieze că aceasta s-a întâmplat îndeosebi ca
urmare a demersurilor sale internaţionale în acest sens. Acest lucru urma să fie descoperit şi de conaţionalii
săi, iar muzeele din România aveau să joace un rol bine precizat în popularizarea evenimentului. În con‑
secinţă, în România definiţia muzeului a suferit modificări substanţiale. Aşezămintele muzeale deveneau
în primul rând instituţii culturale ce militează activ pentru pace21 şi care trebuiau să se implice în această
activitate prin mijloace specifice. Ca urmare a comandamentului ideologic stabilit, instituţiile muzeale s-au
conformat, în cele mai multe cazuri fără prea mare entuziasm, prin utilizarea unui limbaj de lemn specific.
Ceea ce trebuiau să afirme cu tărie muzeele era „aspiraţia de pace a poporului român” dar mai ales activitatea
„neobosită a secretarului general al PCR., preşedintele R.S. România, tovarăşul Nicolae Ceauşescu penttru întărirea solidarităţii şi colaborării internaţionale a tuturor celor care le este scumpă viaţa, pentru curmarea cursului
periculos al înarmărilor...”22. Era evident faptul că evidenţierea cultului personalităţii era cel care conta.
Răspunzând acestei iniţiative, muzeele din România au derulat un amplu program expoziţional,
conferinţe, sesiuni şi simpozioane consacrate acestui moment important generat chipurile de Nicolae
Ceauşescu. Desigur că participarea publicului la aceste manifestări era mult sub așteptări. Nici nu avea
cum să nu fie aşa. În aceste condiţii, numeroase muzee au mutat spaţiul expoziţional în mijlocul oamenilor
muncii, astfel că nu a surprins pe nimeni vernisarea unor expoziţii de acest gen în fabrici, uzine, I.A.S.-uri,
C.A.P.-uri şcoli, cămine culturale etc. Ideea de bază emanată era evidenţierea numeroaselor iniţiative de
pace şi colaborare ale României socialiste, în prim plan situîndu-se desigur eforturile secretarului general
al comuniştilor români.
Anul 1986 a fost plin de asemenea manifestări „culturale” pe tot cuprinsul ţării. Astfel, Muzeul de
Istorie al R.S. România a realizat expoziţia „1986 – Anul Internaţional al Păcii. Contribuţia României socialiste,
a preşedintelui Nicolae Ceauşescu la apărarea şi consolidarea păcii în lume”. Cu acest prilej a fost editat inclusiv
un set de fotografii având această temă, urmând a fi utilizat ulterior pe post de material didactic în diverse
ocazii. Nici muzeele judeţene nu s-au lăsat mai prejos. Muzeul Judeţean Argeş a organizat şi itinerat prin
casele de cultură ale judeţului expoziţia „România, preşedintele Nicolae Ceauşescu, în avangarda luptei pentru
pace”. Muzeul Judeţean Caraş-Severin a vernisat expoziţia „România-Ceauşescu-Pace”, iar muzeul din Galaţi
pe cea intitulată „1986 – Anul Internaţional al Păcii. România şi preşedintele Nicolae Ceauşescu în apărarea
păcii”. La rândul său, Complexul Muzeal Iaşi a realizat nu una ci două expoziţii, una a secţiei de istorie iar
cealaltă a secţiei de artă. Prima se intitula „Pacea – bunul cel mai de preţ al omenirii. Contribuţia României, a
preşedintelui Nicolae Ceauşescu la eliminarea războaielor din viaţa planetei”, iar cea de-a doua „Pace pentru toţi
copiii lumii”. Şi oltenii au omagiat prestaţia celui mai important dintre olteni pe tărâmul luptei pentru pace.
Astfel, Muzeul din Slatina a vernisat expoziţia „Preşedintele Nicolae Ceauşescu – eminent militant pentru pace
şi înţelegere între popoare”, iar cel din Craiova pe cea intitulată „Politica de pace a României socialiste”, aceasta
din urmă itinerată prin mai multe case de cultură ale judeţului. Muzeografii constănţeni au fost de asemenea
organizatorii unei expoziţii cu această temă, intitulată „Unitate, independenţă, pace – coordonatele perene ale
istoriei româneşti”, la fel ca şi cei din Alexandria care au vernisat la Casa de cultură din Alexandria expoziţia
„Contribuţia României, a preşedintelui Nicolae Ceauşescu pentru pace, pentru o lume mai bună şi mai dreaptă”.
Nici muzeele transilvănene nu au putut evita asemenea acţiuni, cu menţiunea că aici organizatorii au
reuşit să păstreze o oarecare decenţă măcar în exprimare, începând chiar cu titlurile manifestărilor. Astfel,
20
21
22

Ibidem
Pavel 1986, p. 33–36
Ibidem, p. 34
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la Arad Muzeul Judeţean a organizat cu sprijinul şcolilor din oraş expoziţia „Pacea văzută de micii artişti”. La
Oradea Complexul Muzeal Judeţean a organizat la Galeriile de Artă ale municipiului expoziţia „Dorinţa de
pace exprimată în Ex-librisul contemporan românesc”. Mai amintim aici şi expoziţia de artă plastică organizată
de Muzeul Judeţean din Satu Mare intitulată „Copii şi pacea”. Ea a fost itinerată prin oraşele judeţului: Carei,
Tăşnad şi Negreşti-Oaş.
Anul internaţional al păcii nu putea fi elogiat numai prin acţiuni expoziţionale. Acestui eveniment
i-au fost dedicate de către muzee numeroase simpozioane, dezbateri sau mese rotunde. Pe tot parcursul
anului 1986, asemenea manifestări au organizat: Muzeul de Istorie al R.S. România, Muzeul de Istorie a
Partidului Comunist, a Mişcării Revoluţionare şi Democratice din România, Muzeul de Istorie şi Artă a
Municipiului Bucureşti, Muzeul Unirii din Alba Iulia, Muzeul Judeţean Braşov, Muzeul de Istorie din ClujNapoca, Muzeul Judeţean Gorj, Muzeul Judeţean Hunedoara – Deva, Muzeul Judeţean Maramureş – Baia
Mare, Muzeul Regiunii Porţilor de Fier – Drobeta Turnu Severin, Complexul Muzeal Judeţean Mureş,
Complexul Muzeal Prahova – Ploieşti, Complexul Muzeal Timiş – Timişoara, Complexul Muzeal Vrancea
– Focşani.
Desigur că aceste manifestări dezbăteau exclusiv chestiuni circumscrise marii sărbători a anului. În
prim plan erau fixate grandioasele iniţiative internaţionale pentru pace datorate lui Nicolae Ceauşescu. Ele
erau prezentate ca şi cum ar fi avut un ecou internaţional extraordinar. În cadrul meselor rotunde erau luate
în discuţie momente punctuale considerate de maxim impact în conştiinţa universală precum „DeclaraţiaApel” a preşedinţilor Nicolae Ceauşescu şi Todor Jivkov, adoptată la Bucureşti, privind realizarea unei zone
libere de arme chimice sau „Declaraţia Apel” a Frontului Democraţiei şi Unităţii Socialiste adresată parti‑
delor şi organizaţiilor democratice, guvernelor, tuturor popoarelor din ţările europene, din Statele Unite ale
Americii şi Canadei, de pe alte continente. Eroul păcii, aşa cum era numit preşedintele ţării, era omagiat ca
cea mai importantă personalitate mondială a luptei pentru pace.
Desigur că adevărul era cu totul altul, iar mult trâmbiţatul ecou internaţional arareori depăşea grani‑
ţele României. Totul era numai în mintea comanditarului care se considera o personalitate proeminentă a
vremii sale, iar românii trebuiau să fie informaţi asupra acestui fapt. Pentru aceasta s-au consumat mult timp
şi resurse financiare independent de faptul că românii erau total dezinteresaţi de eveniment din motive ce
ţineau de viaţa cotidiană.
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DESTINUL UNEI BIBLIOTECI: BIBLIOTECA FAMILIEI
MONICA LOVINESCU–VIRGIL IERUNCA
MESEŞAN (CHIŞ) ANARELA*

THE DESTINY OF A LIBRARY: MONICA LOVINESCU-VIRGIL IERUNCA’ S LIBRARY.
ABSTRACT: University of Oradea has received most of
the library-archive in Paris, which belonged to Monica
Lovinescu-Virgil Ierunca. The opening of the books, periodicals and records reached to the Oradea University Library,
was made by Nicolae Manolescu, President of the Writers’
Union of Romania, on May 8, 2010.
The couple Monica Lovinescu-Virgil Ierunca was and is
among the most respected personalities of Romanian exile
during the communism Romanians known as “voices” from
Europa libera. They became for many intellectuals and cultural landmark of the moral life of the country and in exile.
Thus their personal library can be regarded as evidence of
support for unemployed homeowners’ Romanian political
culture. Those valuable books honor University of Oradea
Library through the documentary value and more.

REZUMAT: Universitatea din Oradea a primit cea mai mare
parte a bibliotecii-arhivă de la Paris, care a aparţinut familiei
Monica Lovinescu-Virgil Ierunca. Inaugurarea fondului de
carte, periodice şi discuri ajuns la Biblioteca Universităţii din
Oradea a fost făcută de către Nicolae Manolescu, Preşedintele
Uniunii Scriitorilor din România, la 8 mai 2010.
Cuplul Monica Lovinescu-Virgil Ierunca au fost şi sunt
printre cele mai respectate personalităţi ale exilului românesc
din perioada comunistă, cunoscute românilor ca „vocile” de
la Europa Liberă. Aceştia devenind pentru mulţi intelectuali,
reper al vieţii morale şi culturale din ţară şi din exil. Biblioteca
lor personală poate fi considerată o dovadă a sprijinului
acordat de proprietari culturii române neangajate politic.
Acest fond de lucrări face cinste Bibliotecii Universităţii din
Oradea, prin valoarea sa documentară şi nu numai.

KEYWORDS: Exile, library-archive, communism, anti
opposition culture in exile, Monica Lovinescu-Virgil Ierunca.

CUVINTE-CHEIE: Exil, biblioteca-arhivă, comunism,
opoziţie anticomunistă, cultura în exil, familia Monica
Lovinescu-Virgil Ierunca

Biblioteca Universităţii din Oradea a avut oportunitatea de a primi un fond de carte, periodice şi
discuri, preţios, ajuns la Oradea în 28 aprilie 20101. Un cadou făcut parcă, cu ocazia deschiderii noului
sediu al bibliotecii, la 8 mai 20102. Este vorba despre Biblioteca personală de la Paris a familiei Monica
Lovinescu-Virgil Ierunca, într-o proporţie foarte mare. Inaugurarea noii case a bibliotecii-arhivă care
a aparţinut acestui cuplu a fost făcută de către academicianul Nicolae Manolescu, Preşedintele Uniunii
Scriitorilor din România, alături de alte personalităţi academice, culturale şi ale diplomaţiei româneşti,
* Doctorand la Universitatea din Oradea, Şcoala Doctorală în Istorie. Adresa e-mail: chisanarela@yahoo.com
1
		 http://www.evz.ro/biblioteca-monicai-lovinescu-la-universitatea-din-oradea–893502.html (consultat în 05.08.2014)
2
http://www.agerpres.ro/cultura/2010/05/08/biblioteca-monica-lovinescu-virgil-ierunca-inaugurata-de-nicolaemanolescu-la-oradea–17–07–34 (consultat în 05.08.2014), conform afirmaţiilor rectorului Universităţii din Oradea Cornel
Antal, cu ocazia inaugurării noului sediu al Bibliotecii Universitare din Oradea, această colecţie este deosebit de importantă
deoarece reprezintă „diamantul strălucitor al unei clădiri minunate, noua bibliotecă universitară“, care şi-a deschis cu acest
prilej, porţile „cum nu se poate mai fericit“
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precum prof. univ. Ecaterina Andronescu, preşedintele Consiliului Naţional al Rectorilor, Lilian Zamfiroiu,
ministru-consilier în cadrul Delegaţiei României la UNESCO, Anton Hader, preşedintele Federaţiei „Alma
Mater”, secretarul de stat Vasile Timiş din Ministerul Culturii şi alţii.
Monica Lovinescu şi Virgil Ierunca au fost şi sunt printre cele mai respectate personalităţi ale exi‑
lului românesc din perioada comunistă, cunoscute românilor ca „vocile” de la Europa Liberă.
Monica Lovinescu, cea mai importantă voce feminină a exilului românesc, a fost jurnalistă, critic
literar, eseist, traducător şi memorialist. S-a născut la 19 noiembrie 1923, în Bucureşti, fiind fiica criticului
literar Eugen Lovinescu şi a Ecaterinei Bălăcioiu-Lovinescu şi a trecut în eternitate la 20 aprilie 2008 la
Paris. După instaurarea regimului comunist în România, în septembrie 1947, pleacă la Paris ca bursieră a
statului francez, iar imediat după abdicarea forţată a Regelui Mihai I, cere azil politic în Franţa şi îl obţine.
În exil semnează capitolul despre teatrul românesc în Histoire du spectacle (Encyclopédie de la Pléiade,
Gallimard). Traduce câteva cărţi din româneşte, sub pseudonimul Monique Saint-Côme şi Claude Pascal.
Colaborează la revistele3 editate de românii din exil. Din 1962 va lucra până în 1992, la postul de radio
Europa Liberă, unde are emisiuni săptămânale şi anume cronica de carte de la Actualitatea culturală românească precum şi Teze şi antiteze la Paris.
Virgil Ierunca (Virgil Untaru) a fost critic literar, eseist, memorialist, editor şi poet român. S-a
născut la 16 august 1920 şi a trecut în veşnicie la 28 septembrie 2006, la Paris. A fost căsătorit cu Monica
Lovinescu din 19524. A plecat din ţară în 1947, primind o bursă şi s-a stabilit la Paris, unde a editat mai
multe reviste literare sau cu tentă politică în limba română, a elaborat articole sau capitole despre cultura
română în enciclopedii şi dicţionare din Franţa şi Germania.
Părerile intelectualilor români despre cuplul Monica Lovinescu-Virgil Ierunca şi ceea ce au realizat
aceştia pentru românii de pretutindeni, sunt în cea mai mare parte de apreciere.
Vladimir Tismăneanu îi consideră „cel mai onest şi demn cuplu al culturii româneşti dintotdeauna”5
spunând despre Monica Lovinescu că „a fost cea mai rafinată cunoscătoare, exegetă, analistă a fenomenului
comunist. A pledat ca nimeni altcineva pentru demontarea şi demistificarea pretenţiilor ideologice ale tota‑
litarismului comunist”6, iar Gabriel Liiceanu îi numeşte drept „gropari ai comunismului”7, afirmând despre
Virgil Ierunca că parcă ar fi realizat o tehnică de „a trage în ţeapă”, în cuvinte, pentru cei care au „prostituat
cuvintele”8.
Statul român şi-a exprimat oficial aprecierea prin Mesajul preşedintelui României, adresat
Parlamentului cu prilejul prezentării Raportului Comisiei Prezidenţiale pentru Analiza Dictaturii Comuniste
din România, prin care este condamnat regimul comunist, în care preşedintele ţării afirmă „[…] Radio
<Europa Liberă> a fost într-adevăr ceea ce s-a dorit a fi: ziarul vorbit al românilor de pretutindeni. […] Îi
elogiez pe Monica Lovinescu şi pe Virgil Ierunca, cei care, exilându-se fizic, au continuat să trăiască zi de
zi pentru poporul român, ţinând trează, prin emisiunile lor de neuitat de la <Europa Liberă>, conştiinţa
morală a românilor”9.
Credem că hotărârea acestora de a pleca în străinătate şi mai apoi de a rămâne acolo, a fost un câştig
pentru românii de bună credinţă. Deoarece din Paris, de departe din punct de vedere geografic, au fost
aproape de România prin scrierile lor în publicaţiile literare ale românilor din străinătate şi mai ales pe calea
undelor, prin emisiunile de la Europa Liberă. Şi au putut face o critică obiectivă, necenzurată atât scrierilor
literare publicate în ţară sau în diaspora cât şi regimului comunist din România, într-o vreme când libera
exprimare în ţară nu exista.
Luceafărul, Caiete de dor, Fiinţa românească, Ethos, Contrapunct, Dialog, etc.
Manolescu, 2010, p. 401
5
Tismăneanu, 2002, p. 279
6
Tismăneanu, 2008 p. 5
7
	Liiceanu, 2006, p. 121
8
Meseşan, 2012, p. 188
9
Tismăneanu, 2007, p. 15
3
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Considerăm că familia Monica Lovinescu-Virgil Ierunca a devenit unul dintre reperele vieţii morale
şi culturale din ţară şi chiar din diaspora. Ei au fost, printre cei mai marcanţi opozanţi din exil ai regimului
totalitar comunist din patrie şi ale instituţiilor sale represive, percepute ca distrugătoare de vieţi şi destine.
Iar prezenţa unuia dintre cele mai valoroase fonduri de carte şi periodice din exilul românesc, şi anume
biblioteca acestora, în nord-vestul României, în Biblioteca Universităţii din Oradea, este o onoare şi o mare
responsabilitate.
Monica Lovinescu notează în jurnalul10 său, în noiembrie 1983, despre imensa bibliotecă a familiei
şi spune că „Ce-ar trebui în casa asta este un arhivar. […] Dar cum să găseşti aşa ceva şi mai ales de unde să
afle Virgil timpul să se ocupe de el? Suntem acoperiţi de cărţi, ziare, manuscrise, arhive (garajul e plin) ca
locatarul din Ionescu de mobile. Fără perspectiva vreunei ameliorări.” Situaţia s-a „agravat” chiar, deoarece
din 1983 numărul cărţilor primite sau achiziţionate de familia Ierunca a crescut substanţial, după cum
reiese din cercetările noastre privind existenta unor cărţi cu ani de apariţie ulteriori anului 1983.
Soarta bibliotecii personale de la Paris, ne putem da seama, a preocupat-o permanent pe Monica
Lovinescu atât înainte de decembrie 1989 cât şi după aceia. Astfel tot în propriul său Jurnal:1985–1988
fondul de carte este amintit de mai multe ori, evidenţiind importanţa destinului acestuia pentru familia
Ierunca. Într-o însemnare11 din Jurnal, din 4 august 1985, doamna Lovinescu precizează despre faptul că
Virgil, care a fost singurul care a suferit de pe urma zugrăvirii din casă, a fost recompensat cu o scară comodă
care i-a pus la dispoziţie şi podul pentru arhivă, după ce, garajul şi pivniţa sunt deja pline12. Situaţia viitoare
a bibliotecii a fost discutată de Monica Lovinescu în mai multe rânduri şi după căderea comunismului din
România. Din Jurnalul său aflăm că în anul 2000, într-o discuţie avută cu domnul Gabriel Liiceanu despre
viitorul Casei Muzeu «Eugen Lovinescu» este menţionat şi faptul că apartamentul este gata renovat, că se
vor pune în curând rafturile şi „trebuie să începem a ne gândi la transportul cărţilor. Pentru octombrie”13.
Pentru a evidenţia încă odată însemnătatea bibliotecii familiei Monica Lovinescu – Virgil Ierunca,
inclusiv pentru autorităţile din România, înainte de evenimentele din decembrie 1989, amintim o notă
informativă a Consiliului Securităţii Statului, Inspectoratul de Securitate al judeţului Cluj, din decembrie
1970, în care se afirmă că „Ierunca, … a spus că doreşte să vină în ţară şi să doneze biblioteca sa Academiei
Române. […] Ierunca este dispus să-şi dea biblioteca. Acesta e un lucru mare”14.
Destinul lucrărilor adunate de-a lungul vieţii de Monica Lovinescu şi Virgil Ierunca, prezente
în biblioteca acestora de la Paris, însă a fost altul, după cum ştim azi, acestea au fost donate, după tre‑
cerea în eternitate a celor doi proprietari, statului român şi împărţite de executorii testamentari Gabriel
Liiceanu şi Mihnea Berindei astfel: cea mai mare parte a cărţilor se găseşte în nord-vestul ţării, la Biblioteca
Universităţii din Oradea, un număr aproximativ de 8000 de volume, 5300 de periodice şi 1250 de dis‑
curi. O altă, parte aproximativ 1250 de cărţii valoroase, majoritatea cu dedicaţii, este la sediul Uniunii
Scriitorilor, din Bucureşti, 1500 de volume, cele mai multe scrise în limba franceză, se află la Biblioteca
Facultăţii de Ştiinţe Politice din Bucureşti, o altă fracţiune, în special discuri, la Colegiul “Noua Europă”,
alta, mult mai mică, în special cărţi de filozofie, la Fundaţia Lovinescu din Bucureşti15 şi probabil unele
cărţi, periodice, discuri, corespondenţă, notiţe, etc., în număr mic, în biblioteci personale ale apropiaţilor
familiei Monica Lovinescu –Virgil Ierunca.
Documentele şi manuscrisele din arhiva privată a acestor oameni de cultură şi luptători pentru
dreptate, în România comunistă, au fost donate de Fundaţia Humanitas Aqua Forte la 6 septembrie 2011
Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoriei Exilului Românesc16.
	Lovinescu, 2010, p. 110
Ibidem, p. 160
12
	Lovinescu, 2002, p. 52
13
	Lovinescu, 2010, p. 515
14
ACNSAS, Fond Informativ, dosar nr. I 6376, vol. 2, filele 26–27
15
Înfiinţată în fostul apartament al familiei Lovinescu
16
www.crimelecomunismului.ro
10
11
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Alături de alte acţiuni desfăşurate de aceşti însemnaţi opozanţi din exil ai regimului totalitar din
patrie, biblioteca personală de la Paris poate fi considerată o dovadă a sprijinului, acordat de proprietari cul‑
turii române neangajate politic, a intelectualilor români din toate colţurile lumii, cu precădere însă a celor
din ţară. Fondul de lucrări şi însemnări, poate fi privit ca un imens document, dar şi ca o parte a personali‑
tăţii acelora care l-au adunat de-a lungul vieţii lor, fiind valoros pentru că acesta conturează într-o anumită
manieră caracterul, dorinţele şi aspiraţiile acestor oameni. După părerea noastră, biblioteca familiei Ierunca
poate fi socotită o imensă carte deschisă pregătită să fie cercetată.
Valoarea bibliotecii, pe lângă cea sentimentală, este dată şi de faptul că multe din cărţile aflate în ea
sunt lucrări însemnate, inedite şi rare, mai ales cărţile tipărite în perioada de dinaintea venirii la putere a
comuniştilor sau a celor editate în perioada comunistă în exil. Fiind împotriva regimului comunist, acestea
din urmă au fost scoase în tiraje limitate şi au fost interzise în România înainte de decembrie 1989. Cuprinde
cărţi şi periodice, cu dedicaţii şi însemnări de la diverse personalităţi, în general de la autori, apărute atât
înainte de revoluţie cât şi după recâştigarea libertăţi de exprimare. Găsim aici multe din volumele tipărite
în ţară în perioada comunistă, lucrări, despre care şi-au exprimat părerile în emisiunile de la postul de radio
Europa Liberă sau în periodicele din diaspora, criticii literari Monica Lovinescu şi Virgil Ierunca. Există şi
cărţi editate în România sau în străinătate după revoluţie, mai ales de literatura dar şi din rândul acelora care
condamnă comunismul sau cele memorialistice.
Autori care într-o proporţie mare au ales calea exilului din diferite motive, care fac parte din generaţii
diferite, din perioade diferite ale plecării din ţara mamă, răspândiţi în toate colţurile lumii, se întâlnesc, prin
intermediul operelor lor, în casa şi biblioteca familiei Virgil Ierunca-Monica Lovinescu. Cărţile românilor
editate în afara ţării, prezente în biblioteca acestor personalităţi ale exilului, sunt în marea lor majoritate
strigăte de ajutor către Occident, pentru susţinerea cauzei românilor aflaţi sub dictatura comunistă. Alături
de alte acţiuni ale românilor din diaspora, editarea acestor lucrări, în mare majoritate în limba română şi
înfăţişând situaţia din ţară, demonstrează că autorii lor s-au gândit la românii de dincoace de Cortina de Fier.
Lucrările care au fost identificate în fondul de carte al acestei familii sunt în majoritate din domeniile:
literatură (memorialistică, corespondentă, proză, poezii), critică literară, istorie, filozofie, artă, folclor, soci‑
ologie, politică, biblioteconomie. Cărţile editate în exil sunt în mare parte în limba română, mai ales acelea
de istorie si memorialistică.
Volumele tipărite de către românii din diaspora, cercetate de noi, existente în acest fond aflat în
Biblioteca Universităţii din Oradea, este de aproximativ 800 de titluri din cele 8000 de volume. Cele mai
multe cărţi publicate în ţările occidentale sunt din Franţa, aproximativ 346 de volume, marea lor majori‑
tate fiind scrise în limba franceză. Spania este cea de a doua ţară din punct de vedere al numărului cărţilor
apărute în vest, aici au fost tipărite un număr aproximativ de 104 lucrări, marea lor majoritate fiind în limba
română. O a treia ţară ca mărime a numărului de cărţi editate, este Germania cu aproximativ 76 de titluri, în
marea lor majoritate scrise în limba română. Urmează Italia apoi Statele Unite ale Americi. Există în biblio‑
teca cuplului Monica Lovinescu-Virgil Ierunca unităţii de bibliotecă editate şi în alte state precum: Anglia,
Argentina, Austria, Belgia, Brazilia, Canada, Chile, Danemarca, Elveţia, Grecia, Hawaii, India, Israel, Mexic,
Monaco, Portugalia, Serbia, Suedia, Tenerife, Uruguay17.
Sperăm că acest fond, alături de celelalte colecţii speciale (carte rară, carte de patrimoniu, alte donaţii
precum Biblioteca personală a Profesorului Mircea Zaciu) care se găsesc în Biblioteca Universităţii din
Oradea să fie tratate şi conservate, pentru a se menţine într-o stare bună. Ele fac cinste şi în acelaşi timp
ridică prestigiul Bibliotecii Universităţii din Oradea, prin valoarea documentară şi nu numai, a
materialului de cercetat.

17

Chiş, 2013, p. 111
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CONSIDERAŢII CU PRIVIRE LA NAŢIONALIZAREA
INDUSTRIEI CLUJENE (1948)
ARTUR LAKATOS, VARGA-BURKHARDT LEVENTE*

CONSIDERATION ABOUT THE NATIONALIZATION OF INDUSTRY FROM CLUJ (1948)
ABSTRACT: The nationalization of the various industries
in Romania, can be interpreted as an important step in the
greatest economic and social experiment of communism
in the second part of the XXth century. The period before
the beginning of the process can be characterized through
incremental development of the city’s economy and of the
industry, delimited in separate phases.
The realities of the post-war period, the decrease in the production output, because of the outages of raw materials, the
general social insecurity and uncertainty have a great influence on the initial positive perception of the nationalization
of the various industries, however the negative feedbacks can
be observed and traced to the appointed enterprise leaders.
The guidance on the monthly reporting also can be observed
by the censors and the propaganda. The ambiguity of the
union’s functions can be observed, a movement which has
experienced a great development throughout the post-war
period until 1948, representing several activities.
KEYWORDS: City of Cluj, Industrial Production,
Nationalization, Economic History, Instauration of
Communism in Romania

REZUMAT: Naționalizarea industriei din România poate
fii interpretat ca un pas important din experimentul economic și social al comunismului din a doua parte a secolului
XX. Perioada premergătoare naționalizării este caracterizată prin dezvoltarea incrementală economică și industrială
a orașului, putând fii delimitate pe mai multe etape.
Realitățile perioadei post război, scăderea producției din
cauza lipsei materiilor prime, nesiguranța socială au contribuit și au influențat o percepție inițial pozitivă asupra
procesului de naționalizare, totodată se observă și o varietate de păreri negative asupra directoriilor numiți. Influența
cenzurii și propagandei se manifestă și în evaluarea și raportarea situației generale din fiecare lună. Se observă o funcție
ambiguă, dilatată a sindicatelor față de grupările politice,
mișcarea pe parcursul perioadei post-belice până în 1948
a experimentat o dezvoltare nemaiîntâlnită, reprezentând
multe domenii de activitate.
CUVINTE-CHEIE: Orașul Cluj, producție industrială,
naționalizare, istorie economică, instaurarea comunismului
în România

Clujul medieval a avut o populație însemnată de meșteșugari. Într-un document din 1369 se vorbește
despre întemeierea breslei blănarilor, dar pe lângă aceștia au jucat un rol însemnat și alți meșteșugari ca fie‑
rarii, croitorii, măcelarii, morarii etc. Actele din secolul XIV atestă un intens schimb de mărfuri cu multe
alte orașe importante ale vremii, între care și Viena. Meșteșugarii clujeni au primit mai multe privilegii de
la regii Ungariei și de la principii Transilvaniei, conform cărora la mai multe puncte vamale nu trebuiau să
plătească vama.1
Creștere importantă s-a produs în viața economică a orașului în ceea ce privește industrializarea în
secolul al XIX-lea, în epoca dualismului, adevărat că rămânând mult în urmă în comparație cu centrele
*
1

Artur Lakatos, Universitatea Babeş-Bolyai, lakatos_artur_lorand@yahoo.com, Varga-Burkhardt Levente, Universitatea
Babeş-Bolyai, varga-burkhardt.levente@outlook.com
Pascu, Pataki, Popa 1957, p. 24–30
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orășenești din Banat și Crișana. Pe când Timișoara a avut linie de cale ferată funcțională în 1857, Oradea și
Aradul în 1858, la Cluj calea ferată a intrat în funcțiune abia în 1870.2
În 1869, orașul Cluj era deja cel mai mare oraș și centru meșteșugăresc al Transilvaniei, având 26638
de locuitori, depășind treptat marile orașe tradiționale săsești, Sibiu și Brașov.3 Au existat la vremea respec‑
tivă o serie de mici unități industriale, dintre care cele mai importante fiind acelea care se aflau în posesia lui
Rajk Péter. În 1840 s-a deschis prima fabrică de construcții de mașini Rajk, însă doar după 8 ani, s-a închis,
Rajk reprofilându-se la producție de arme de foc.
În urma sfârșitului valului revoluționar și producția de arme a devenit nerentabilă așa că în 1853, Rajk și-a
făcut o turnătorie de oțel. În 1869 s-a aliat cu Dietrich Sámuel, axându-se pe producția diferitor tipuri de mașini
specializate utilizate în agricultură, producție de alcool și morărit. În urma retragerii din lumea afacerilor a
lui Rajk, partea lui a fost cumpărată de familia Wagner, însă atelierul nu s-a putut dezvolta niciodată într-o
întreprindere într-adevăr mare, numărul angajaților nedepășind niciodată 50 de persoane.4
Alte unități economice mai importante, pe care le putem considera cu mare bunăvoință a fi fabrici,
au fost moara și distileriile familiei Sigmund, care aveau în total în jur de 100 de angajați și care funcționau
cu cărbunele din Aghireș, mine în care familia Sigmund a investit la rândul ei. O oțelărie a fost fondată de
Junász Lajos, întreprindere care avea peste 100 de muncitori la sfârșitul secolului și care s-a axat pe produ‑
cerea unor aparate hidraulice și de încălzire, iar ulterior la producția unor echipamente utilizate în exploa‑
tările silvice și în minerit.
O altă oțelărie era cea a familiei Simonffy, care, ca număr de angajați o concura pe cea a lui Junász, și
care s-a axat mai mult pe producția unor obiecte livrate pentru oraș și altor instituții, multe din produsele
acestuia regăsindu-se și azi în patrimoniul orașului, cum ar fi gardul din jurul bisericii Sfântul Mihail sau
cazul fântânilor arteziene din Parcul Central.
Alte întreprinderi care își începeau atunci activitatea și se vor dezvolta în niște unități mari și impor‑
tante în secolul XX au fost fabrica de piele Rennes, fabrica de chibrituri Reiter, fabrica de tutun – aflată în
proprietatea statului –, atelierele căilor ferate, tot în proprietatea statului, precum și alte unități industriale
cu un număr de angajați între 10 și 60 de persoane, în domenii cheie cum ar fi producția de dulciuri, bere,
hârtie, țesături și ateliere de tâmplărie.5
Conform datelor publicate de Victor Axenciuc, situația industrială a județului Cluj se prezenta în
felul următor în 1900, privind repartizarea muncitorilor angajați în domeniu: Prelucrare de metale 897,
industria producătoare de mașini 714, prelucrarea pietrei, sticlei și ceramicii 922, prelucrarea lemnului
1158, prelucrare pielii 105, țesătorie 18, confecții de piele și de textile 942, industria hârtiei 10, industria
alimentară 662, industria chimică 8, construcții 175, artă industrială 20. În total un număr de 10743 mun‑
citori, județul Cluj fiind întrecut doar de județeleTimiș, Bihor, Arad și Caraș-Severin.6
La 1910, situația s-a modificat în felul următor: metalurgie 1259, construcții de mașini 1106, piatră,
ceramică și sticlă 1000, prelucrarea lemnului 2627, prelucrarea pielii 122, țesătorie 123, confecționarea de
haine din piele 4320, industria hârtiei 102, industria alimentară 2657, industria chimică 374, construcții
1645, artă industrială 308. În total 15643 persoane.7
În urma Dictatului de la Viena, Clujul a fost cel mai productiv oraș din Ardealul de Nord în 1944:
250000 pengő/ 1000 locuințe.8
Pentru a înțelege mai bine situația industriei clujene existente în perioada 1945–1948, redăm, într-o
manieră telegrafică, încă o dată, dar în mare măsură reformulată, urmările trecerii frontului prin această
2
3
4
5
6
7
8

Egyed 1981, p. 150–151
Nagy 2006, p. 90
Gelléri 1879, p. 125–126.
Nagy 2006, p. 93–94.
Axenciuc 1992, p. 34–35.
Ibidem, p. 60
Ellenzék, 22 august 1944, p. 5
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zonă, cu atenție deosebită asupra distrugerilor cauzate în infrastructura și viața economică a orașului, atât
din perspectiva bunurilor tangibile, cât și din cea a resurselor umane.
Clujul – adică orașul în sine, nu locuitorii acestuia înrolați în armată și duși pe front – a făcut cunoștință
cu războiul într-o manieră directă în vara anului 1944, o dată cu marile bombardamente aliate. Aceste bom‑
bardamente au fost efectuate de avioanele aliaților occidentali și au avut scopuri strategice, bombardând
mai ales obiective în diferite orașe mari care serveau scopuri strategice – direct militare sau economice – dar
au căzut bombe din plin și în zonele rezidențiale.9
În cazul orașului Cluj a fost vizată zona nordică, industrială, și mai ales zona căii ferate. Cel mai mare
bombardament a avut loc pe 2 iunie 1944, și s-a soldat cu câteva sute de morți.10 Bombele au atins între
alte obiective secția de piei fine a fabricii Dermata, fabrica de chibrituri, atelierele de căi ferate și fabrica
Fermeta.11 În urma panicii create s-a produs un adevărat exod al persoanelor care locuiau în zona vizată,
spre zonele mărginașe ale orașului – spre spațiile verzi –, care a cauzat pagube importante în ogoare, livezi
și pășuni.12 Bombardamente de amploare mai redusă au avut loc pe tot parcursul verii, însă n-au mai atins
intensitatea celui din 2 iunie.
Din fericire pentru oraș și locuitorii acestuia, odată cu apropierea frontului, n-au avut loc lupte în
interiorul orașului, deoarece armatele germane și maghiare l-au evacuat de trupe pe 10 octombrie, cu două
zile înainte de intrarea Armatei Roșii, chiar dacă nu toate localitățile din jur au fost atât de norocoase – în
urma luptelor fiind avariată de exemplu linia electrică în Suceagu și Mera.13 Mari distrugeri au fost provo‑
cate însă de acțiunile de sabotaj strategic ale armatei germane. Conducerea armatei germane a fost decisă
să distrugă acele obiective lăsate în urmă care ar fi putut fi folosite în scopuri strategice de inamic. Așa că au
inventariat aceste obiective, elaborând un plan minuțios de aruncare în aer al acestora. Conform memori‑
ilor lui Bethlen Béla, care a văzut lista generalului german, pe primul loc s-a aflat fabrica Dermata cu toate
instalațiile ei, pe locul doi fabrica de tutun, apoi toate celelalte fabrici importante și alte obiective diferite.14
Într-o mare măsură au reușit să-și ducă planurile la îndeplinire.
Astfel au aruncat în aer centrul de telefoane, fabrica de gaz, obiectivele militare de pe Cetățuie, sina‑
goga de pe strada Horea, podul de cale ferată de lângă uzina Dermata și toate podurile de pe Someș15,
precum și alte obiective cum ar fi fabrica de cărămidă16, fabrica de chibrituri17, etc. În multe cazuri, acolo
unde au avut destul timp pentru a acționa, au luat cu ei instalațiile, de exemplu de la Fabrica de Oțel18. În
alte cazuri nu germanii, ci chiar proprietarii panicați ai unor întreprinderi au luat cu ei instalațiile proprii,
cum era cazul micii fabrici de dulciuri a unui întreprinzător pe nume Pillich.19 Au existat însă și cazuri în care
rezistența muncitorilor i-au împiedicat să-și ducă planul la îndeplinire, cum a fost cazul fabricii Dermata, a
fabricii de carne sau la Aghireș.
Muncitorii fabricii Dermata au trimis o delegație la Bethlen Béla, pe atunci intendentul guvernului
maghiar și s-au plâns că nemții vor să arunce în aer fabrica care îi asigură pâinea de zi cu zi. Bethlen, datorită
relațiilor lui bune cu generalul Dálnoki Veress Lajos, a obținut 100 de arme împreună cu muniție de la armata
maghiară, cu care muncitorii uzinei și-au putut întemeia garda muncitorească, care se va opune germanilor.20
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Gosztonyi 1995, p. 151
Ellenzék 6 iunie 1944.
Ibidem 4 iunie 1944.
Ibidem 7 iun. 1944.
Világosság 19 octombrie.
Bethlen 1989, p. 169
Erdély 4 dec. 1944.
Principalele… 1948, p. 93
Erdély 1 apr 1945
Világosság 23 noi. 1944
Ibidem, 2 dec.1944
Bethlen 1989, p. 168
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Un alt caz asemănător s-a întâmplat la fabrica de carne, unde doi directori au fugit și administrația
a rămas în mâinile lui Murádin Márton. Și aici, muncitorii au organizat o gardă și s-au opus tentativei ger‑
manilor, care s-au retras fără luptă.21 La Aghireș muncitorii uzinei electrice, împreună cu unii soldați din
armata maghiară, s-au opus germanilor și au izbutit să apere fabrica.22
La baza acestor succese a stat, fără îndoială, bravura unora, care trebuie respectată. Însă cheia succesului
lor nu se află în acest lucru, ci mai mult în faptul că unitățile germane se grăbeau să se retragă și nu-și iroseau
timpul cu lupte costisitoare și timp prețios. Faptul că s-au grăbit este ilustrat și prin actul aruncării în aer a
fabricii de gaz. Au minat deja fabrica când muncitorii acesteia au eliberat gazul din instalații, salvând astfel
nu numai propriile vieți, ci și jumătate din oraș: este greu de imaginat ce s-ar fi întâmplat dacă flăcările pro‑
duse de conflagrație ar fi cauzat și explozia cantității mari de gaz,23 detonarea acesteia ar fi distrus probabil
jumătate din oraș. Iar în alte cazuri, cum a fost cel al atelierelor de căi ferate, n-au explodat multe din bombe,
câteva ateliere scăpând de distrugere.24
Procesul de naționalizare, atât în presă cât și în documentele oficiale ale vremii, avea o imagine bună,
dar în mare măsură artificial creată, bună la vremea respectivă. Într-o notă către Direcțiunea Centrală
Industrială a Metalurgiei Prelucrătoare, scrisă la 17 martie 1948 se spune: La data naționalizării fabrica nu
avea materii prime, nu avea un fond de rulment suficient pentru asigurarea producției și în general putem afirma
că faptul naționalizării a fost o salvare pentru întreprindere. Bilanțul pe 13 iunie–31 decembrie 1948 arată o
pierdere de 388439 lei.25
Se făcea o propagandă bună naționalizării și în presă. Fabrica Schull producea în urma naționalizării
cu 9% mai ieftin și cu economisire de material.26 A crescut și producția Uzinei Helios27, producția fostei
brutării Katona a crescut de la 300 kg zilnic la 1300 zilnic.28 Din Rendor a devenit Kameleon, producea cu
30% mai mult decât în 1938, primind materii prime și din Argentina.29
Aceste date foarte probabil că sunt parțial adevărate. Deși s-a pus mare accent pe propagandă, cen‑
zura Partidului nepermițând deja publicarea unor contra opinii, este foarte probabil că multe persoane au
văzut în proprietatea de stat stabilitate și continuitate, și că într-adevăr, numărul acelora care au crezut că de
acum încolo va fi puțin mai bine, a fost unul destul de ridicat.
Acest fapt era valabil probabil nu atât din considerente politice, ci din experiența anilor precedenți,
când nesiguranța aprovizionării a cauzat concedieri, sistarea muncii și a salariilor etc., iar siguranța oferită
de proprietatea de stat era dorită de multă lume. Nu avem cifre exacte privind numărul persoanelor care ar
fi fost împotriva naționalizărilor, dar este foarte probabil că și numărul acestora era unul destul de ridicat.
Naționalizările au reprezentat începutul de fapt al unui experiment politic și social în tara noastră, a căror
efecte chiar și după aproape două decenii de la căderea comunismului pot fi resimțite.
Dar care sunt caracteristicile și consecințele naționalizării? În arhivele clujene, am găsit datele care
urmează a fi prezentate pe paginile următoare. Conform unui raport, în județ au fost naționalizate 48
de întreprinderi aparținând Ministerului Industriei, Minelor și Petrolului și 26 de mori și prese de ulei
aparținând Ministerului de Interne. Au mai fost naționalizate 6 întreprinderi metalurgice, 3 electrotehnice,
2 mine, o societate de distribuire de petrol, 7 companii de construcții, 5 de cherestea, 2 de arte grafice, 6
textile, 2 de piele, 6 de industrie chimică, 6 alimentare, 1 companie de asigurări. În fruntea acestor între‑
prinderi naționalizate au fost numiți directori nou, dintre care 44 erau înainte de numire muncitori, și 4
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Erdély 4 dec.1944
Világosság 19 oct. 1944.
Ibidem 11 feb.1945
Ibidem 10 iun. 1945
DJAN-Cluj 1948, f2
Világosság 1 iulie 1948, p. 9
Ibidem 5 august 1948, p. 5
Ibidem 10 august 1948, p 3
Ibidem 4 septembrie 1948, p 5
— 420 —

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

CONSIDERAŢII CU PRIVIRE LA NAŢIONALIZAREA INDUSTRIEI CLUJENE (1948)

N

funcționari sau tehnicieni.30 Raportul mai menționează că vestea naționalizărilor a fost primită cu bucurie
de muncitorii acestor întreprinderi, mai puțin în fabrica de cărămidă și în fabrica Orion. Nu era însă la fel
de unanimă recepția în rândurile funcționarilor și tehnicienilor, în rândurile cărora au existat mai multe
rezerve.
O problemă interesantă și aparte este întrebarea în ce măsură au făcut față acești noi directori
cerințelor profesionale, cu un cuvânt modern, recent, nefolosit în terminologia acelor vremuri: cerințelor
manageriale.
În acest sens, rapoartele generale sunt variate, de la nemulțumiri până la mulțumire completă și
laude la adresa noilor conducători. Astfel, raportul Secției Organe al Organizației Județene pe luna iulie
ne vorbește de mai multe lipsuri și nereguli apărute în cazul acestor noi directori. De exemplu, la Fabrica
de Oțel noul director este bine intenționat, dar nu face fată singur la provocările muncii de conducere, și
nu primește sprijinul necesar nici de la organele de Partid, nici de la Comitetul de Fabrică, nici din partea
tehnicienilor. În acest caz se și menționează că „tehnicienii din această fabrică sunt rău intenționați”, fără să
precizeze însă dacă această reavoință se adresează împotriva persoanei directorului, al puterii de stat sau
al sistemului de idei care stau în spatele acestora. Iar pentru combaterea acestei probleme, trebuie trimiși
ingineri specializați în ajutorul directorului.
Tot în acest raport apare o caracterizare generală a acestor directori care sună în felul următor: Munca
directorilor lasă mult de dorit, din rapoartele lor s-au observat multe slăbiciuni, unii sunt încrezuți și superficiali.31
Această imagine se va schimba însă în raportul din luna imediat următoare, în care se scrie astfel despre noii
directori, în general: Directorii întreprinderilor naționalizate corespund în linii generale misiunii cu care au fost
încredințați. Se orientează cu destulă ușurință și-i însușesc treptat cunoștințele necesare. Doar trei cazuri au fost
la 3 fabrici mici unde am fost nevoiți să propunem schimbarea directorilor. Ceea ce s-a și întâmplat. Slăbiciunile
directorilor este că nu există o colaborare mai strânsă între diversele întreprinderi naționalizate. Un caz semnificativ este acela întâmplat la o licitație de imprimate, când tipografiile naționalizate n-au obținut o lucrare destul
de mare de la Dermata, sub motivul că tipografia particulară a fost mai ieftină cu câteva procente.32 Schimbarea
bruscă de atitudine față de acești directori se poate datora mai multor factori. Unul ar fi că evaluarea lor
subiectivă ar fi fost făcută de altă persoană. Un altul – foarte puțin probabil – ar fi că atât în raportul din iulie,
cât și în cel de august se scrie, cuvânt cu cuvânt, adevărul, iar situația s-a schimbat de pe o lună pe alta. Sau
se poate că raportul intern al partidului trebuia să sufere modificările care au apărut în raportul din august,
deoarece nu se putea prezenta organelor superioare o imagine negativă a naționalizărilor. Foarte probabil
este vorba de acest ultim fapt.
Alte statistici, referitoare la situația industriei clujene, ne indică următoarele realități pe anul 1948:
Repartizarea pe ramuri
Industrie extractivă
Industrie chimică și farmaceutică
metalurgie
textilă
Pielărie și încălțăminte
Construcții și ceramică
Industria lemnului și industrie mobilier
Industrie alimentară ( cu cele 8 brutării municipale)
grafică
Energie electrică
Transporturi și comunicații

30
31
32

Nr. întreprinderi
3
7
7
6
2
3
8
21
2
1
1

DJAN-Cluj 2/1948, f22–23
DJAN-Cluj 2/1948, f 28–29.
Ibidem, f 42
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Pe lângă acestea mai existau, în acel moment, întreprinderile de stat RATA, CAM, Atelierele CFR
și Uzinele de Apă. Numărul total al muncitorilor din aceste întreprinderi de stat era 13189, adică 80% din
muncitorii industriali ai orașului.33
Proprietatea privată din producția industrială în acel moment se prezenta astfel: mai existau 16 între‑
prinderi cu un număr între 10–65 de salariați, dintre care 3 întreprinderi în domeniul industriei metalur‑
gice, 7 în industria de textile, 6 în industria grafică.34
Producția industrială în cifre, tot în aceeași perioadă, se reflecta în felul următor35:
Întreprinderea
Atelierele CFR

Herbak János ( fosta
Dermata)

Fabrica de Oțel „Unirea”
Iris
Fabrica de tutun CAM

Minele Șorecari
Fabrica de cherestea Poieni
Ravag
Fabrica de basmale Schull

Produse principale
și unitatea lor de
măsură
Locomotive reparații
generale pe bucată
(sic!)
Vagoane, bucăți
Locomotive reparații
mici, bucăți
Încălțăminte, perechi
Talpă, kg
Piei fine, fuse
Curele, kg
Clei, kg
Fontă de fier
maleabilă, kg
Chamotte, kg
porțelan
Carpați, buc
Mărășești, buc
National, buc
Plugar, buc
Tutun, kg
Cărbuni bruni, tone
Cherestea fasonată,
m3
Armături diferite, kg
Basmale, kg

Media lunară în
1938
16

Media lunară din
1948, înainte de
naționalizare
12,6

Media lunară din
1948, după
naționalizare
8

494

244

207

5
46763
86678
324070
2131
1520
92844

8,6
54734
51140
189290
2397
2261
101307

10
93850
148701
559020
5336
11199
88138

62771
nu există date

8200
1000

34778
nu există date
4945000
3950000
24588000
21588000
28705
5596
1192

56108
nu există date
8564000
9307000
29352000
23058000
70120
5600
2236

7712
25000

4119
17500

7585
23407

151000

Un tabel care tinde spre complexitate reproduce următoarele date cu privire la unitățile industriale
clujene:
Nr. crit. Denumire întreprinderii

33
34
35

Număr
salariați
515

1

Fabrica „ Unirea” ( de Oțel)

2
3

Robinet ( Ravag)
Menajul ( Orion)

124
106

4
5
6

Fermeta
Triumf
Uzine de Fier

85
47
130

7
8

Emeryt-Volta
Minele de cărbuni „Ticu”

18
781

Ce produce
Turnătorie, piese de
mașini
armătură
Articole de menaj din
table și turnate
armătură
bujii
Tucerii, piese de
mașini
Tuburi Bergman
Cărbune brun

DJAN-Cluj 12/1948, F 9
Ibidem, F 11.
Ibidem, f 12–13.
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Capacitate actuală de
producție/lunar
100000 kg/pe lună
7000 kg/lună
35000 kg/lună
4000 kg/lună
2500 buc/lună
25000 kg/lună
6000 tone
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Nr. crit. Denumire întreprinderii
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51–58
59
60
61
62

Minele caolin Aghireș
Societatea Națională gaz-Metan
Fabrica de ghips Aghireș
Fabrica Rapid ( Calcit)
Gazind

Număr
salariați
69
288
130
85
104

Gladys
Mucava
Napochemia
Breiner Bela
România Muncitoare
Ady
Helios
Someșul
Herbak
Cameleon ( Rendor)
Fabrica de Cărămidă Chintă
Industrie de Lut și Piatră Cordoș
Iris
Industrie Forestieră Poieni
Valea Someșului
Uzina Răcătău
Uzina Beliș
Damian Moga
Doader Gheorghe
Hercules-Bucea
Erba
Fabrica de Mezeluri
Fabrica de Bere
Fabrica de Spirt Cluj
Fabrica de Spirt Almașul
Fabrica de spirt Gilău
Fabrica de spirt Zimbor
Fabrica de bomboane Feleacul
Fabrica de Ulei Flacăra
Moara Irina
Moara Molnar-Pinter
Moara Românească
Moara Plugarul
Moara Kovacs
Moara Goldstein
Brutăria municipală numerele 1–8

56
42
116
243
144
109
114
21
4338
99
56
49
348
450
43
64
35
20
18
22
139
60
108
41
20
20
20
58
46
20
28
9
6
5
7
153

Tipografia Zorile
Institut de arte grafice Minerva
UEC-Cluj
SART

183
292
80

Ce produce
caolin
Gaz-metan
ghips
Ghips, îngrășăminte
Gaz,
cocs,
gudroane
Cremă de ghete
Hârtie mucava
Produse farmaceutice
Țesături bumbac
basmale
Ciorapi de damă
Tricotaj
pâslă
Piele și încălțăminte
Piele și talpă
Cărămizi și țigle
Cărămizi și țigle
Porțelan, chamotte
Cherestea, lăzi
Cherestea, lăzi
Cherestea, rășinoase
Cherestea, rășinoase
cherestea
cherestea
Mobile curbate
Mobile și case
mezeluri
bere
spirt
spirt
spirt
spirt
Bomboane
Ulei comestibil
Moară comercială
Moară comercială
Moară comercială
Moară municipală
Moară municipală
Moară municipală
Pâine, produse de
panificație
Diferite tipărituri
Diferite tipărituri
Curent electric
telefoane

Capacitate actuală de
producție/lunar
100000 kg
75000 m cubi
76800 kg
3800 kg
18000 kg
40000 kg
10–12000000 lei
150000 m
25000 buc
800–1000 kg
-

750 kl
31000 l

40000 kg

Tot aceeași statistică ne mai vorbește și despre sectorul nestatal, adică cel privat și cooperativist. La
nivelul cooperativelor, existau în acel moment trei cooperative industriale. Toate cele trei au purtat numele
de „Victoria”, dar aveau priluri diferite: tricotaje, bomboane, respectiv pielărie. Mai exista în industria prelu‑
crării lemnului cooperativa „Lemnul”, al cărui activitate principală era producția de mobile.
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În sectorul particular, adică în proprietate privată, în urma efectuării naționalizărilor au mai rămas:
în domeniul industriei metalurgice, fabrica de lacăte „Sfinx”, Atelierul mecanic „Mendrei” și atelierul arimar
„Orbai şi Abraham Ţ”. Pe lângă aceștia, au mai fost o fabrică de vată, fabrica de tricotaje „ Ioana”, „ Fischer”,
„Cigi” și „Special”, fabrica de ciorapi și tricotaje „ Ideal”, țesătoria de bumbac „Colibri”. În domeniul așaziselor „arte grafice” se menționează următoarele unități: tipografiile „Omnia”, „Diocezane”, „Atheneul
Petőfi”, „Cartea Românească”, „Litografia” și fabrica de cutii Kiss Ioan.36
Din punctul de vedere al istoriei sociale este interesant să vedem și evoluția stării sindicatelor din
aceste întreprinderi. După 1944, viața sindicală a experimentat o dezvoltare nemaiîntâlnită până în acea
clipă. Sindicatele, pe de o parte, reprezentau o alternativă nuanțată la partide, pe de o altă parte, erau și încu‑
rajate de Partidul Comunist din România și de Partidul Social-Democrat. În loc de încheiere, aici dorim să
redăm o situație, sau mai bine zis, un raport final pe Sindicate, cu datele la momentul 30 decembrie 1948, cu
numărul membrilor de sindicat existenți la momentul respectiv în cadrul diferitor întreprinderi, respectiv
în acele sectoare în care existau mai multe unități mici, asociația sindicală s-a făcut pe ramură37:
Număr
Criteriu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Instituție/ramură
CFR
Pielării
Industria metalo-chimică
Funcționari publici
Textile și îmbrăcăminte
Sanitari
Particulari
Comunali
Herbak Janos
Învățători
Alimentari
Constructori
Profesori secundari
Profesori universitari
CAM
Lemnari
Artiști
Transport
Tipografi
Casnici
Hygiena
PTT
Agricoli
Gazmetan Cluj
Metalochimic Aghireș
Minele Şorecani
Gazmetan Sărmaș
Lemn forestier Poieni
Mixt Huedin

Număr membri la 30
XII. 1948
8872
583
2541
2530
1852
2167
2234
1626
4202
1175
1585
1694
1134
1136
631
742
1121
1172
476
2142
245
585
6608
294
183
857
147
306
403

Despre evoluția industriei clujene se mai pot spune multe. După 1948 va începe însă o nouă epocă,
cea a industrializării comuniste, care însă este un alt capitol al istoriei.

36
37

DJAN-Cluj 12/1948, f 17–21.
DJAN-Cluj 13/1948, f 139.
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ABSTRACT: It lived between the history and the past,
between the official and the rewritten twice the historiographic and practiced public discourse, involving actanți
marked by ethnic and susceotibilities in conceptual maintenance effirt ansd support of perseverare a complex articulated in articles, studies, papers and sequential volumes,
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the local dimensions of the Holocaust in the context of the
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European resurection.
KEYWORDS: Holocaust, Jewish question, deportations,
the cult of Antonescu, Romanian historiography

REZUMAT: Antinomia între istoria trăită şi cea oficială,
între trecutul real şi cel rescris, dublul discurs practicat istoriografic şi public, implicând actanţi marcaţi de sensibilităţi
etnice şi susceptibilităţi ideatice în efortul de întreţinere,
perseverare şi susţinere a unui tablou complex articulat din
articole / studii, lucrări şi volume secvenţiale, – lipsit însă
de sinteza critică reflectând cercetarea imparţială şi exhaustivă, – constituie un reflex actual al procesului urgentat
în scrisul istoric românesc privind asumarea şi reevaluarea
trecutului recent vizând problematica războiului şi dimensiunea autohtonă a Holocaustului / Shoahului, în contextul
exploziei informaţionale şi resurecţiei comparatiste în plan
european.
CUVINTE-CHEIE: Holocaust, problema evreiască,
deportări, cultul Antonescu, istoriografia românească

Controverse noţionale / terminologice
În accepţia exegeţilor problematicii abordate, canavaua noţională / terminologică include variate
nuanţe de definire (exterminare – genocid – masacru – pogrom – soluţie finală etc.) a spaţiului şi timpului
aplicării metodei de aneantizare a evreimii ca neam / rasă pe durata celui de-al doilea război mondial în
diferite ţări. Procedeul concentrării victimelor în spaţii aparte şi operaţiile mobile efectuate gradual până la
consacrarea tehnicii anihilării se corobora cu procedura deportării şi condamnării în anonimat a mulţimilor
supuse neutralizării fizice şi morale. Această politică oficială de discriminare parţială / totală operată pe cri‑
teriul originii etnice şi de distrugere identitară, conform căreia etnia era incriminată, inferiorizată şi anulată
existenţial, a suportat hermeneutic şi semantic tentative de reformulare în funcţie de rezistenţa mentală şi
stereotipii remanente, prin tehnica cuantificării seriei de asemănări şi diferenţe cauzate de specifice dimen‑
siuni istorice, social politice şi etice.
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În contextul preliminat, „cazul românesc” dovedeşte caracteristici semnificative, motivate de exage‑
rarea sau minimalizarea validării ori invalidării unui program marcat de intenţionalitate şi sistematicitate,
generat însă de atitudini discriminatorii demografice, anularea cetăţeniei, actul deportării, tehnici repre‑
sive şi tratamente inumane aplicate până la extinderea / diminuarea suprimării fiinţei umane. Astfel, de
exemplu, în optica emisarilor autohtoni ai curentului „negaţionist”, cazul Transnistriei ilustra tocmai genul
de eliminare prin terapie „tăcută” a celor peste 250.000 victime, în antiteză cu „excesul de zel” vizibil mani‑
festat de autorităţile germane şi maghiare în aria de nord a Transilvaniei.
Trasee istoriografice
Rocada survenită politic după 1989 a fost acceptată de reprezentanţii scrisului istoric românesc drept
germene de benefice „provocări” referitoare la recuperarea trecutului voit omis, renovarea discursului ştiin‑
ţific, efortul de interdisciplinaritate, suportarea maximei presiuni sociale şi articularea interogaţiei privind
relaţia dintre istorie şi istorici.
Specificităţi proprii istoriografiei româneşti grupate paradigmatic în poli de interes generaţi de o mul‑
titudine de factori (cenzură, idealism, ignoranţă, falsitate, manipulare, sacrosanţă, sensibilitate, tabuuri etc.)
au determinat şi înrâurit tematic evoluţia demersului interpretativ din punct de vedere analitic şi sintetic
privind elementele triadei compuse din antisemitismul tradiţional, chestiunea evreiască belică şi alianţa /
relaţia dintre Germania şi România între 1940–1944. Efortul vădit iniţial în depăşirea fazei tratării bazate
exclusiv pe cifre şi date, în favoarea adoptării codului optim hermeneutic, a atras după sine restrângerea
marjei de stabilitate a metodei strict factologice şi remedierea dificultăţilor interpretative prin extensii dia‑
logale efectuate în spirit comparatist, tocmai pentru eliminarea unor ritualuri ideologizante, preluate în
apriorică dependenţă faţă de anumite predicţii statuate canonizant şi doctrinar.
Chestiunea responsabilităţii şi a implicaţiilor social-economice-politice caracteristice regimului dic‑
taturii militare antonesciene, dezbătută în gradată expunere după 1990 releva persistenţa a două tentative,
de făţişă condamnare şi demascare, şi de cosmetizare şi negare, proprii spectrului discursiv istoriografic
autohton dominat tradiţional de subiectul „victimizării / suferinţei”, cu impact în acceptarea ori respingerea
tezei antisemite şi a răspunderii oficiale în exterminarea populaţiei evreieşti. Într-un context de prelun‑
gită tranziţie afectând şi sfera mentalului colectiv, conjuncţia dintre o serie de factori obiectivi şi subiectivi
precum timida liberalizare a discursului istoric, aprofundarea unor subiecte considerate iniţial neavenite
(genocid, legionarism, sistem autoritar), a condus la o dublă polarizare între datul intern şi extern, propice
depăşirii fazei incipient instituţionale şi din punct de vedere conceptual-metodologic (arhive, structuri de
cercetare, disponibilităţi materiale şi umane) a discuţiei critice începute de istorici, jurnalişti şi politicieni,
generând atitudini emoţionale şi partinice faţă de cazuistica românească vizând relaţia polemică dintre arti‑
zanii / partizanii tezelor de „funcţionalism” / „intenţionalism”, în explicitarea şi înţelegerea atitudinii gene‑
rale manifestate în raport cu evreii din România belică.
Bibliografia istorică aferentă bazată cantitativ şi calitativ pe articole şi studii academice, volume docu‑
mentare, monografii, sinteze, jurnale, memorii, lucrări de popularizare etc. denotă o informaţie şi interpre‑
tare adecvată epocii în viziunea proprie a semnatarilor. După un interval relativ impropriu tematic, confi‑
gurat de influenţa oportunismului politic în areal istoriografic, problematica evreimii din România între
anii 1940–1944 se impune acut într-un context discursiv şi interpretativ generat de disputa a două orientări
contrare: a) încercarea de reabilitare a regimului Antonescu, făcută în paralel cu ocultarea referirii la ches‑
tiunea evreiască; b) strădania de făţişă acuzare a autorităţilor vremii, prin dezvăluirea seriei de internări,
expulzări şi crime săvârşite oficial în timpul războiului.
Abordările survenite în gradată avalanşă editorială vădesc lacune şi limite inerente distonanţei
între valoarea discursului şi metoda analizei, inegalităţile de formă şi fond conducând la erori şi distor‑
siuni factuale, îngreunate de reciproce acuze de incorectitudine profesională în pledoaria întreprinsă
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pentru comensurarea sensurilor şi tensiunilor în macrostudierea relaţiei interetnice şi microcercetarea
„chestiunii evreieşti” pe secvenţe istorice determinante: statut juridic, seria de pogromuri, destine exis‑
tenţiale în Basarabia şi Bucovina, deportarea în Transnistria, relaţiile româno-germane, locul / rolul jucat
de Ion Antonescu, invalidarea planului de „finală strămutare” în Polonia / Germania, situaţia din nordul
Transilvaniei între primăvara şi toamna anului 1944, militantismul comunitar pentru spravieţuire, mişcarea
sionistă, activitatea Centralei de resort etc.
Stereotipii istoriografice „pozitiviste”
Canonul actual induce şi extinde axiomatic opinia conform căreia fiecare generaţie rescrie trecutul din
punct de vedere propriu experimenţial şi într-o lectură critică îmbunătăţită din unghi de investigare modern,
europenist şi comparat. Reclamata pluridisciplinaritate în studiu vizează tocmai aplicarea de metode şi
variante sistemice în justificarea sau relativizarea particularităţilor doctrinare ori umane, cu impact actual
şi viitor prin însăşi formele încorporate de ulterioare „igienizări”, „mitizări”, „politizări” afectând la unison
ductul comun analitic şi informativ. În situaţia analizată concret şi fără tentă idealizantă, referiri multiple se
fac acum la modalitatea utilizării unor tehnici repetitive de ignorare şi interpretare tendenţioasă a materia‑
lului inedit, şi de incriminare a terminologiei frecvent uzitată în supralicitarea unor accente valide rezolvării
favorabile a problematicii abordate. Omiterea deliberată din calcul a legii alterităţii privind raportarea la
celălalt se efectuează antitetic prin eliminarea fondului comun şi exacerbarea setului de diferenţieri.
Ideea dominantă a expozeului survenit unanim din partea autorilor evrei constă în incumbarea răs‑
punderii prigoanei antievreieşti autohtone pe seama etnicului românesc, în deopotrivă măsură reprezentat
de autorităţi şi civili. Campania de exterminare se cadrează explicit fenomenului şi conjuncturii istorice
specifice paradigmei naţional-legionare prin natura rasist antisemită a politicii săvârşite de regim, cazuistica
inocenţei victimelor, disocierea formelor de persecuţie conform spaţiului şi timpului, corelaţia între anul
1941 şi accentuarea represiunii, chestiunea „premeditării” faptelor de la Iaşi, din Basarabia şi Bucovina şi,
în special Transnistria, dihotomia acceptării ori respingerii „soluţiei finale”, momentele supravieţuirii în
România, inclusiv în nordul şi sudul Transilvaniei, precum şi evaluarea statistică a cuantumului pierderilor
umane. Se redimensiona şi recreiona exemplul Holocaustului / Shoahului, sugerat oficial şi negaţionist fără
tentă rasistă şi drept reacţie oportună la adresa mişcării democratice antifasciste şi anticomuniste, cu unic
factor recunoscut şi acuzat responsabil numai în existenţa şi funcţionalitatea armatei germane.
Merită un interes dubitativ în acest sens ipoteza expusă de Michael Shafir privind confluenţa a două
perceptibile forme de negare istoriografică, cea deflectivă şi subiectivă, despre externalizarea vinovăţiei şi
minimalizarea locului / rolului propriu asumat oficial, precum în triada invocată şi referitoare la starea întâl‑
nită în Basarabia şi Transnistria, la clişeul evreului procomunist şi la interesele compensatorii din punct de
vedere pecuniar reclamate din partea statului român. Se menţionează totodată şi gestica „trivializării” geno‑
cidului prin comparare forţată, ca de pildă în motivarea atitudinii filosemite a autorităţilor vădită în actul
deportării în Transnistria, făptuit drept temporară „protejare” şi urmat de consecinţe represive pentru civili,
acuzaţi că au iniţiat şi dezvoltat manifestări intolerante şi subversive atrăgând după sine inerente acţiuni
punitive. Demnă de consemnat este şi soluţia de virtuală „escamotare” a veridicităţii evenimentelor atunci
când se apelează intenţionat la confundabila comparare între racilele Holocaustului şi tarele Gulagului.
Stereotipii istoriografice „negaţioniste”
Scrisul istoric românesc de până în 1989 a consemnat primordialitatea specificului autohton scutit
total de tenta antisemită pe durata războiului ultim mondial, atitudinea lui Ion Antonescu fiind diho‑
tomic separată de cea a lui Hitler în aprecierea şi judecarea contribuţiei personale şi colective la salvarea
comunităţii evreieşti şi implicit la anularea titulaturii de exterminare / persecuţie / prigoană. Abolirea
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tezei „vinovăţiei” incumbate a constituit o permanentă sursă cultivată în educarea şi informarea dirijată
în stabilizarea opiniei vizând exclusiva contribuţie „iudaică” la instaurarea bazelor sistemului totalitar.
Secvenţa „negaţionistă” fiinţând şi prelungind clişee şi prejudecăţi prin emisari activând în intenţia de
restructurare discursivă cu menirea să perpetueze arhetipuri tradiţionale, recurgea la ilustrarea trecutului
imediat prin figuri autoritare, acceptate drept vectori de identitate naţională. Campania de reabilitare a
liderului Antonescu reprezenta astfel o concertată acţiune de blamare a genocidului, exacerbarea gestului
anihilării procesului istoric constatat fiind efectuată prin recurgerea la idolatrizarea cultului respectiv şi
intrinsec la eliminarea antisemitismului din natura doctrinei legionare. Tăcerea insinuată în legătură cu
componenta etnică şi rasială a politicii antievreieşti şi situarea fenomenului în afara contextului au impus
atenţiei următoarea dublă ipoteză: a) regimul de dictatură militaro-fascistă a profesat un antisemitism
de tip moderat-umanist, în lumina respectivă politica de emigrare şi salvgardare însemnând o trăsătură
dominantă şi consolidând aportul României drept „oază de refugiu” în comparaţie cu alte state aliate
(Germania, Ungaria etc.); b) minimele excese întreprinse au avut loc numai sub influenţa şi presiunea
germană faţă de comunităţile locale acuzate de „trădare” (comunistă / sovietică) şi evidente într-un
limitat procentaj statistic, în configurarea făcută între dispăruţi şi salvaţi, dar şi în antiteză cu pierderile
subliniate în nordul Transilvaniei după 15 martie 1944. Teza generală unanim expusă în perspectiva de
tip „negaţionist” viza aşadar responsabilitatea atribuită majoritar autorităţilor militare germane şi func‑
ţionărimii autohtone, situată în directă legătură cu elementele legionare şi cele provenind din mediul
„lumpen şi pauper” urban şi rural.
Instituţionalizarea problematicii evreieşti
După 1990, societatea românească se afla gradat provocată conflictual în urma întâlnirii cu propria
memorie în strădania de redefinire identitară, fapt sorgimentat de contextul general modificat. Una din
temele abordate în incipientă continuitate instituţională de „Centrul de studii”, iniţiat neoficial, dar admis
tacit funcţional încă din 1977, în conivenţă cu fiinţarea aferentului „Muzeul de istorie” (1978), ambele
menite să panorameze retrospectiv trecutul comunităţilor locale, îl constituise tocmai politica antisemită
dezvoltată în spaţiul şi timpul autohton, marcată final de impunerea atitudinii manifestate oficial între anii
1940–1944. Handicapul major îl reprezenta totuşi absenţa setului de elemente componente alternative,
lucru datorat moştenirii preluată în virtutea marginalizării subiectului în deja cunoscuta paradigmă con‑
form căreia faptul exterminării incumba exclusiva răspundere germană şi maghiară.
Două etape apăreau evidente şi necesare din punct de vedere constructiv, şi anume, consolidarea
datului semnificativ istoric şi edificarea conştiinţei publice, astfel ca demersul întreprins să fie scutit de
nocivitatea avalanşei informaţionale cu urmări contradictorii şi manipulatorii pe seama precarităţii struc‑
turii mentale colective. Gestul de igienizare a trecutului a fost acceptat ca un proiect alternativ societal şi
de rescriere a istoriei, debutând cu diferiţi actanţi implicaţi în forme de furnizare a memoriei şi discursului,
în tentative de asumare publică şi responsabilă a evenimenţialului marcat de consemnate staţii punitive:
Dorohoi, iunie 1940, Bucureşti, ianuarie 1941, Iaşi, iunie-iulie 1941, Basarabia şi Bucovina, iunie-septem‑
brie 1941, Transnistria, iulie-octombrie 1942 şi nordul Transilvaniei, martie-septembrie 1944.
Instituţiile de profil dezvoltate ramificat în cursul deceniului ultim al secolului XX la Bucureşti,
„Centrul pentru studiul istoriei evreilor”, Cluj, „Institutul de iudaistică şi istorie evreiască”, cu un indiscu‑
tabil primat academic şi universitar în valorificarea tradiţiilor specifice ariei transilvane, şi Iaşi, funcţionând
drept propice laborator didactic şi de cercetare a realităţilor zonale, au beneficiat de specialişti, fonduri de
arhivă, biblioteci exersând o activitate ştiinţifică vizibilă prin publicaţii, edituri (de ex., Hasefer, 1991) şi
manifestări de profil organizate în plan intern şi extern; ele au izbutit astfel ca printr-o necesară detaşare
temporală şi chiar implicarea seriei de martiri – supravieţuitori, să contribuie la edificarea unui front de soli‑
darizare în impunerea spre dezbatere a modificatei atitudini conceptual-metodologice, tradusă printr-un
— 430 —

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

PARADIGMA „HOLOCAUSTULUI/SHOAHULUI” ÎN ISTORIOGRAFIA ROMÂNEASCĂ ACTUALĂ (1990–2010)

N

adecvat limbaj în interpretarea parametrilor „culpei” oficiale române, concretizată pe durata celui de-al
doilea război mondial.
Acest fapt lucrativ survenise într-un oportun moment în care tabăra istoricilor profesionişti se afla
divizată şi din punct de vedere politic într-un segment notabil ataşat patriotic „cauzei naţionale”, elaborând
lucrări într-un renovat spirit tradiţional de nuanţă antisemită, marcat totodată de accente „neo-legionare”,
în transferurile făptuite ideatic pentru remedierea imaginii cultului antonescian şi a viziunii ostracizării
României din pricina evenimentelor petrecute între anii 1940–1944. O direcţie contrară se manifesta însă
constant autonomă sub forma şi fondul unui dat eclectic făurit într-un benefic clivaj biologic (generaţional,
tineri şi vârstnici) şi etnic (evrei, români şi alţii), deosebit de expresivă problematic şi într-o tonalitate cri‑
tică denunţând implicarea partinicului în analiza istorică a problemei.
Starea echivocă de interparteneriat neloial, generată de acceptări şi ambiguităţi reciproce şi de uni‑
vocităţi vehiculate prin seria de comemorări ori reprezentări festiviste a durat până în 1995/1996, fiind
urmată şi afectată de etapa în care sentimentul de „captatio benevolentiae” necesar în vederea accesibili‑
zării cooptării României în structurile NATO şi CEU, a concurat la admiterea şi impunerea tezei „vino‑
văţiei colective” (1997), prefigurând elementul de turnură apărut în debutul mileniului trei şi generat de
opţiunea geopolitică complet modificată în plan continental. Măsurile guvernamentale urgentate acum în
spaţiu şi timp au confirmat interesul şi implicarea oficială până la cel mai înalt nivel în soluţionarea chesti‑
unii relevării dificultăţilor regimului de dictatură militară şi a cortegiului de atrocităţi săvârşite, certificând
existenţa şi persistenţa practicii nimicirii în masă şi identitare a alogenilor evrei.
Activitatea Comisiei Wiesel formată din experţi şi personalităţi reprezentative (2003), cu rezul‑
tate vădind echilibru, obiectivitate şi concluzii general acceptate, consemnată de Raportul alcătuit din 13
dense capitole (2004) făcut public drept rezultantă istorică şi factuală a trudei colective, însemnase un
semnificativ aport de credibilitate şi legitimitate prin însăşi contribuţia unor organisme civice în parţiala
detensionare, prin mediatizate discuţii publice, a atmosferei de relativă derută, prudenţă şi teamă specifice
încă climatului inhibant autohton. Minima intermitenţă temporală între aniversarea, în premieră, a Zilei
naţionale a Holocaustului (9 octombrie 2004) şi inaugurarea festivă a Institutului naţional pentru studiul
Holocaustului „Elie Wiesel” (octombrie 2005), – cu obiectiv de studiu, identificare, arhivare, cercetare şi
publicare a documentelor şi programelor educaţionale, şi a relaţiilor de colaborare prin proiecte comune
(conferinţe, mese rotunde, simpozioane, tipărituri), a evidenţiat tocmai faza decisivă în consacrarea fap‑
tului instituţionalizării hermeneutizării fenomenului Holocaustului / Shoahului în România deceniului
prim al veacului XXI.
„Cultul” Antonescu
Interesul public şi de profil în intensificarea maximală acordată regimului militar şi inseparabili‑
tatea discutării a două chestiuni istorice: Ion Antonescu ca „erou naţional” şi „tematica genocidului” apare
pe fondul dezbaterii ideologice amplificate între adepţii sistemului democratic şi totalitar după 1990, în
momentul în care politica antievreiască promovată între 1940–1944 însemna un viabil test de rezistenţă şi
pentru evaluarea stabilităţii puterii nou întronate. Primele opinii survin din perspectiva investigării rapor‑
turilor germano-române, când apar şi exprimările de măsuri exagerate ori diminuate din partea unor autori
„negaţionişti” sau „pozitivişti” ai procesului specific de sorginte doctrinară – rasială antisemită, parţială,
comună ori totală. Teza aprioric insinuată şi vehiculată în dezbaterea internă se referea acum la răspun‑
derea asumată faţă de persecuţiile comise până în 1942, campania de exterminare fiind efectuată în calitate
de „aliat”pentru ca, ulterior, drept consecinţă a intervenţiei factorilor atenuanţi, militantismul uman pro‑
fesat să conducă la salvarea unui procent înjumătăţit de evrei, în comparaţie cu datul „victimizant” comen‑
surat în nordul Transilvaniei până în toamna anului 1944. Procedeul de apologizare a liderului sus menţi‑
onat a fost exersat de reprezentanţii fostului scris istoric exprimat în versiunea „naţional-comunistă” şi de
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memorialialiştii – veterani militari, care operau cu unităţi valorice mijlocii sau condiţionate, sugerând tacit
aplicabilitatea variantei „funcţionalităţii” externe în contrapondere cu tezele semnatarilor care ofereau con‑
sistente repere pentru valabilizarea paradigmei „intenţionaliste”.
Analize marcate totuşi de conţinuturi inegale din punct de vedere documentar şi interpretativ,
incluse în introduceri la volumele de documente sau părţi din lucrările dedicate fenomenului exterminării,
au relevat faptul că legislaţia antonesciană concretiza un clivaj noţional privind teoria rasială a definirii
naţiunii în termeni de „legea sângelui”, concepţia biologică a poporului, criteriul său moral şi juridic, defi‑
nirea contradictorie a evreului alogen pe baze confesionale, în aplicabilizarea începută şi maximalizată între
august 1940 – septembrie 1941, cu anumite delimitări factuale şi relaxări intervenite numai după 1943.
Proiecţia demografică reprezentată impunea coordonatele încercării vizând actul purificării etnice efec‑
tuat prin intermediul schimbului de populaţie, ca viabilă metodă de soluţionare a chestiunii minoritare,
problema evreiască fiind astfel tratată global etnic şi religios. Prin invocarea perspectivei „mişcării popula‑
ţionale” se sugera premeditarea cauzal belică a alternativei menită să eludeze locul şi rolul antisemitismului
forţat maximal în politica autohtonă. Drept consecinţă, faptul deportării, de exemplu, se egaliza cu secvenţa
deplasării şi mobilităţii singularizând şi anihilând tocmai procedura insinuată prin Holocaust. Cu minime
şi variabile diferenţieri în funcţie de surse şi orientări politice se proceda şi în situaţia de bilanţ estimativ a
cuantumului de „dislocaţi / exterminaţi „, prin tocmai refuzul acceptării „soluţiei finale”, cu victime prove‑
nite majoritar din Basarabia şi Bucovina, dar cu o cifră de salvaţi1, extensibilă comparativ cu starea inseriată
constatativ în nordul Transilvaniei între 1940–1944. Un atribut propriu istoricilor interesaţi în reabilitarea
figurii lui Ion Antonescu îl constituia şi acceptarea cifrei indicate de Sabin Manuilă şi Wilhelm Fildermann
(1994), în contradicţie cu opinii mai complete, moderate şi reale, survenite din partea unor cunoscuţi exe‑
geţi ai epocii. Suita de exagerări2 şi de ajustări logice pe moment3 se subsuma complexităţii datului factual
subliniat de locul trei ocupat în palier european din punct de vedere a mărimii comunităţii evreieşti din
România interbelică şi de paleta de specificităţi existente între 1940–1944, în conivenţă cu relevarea carac‑
terului minim distructiv al războiului şi dimensiunea aparte a fenomenului exterminării, generat de relaţiile
speciale germano-române şi de sinuoasa evoluţie a evenimentelor militare.
Transnistria
Cercetarea fenomenului a iscat controverse după 1989 pentru că a încercat şi reuşit să detalieze ele‑
mente componente specifice unui subiect sensibil în memoria colectivă a naţiunii române, obligată acum
la confruntarea cu istoria reală şi la asumarea trecutului în standarde metodologice dezvăluind şi anulând
sentimentele nostalgice cultivate faţă de imaginea idilică a regimului militar autoritar şi ambivalenţa impu‑
nerii generalizate a profeţiei umaniste în raport cu abordarea problematicii evreieşti, şi nu doar în palier
strict istoriografic. Chestiunea datului reparabil vocaţional antisemitismului autohton evoluase lent în con‑
fruntarea polemică legată de scala manifestată în cadrul persecuţiei social-economice interbelice, translată
gradat în acţiuni violente exprimate în gen de pogrom (Bucureşti, 1940, Iaşi, 1941), adoptând ulterior
forma şi fondul concret al deportării în, şi din Basarabia şi Bucovina, în Transnistria, cu cortegiul de sute
de mii de persoane afectate de boli, foamete, frig, decese etc. În centrul atenţiei istoricului se afla acum
judecarea legitimităţii activităţii „umaniste” sau „pragmatice” făptuite oficial, constant şi continuu, până la
modificarea de opţiune survenită treptat în anii 1943/1944. Tematica deportării şi exterminării parţiale ori
totale a fost interpretată într-o primă fază drept consecinţă a acordului preliminar de colaborare românogermană în aplicarea soluţiei finale. Contradicţia hermeneutică a suferit amendamente în contextuali‑
zarea începutului etapei mijlocii inaugurate în 1942, odată cu înrăutăţirea situaţiei militare şi generalizarea
1
2
3

Moshe Carmilly-Weinberger, 1994, 1996, 2007; Alexandru Şafran, 1996
Gh. Buzatu, 1995, 2006; Titu Georgescu, 2003; Radu Theodoru, 2001
Florin Constantiniu, 1997, Dinu C. Giurescu, 1999
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refuzului autohton de remitere a eşantioanelor alogene destinate lichidării în lagărele de concentrare ger‑
mane şi, implicit, renunţarea la deportarea comunităţilor evreieşti reclamate din aria Banatului şi sudului
Transilvaniei. Pentru ca stadiul final să includă momentul acutizării situaţiei generale în plan extins prin
implicarea evenimentelor cruciale săvârşite în nordul ţării, între primăvara şi toamna anului 1944.
Relaţia cauzală statuată diplomatic, militar şi politic între Germania şi România reunite în războiul
antisovietic reitera caducitatea ipotezei necesităţii menţinerii echilibrului între starea de vremelnică ocu‑
pare străină, în raport cu situaţia de aliat voluntar şi zelos în exercitarea influenţei totale antisemite. Schema
uzual folosită în tratarea procesului evenimenţial reflectat de lucrările privitoare la dimensiunea transnis‑
treană a procesului dezbătut includea un preliminar cadru neutral, urmat de schiţa cuantificată statistic a
cuadraturii deportării în sine (ghetouri şi lagăre), de descrierea atmosferei existente în limite maxime sau
minime privitoare la reale opoziţii faţă de măsurile represive adoptate, şi ilustrarea seriei de miracole uma‑
nitare ale „jertfei de sine”, regăsibile în tentative de supravieţuire şi de repatriere a celor salvaţi şi prin impli‑
carea şansei vieţii. Concluziile exprimând diferite puncte de vedere şi reunind variate accepţii în motivate
exprimări germinate deopotrivă etnic şi confesional, proprii emisarilor direcţiilor angrenate în dezbaterea
de idei, subliniau de regulă particularităţi şi funcţionalităţi specifice menite să dezvăluie critic ori să mena‑
jeze tacit apartenenţa la extensii violent antirasiale sau profund umaniste în acceptarea sau respingerea tra‑
umei reprezentată de cazuistica genocidului amendat / emendat în Transnistria.
Nordul Transilvaniei
Reminiscenţele conflictului diplomatic şi istoriografic româno-maghiar în anii `80 ai secolului XX
au influenţat gradul de evaluare a contrastului între efectele procesului de exterminare / supravieţuire în
Basarabia, Bucovina şi Transnistria, şi nordul Transilvaniei în timpul războiului mondial. Problematica
deportării şi distrugerii comunităţilor evreieşti zonale în lagărele de concentrare de la Auschwitz şi Birkenau
a fost dubitativ interpretată de către specialiştii aflaţi sub auspiciile unei identice atitudini, chestionate
dintr-un unghi de accepţie investigaţională referitoare la amplitudinea majoră sau minoră din punct de
vedere umanist ori practic a faptelor săvârşite. Studiul fenomenologiei locale înregistrând opţiuni antise‑
mite, sistematice persecuţii şi violenţe, proceduri de lichidare fizică începute în martie 1944, în aria spaţială
circumscrisă unor proprii secvenţe geografice (Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Maramureş, Sălaj), a debutat
lent evolutiv, lăsând în suspensie chestiuni nerezolvate tocmai din pricina influenţei poziţionării istorice
a teritoriului aflat sub diferite guvernări în spaţiu şi timp, astfel încât contribuţii meritorii şi oportune pri‑
vind îndeosebi procesul ghetoizării şi deportării au apărut în deopotrivă măsură atât în Ungaria, cât şi în
România. Semnificative abordări caracteristice viziunii scrisului istoric autohton exprimate în ultimele două
decenii includ spaţii aparte dedicate reliefării spectrului existenţei evreimii majoritar maghiare în nordul
transilvan, situează problematica Holocaustului în decupări sistemice şi comparative cu regimul punitiv
în Transnistria, relevă arhetipuri grupate pe specificităţi locale şi comune areale în legătură cu momente
generale şi speciale. Secvenţele înregistrate narativ şi interpretativ denotă totuşi reţineri în apelul făcut la
obnubilarea accentelor cu conotaţii diferite în dubla memorie şi optică divergentă, individuală şi colectivă,
profesată de evrei, maghiari şi români, vădind tendinţe constructive în strădania de recuperare a proiectului
iniţiat şi susţinut prin reconsiderarea dualităţii dintre aspectul epurării şi salvării.
Responsabilitatea atribuită guvernului şi autorităţilor civile şi militare maghiare, bisericii romano-cato‑
lice şi presei centrale şi locale a concurat la gradata invalidare a principiului „vinovăţiei colective” în favoarea
„unicizării” răspunderii, în înţelegerea gradării evoluţiei politicii oficiale relativ permisibilă în martie 1944,
când drept consecinţă a ocupării germane, refluxul exterminării constase în extinderea reţelei de ghetouri şi
urgentarea deportărilor spre lagărele de concentrare. Elocvente persistă astfel studiile de caz în focalizări locale
(Cluj, Oradea, Sighet etc.) şi temporale (aprilie-iunie 1944), ilustrând momente limită în debutul acţiunii de
realizare a soluţiei finale şi de favorizare a tranzitării spre spaţiile genocidare finale din Germania / Polonia.
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Interesantă apare opţiunea exprimată de diverşi autori evrei, maghiari şi români faţă de atitudinea
echivocă / univocă manifestată de localnicii majoritari români în teritoriul ocupat militar, de diminuată
ori extinsă solidarizare cu actul „salvării” generat diferit motivaţional, dar viabil totuşi funcţionării expan‑
sive sau restrictive a reţelei „omeniei”. Doi poli diametrali opuşi au subliniat vizibilitatea problematicii con‑
fruntative întruchipată de emisarii taberei negaţioniste contestatare, care respingeau caracterul eclectic al
dublei reţele formate etnic şi confesional, şi de mesagerii aripii pozitiviste, care extindeau sfera filierelor şi
specificitatea afilierilor până la recunoaşterea colaborării întreprinse cu asentimentul oficialităţilor de la
Bucureşti. Inflexiunile polemice denotate mutual în combaterea aserţiunilor reciproce au îmbrăţişat un
complex repertoriu atitudinal incluzând opinii şi opţiuni excelând în constatări elogioase, mergând până la
recunoaşteri de dezinformări şi falsuri legice survenite drept urmare a dezbaterilor istoriografice abando‑
nând un impus „tabu” şi ilustrând statutul actual al ştiinţei istorice autohtone, ca important indicator dual
în palier conceptual şi metodologic.
Concluzie
Antinomia între istoria trăită şi cea oficială, între trecutul real şi cel rescris, dublul discurs practicat
istoriografic şi public, implicând actanţi marcaţi de sensibilităţi etnice şi susceptibilităţi ideatice în efortul
de întreţinere, perseverare şi susţinere a unui tablou complex articulat din articole / studii, lucrări şi volume
secvenţiale, – lipsit însă de sinteza critică reflectând cercetarea imparţială şi exhaustivă, – constituie un
reflex actual al procesului urgentat în scrisul istoric românesc privind asumarea şi reevaluarea trecutului
recent vizând problematica războiului şi dimensiunea autohtonă a Holocaustului / Shoahului, în contextul
exploziei informaţionale şi resurecţiei comparatiste în plan european.
* Text bazat pe selecţia bibliografică alcătuită prin consultarea tomurilor VIII–XIII ale „Bibliografiei Istorice a
României”, Bucureşti, 1996–2011. Din raţiuni de spaţiu, nu am anexat cele 30 de pagini, ci am recurs un preliminar
excerpt bibliografic, cu rost orientativ din punct de vedere istoriografic.
Bi blio gra fie
ABRAHAM, F. “Rezistenţă”, “Gulag”, “Holocaust” şi construirea memoriei democratice după 1989. In: Caietele Echinox, 13,
2007, p. 40–57.
BENJAMIN, L. Analiza critică a izvoarelor arhivistice şi a surselor bibliografice privitoare la evreii din România între anii 1940–
1944. In: Buletinul Centrului, Muzeului şi Arhivei Istorice a evreilor din România, 7, 1997, nr. 1, p. 58–93.
BOIA, L. A historiographical controversy. The Jews of Romania during the Second World War. In: Istorie şi ideologie. Editor:
Manuela Dobre. Bucureşti, Ed. Universităţii, 2002, p. 243–259.
CAŞU, I. Problema exterminării evreilor în timpul celui de-al doilea război mondial, în istoriografia moldovenească post-sovie‑
tică. In: România şi Transnistria. Problema Holocaustului. Editori: Viorel Achim, Constantin Iordachi. Bucureşti,
Ed. Curtea Veche, 2004, p. 95–116.
DOBRINCU, D. Istoriografie şi memorii concurente. In: Anuarul Institutului de Istorie “A. D. Xenopol”, 45, 2008, p. 275–286.
Final Report of International Commission on the Holocaust in Romania. Editori: Tuvia Friling – Radu Ioanid – Mihail E.
Ionescu. Iaşi, Bucureşti, Ed. Polirom, 2005.
HEINEN, A. Holocaustlegnung und der schmerzliche Weg zum modernen Wissenschaftsstand. In: Historiae Diversitas. Editor:
Vasile Lica. Galaţi, Ed. Academica, 2006, p. 281–300.
IORDACHI, C. Problema Holocaustului în România şi Transnistria. Dezbateri istoriografice. In: România şi Transnistria…
op. cit., p. 23–77.
LIVEZEANU, I. Reflecţii pe marginea noii istoriografii despre Holocaust. In: România şi Transnistria… op. cit., p. 78–94.
LUPU, C. Impactul problematicii Holocaustului asupra României contemporane şi aspecte ale relaţiilor dintre români şi evrei.
In: Transilvania, 34, 2005, nr. 3, p. 14–31.
PECICAN, O. Holocaust şi Gulag. Abordări prezidenţiale şi cercetări istorice. In: Caietele Echinox, 13, 2007, p. 153–156.
PINTILESCU, C. Gulag şi Holocaust, legislaţie discriminatorie şi represivă. In: Caietele Echinox, 13, 2007, p. 75–83.
PIPPIDI, A. Antisemitism în România după 1989. Fapte şi interpretări. In: Anuarul Institutului Român de Istorie Recentă, 1, 2002,
p. 152–172.

— 434 —

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

PARADIGMA „HOLOCAUSTULUI/SHOAHULUI” ÎN ISTORIOGRAFIA ROMÂNEASCĂ ACTUALĂ (1990–2010)

N

RADOSAV, D. Holocaustul între istorie şi memorie. In: Anuarul de Istorie Orală, 7, 2006, p. 5–23.
SDROBIŞ, D. De la uitare la negare. Problematica Holocaustului în istoriografia românească postdecembristă. In: Identitate.
Cultură. Media. Editor: Graţian Cormoş. Cluj-Napoca, Ed. Argonaut, 2008, p. 181–197.
SHAFIR, M. Între negare şi trivializare prin comparaţie. Negarea Holocaustului în ţările postcomuniste din Europa centrală şi
de est. Iaşi, Ed. Polirom, 2002.

— 435 —

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

ROMANIAN COMMUNITY OF TRIANON
HUNGARY. ABOUT BEGINNINGS IN VIEW OF
ROMANIAN RESEARCHERS IN HUNGARY
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COMUNITATEA ROMÂNILOR DIN UNGARIA LA TRIANON. DESPRE
ÎNCEPUTUL CERCETĂRILOR ROMÂNEŞTI DIN UNGARIA
ABSTRACT: Beyond the directions and trends professed by
the Romanian researchers in Hungary remains the manner
how they write the history. Subject of time, they have close
views to the general trend of the Hungarian historiography.
Thus, for example, when talking about their minorities beginnings in nowadays Hungary they start as early approach to
the 17th century.
But sometimes, but not all, especially taking advantage of the
post-communist openings, they write the history according
to their beliefs. We learn as about the phenomenon of ethnic
assimilation that the Romanians in Hungary are subject to, one
extremely stressed beginning with the 60s of the 20th century, or
how about the Trianon Treaty of Peace is perceived by them.
Related to this latter aspect is interesting the way how
the Trianon is discussed, for the Romanians in Hungary
receiving specific connotations. Remaining outside the
Romanian state has made that moment to mean for them,
from a certain perspective, what it meant for Hungarians.
KEYWORDS: Historiography, Romanians, Hungary,
Trianon, Hungarians
REZUMAT: Dincolo de direcţiile şi tendinţele existente în
cercetările privitoare la românii din Ungaria, aparţinătoare

elitei intelectuale româneşti din această ţară, rămâne modul
în care se scrie istoria. Concluzia care se impune cu acuitate
este aceea conform căreia scrisul istoric al cercetătorilor
români din Ungaria rămâne ancorat în marea sa majoritate în tendinţa generală a istoriografiei oficiale maghiare.
Astfel, bunăoară, atunci când se vorbeşte despre începuturile
comunităţii româneşti din Ungaria de astăzi, aproape toate
abordările pornesc cel mai devreme cu secolul al XVII-lea.
Totuşi, mai ales după căderea comunismului, cercetătorii
români din Ungaria scriu despre trecutul comunităţii mai
aproape de adevărul istoric. Aflăm astfel inclusiv despre
anvergura procesului de asimilare al românilor din Ungaria,
inclusiv în anii regimului comunist din Ungaria începând cu
anii ‘60 ai secolului trecut sau despre modul în care este perceput de către românii de aici Tratatul de la Trianon.
Referitor la acest din urmă aspect este interesant modul
cum este discutat acest document. Rămaşi în afara spaţiului
românesc peste noapte, aceştia trăiesc o adevărată tragedie naţională, fapt sesizat în toate lucrările referitoare la
Tratatul de la Trianon.
CUVINTE-CHEIE: Istoriografie, Români, Ungaria,
Trianon, Unguri

“Whether we like it or not, Romanians history cannot begin with the year 894 AD, or Hungarians St.
Stephen’s coronation”1. This phrase belongs to the researcher Mihaela Bucin, being inserted in a study on the
need for the honest research of the past of the Romanian community in Hungary.
*
1

Gabriel Moisa, Universitatea din Oradea, email: gabimoisa@hotmail.com
Bucin, 1998, p. 80–82
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In the absence of some archaeologists coming from the Romanian community in Hungary to pursue
the issue of a possible presence of some Dacian-Roman, Romanic and Romanian elements in the area inha‑
bited today by the Romanians in Hungary, the majority views of the Romanian researchers here supports
the idea that their ancestors were “colonized” in those areas as early at the late 16th century, as in the 18th
and 19th centuries to be based then most of the communities. However they believe that the Romanians in
Hungary are “native to these places”2. The Romanian historiography has generally a different view, arguing
that many historical sources and archaeological discoveries speak about the presence of some DacianRoman, Romanic and later, Romanian elements in the Crisis area since before the arrival of the Hungarians
in the Pannonian plain3.
In the absence of some archaeological, but also documentary searches, older than the 18th century,
the Romanian authors in Hungary start to rebuild the history of the Romanian community, but only in
this century. Basically, the earliest documents used by researchers are created by the Romanian Orthodox
parishes. But they are not older than the 18th century, according to their words. As beginning of each
Romanian community in Hungary is considered that moment when the parish documents are talking about
the parish setting up. The classic examples of this view are the works of Elena Csobai on the Romanians in
Bichişciaba4, Aletea 5, Ciorvaş6, Giula7, Vecherd8, Cenadul Unguresc,9 Bedeu, Micherechi 10 and Bichiş 11,
but others, too, such as the summaries of the Romanians history in Hungary: Gheorghe Petruşan, Emilia
Martin and Mihai Cozma, The Romanians in Hungary, editor responsible Ioan Ciotea, Elena Csobai, The
History of the Romanians in the Nowadays Hungary, discussing issues related to the history of the Romanian
communities in Hungary.
Elena Csobai reiterates her point of view according to the earliest Romanian colonists settled down
in and Giula and Bedeu, being of Orthodox religion12. The same views are also embraced by Gheorghe
Petruşan in the historic part that he signed in The Romanians in Hungary. Both Elena Csobai and Gheorghe
Petruşan are the adepts of the two-step colonization of the Romanians in the Eastern sides of the nowadays
Hungary. The first stage begins in the late 17th century and lasts for a century, and the second stage begins,
they say, in the late 19th century and extends to just around World War II, when by “swarming” a part
of the Romanian residents in neighboring areas formed Otlaca Pustă and Cserekert13. It is a view widely
embraced also by the Hungarian historiography, the so-called origin of the Romanian settlers being a con‑
troversial topic, too. Most authors take easily the phrase “we are living in Hungary for almost 300 years”.
Nobody, practically, reflected on this historiographical context. Professor Mihai Cozma reported this inert
state of things referring to the mechanical assumption of this theory14. For him this finding is too little
thought, simply false, the result of an error. According to his opinion, the statement is completely mantled
in a brume “the denser, the never specified the other country where it is considered that we have moved from to the
places today. It would be impossible, because – the historical data convince us – that all Hungary was the country
we came from here”15. The error, according to Mihai Cozma’s opinion, comes from the misinterpretation of
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Misaroş 2002, p. 13–14; Petruşan, Martin, Cozma 2000, p. 3
Giurescu, Giurescu 1975, p. 155; Pascu, 1944, p. 8–9; Popa 1975, p. 317; Papacostea 1993, p. 59–60
Munteanu Csobai 1991, p. 35–39
Csobai 1996, p. 112–119
Idem, 1997, p. 76–90
Idem 2005, p. 68–85; Idem, 2006, p. 89–100
Idem 2000, p. 92–105
Idem 2002, p. 95–108
Idem 2004, p. 107–113
Idem 2009, p. 90–99
Idem ’90–93, p. 7
Idem, p. 7
Cozma 1994, p. 22
Ibidem
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the population movements from the mountainous area of Crişana towards the area of Tisza, under wellknown historical conditions and already defined – a space where already a Romanian population was. This
displacement has occurred, says the author, from Hungary to Hungary, therefore no question of migration
from one state to another. Thus, he said “for our ancestors did not mean a real integration in another state. Way
can not be taken seriously when it is about our places of origin, as, for example, no the Romanian in Wallachia,
fugitive over the mountains, in Transylvania, was not considered once originating from Turkey, only for that the
Romanian Country (his) was under Ottoman occupation. We were and we are Romanians from Hungary in all
respects”16. Mihai Cozma carries out here a very subtle logical argument of the theory of the Romanian
continuity in the Transylvanian area.
However, some researchers, referring to a series of chance archaeological discoveries and documen‑
tary information suggest that on the nowadays territory of Hungary, the Romanians’ presence can be already
documented in the Arpad’s times. Teodor Misaroş, for instance, in his doctoral thesis entitled Of the History
of the Romanian Orthodox Church Communities in Hungary, published in two editions, 1990 and 2002,
speaks about the vestiges of a Byzantine church, in Giula, dating from 129517, concluding that those who
raised this church could only be the Orthodox Romanians. The same Teodor Misaroş showed data overtaken from the conscription of Giula area in 1525 where many Romanian families18 were recorded, while
the Giula borough was beleaguered by the Ottomans in 1566, Romanian locals also attended to defend
it19. The information on Romanian multiply in the decades that followed, in 1651 being reported even an
Orthodox bishop named Sofronie, the so-called “metropolitan of the boroughs Lipova and Giula”20.
Teodor Misaroş’s volume provides new and new information, especially documentary, about the
Romanians’ early presence in the Eastern current area of Hungary, outlining clearly the view that beginning
with the 15th century, the number of the Romanians has increased considerably by the colonization of a
large number of Romanians in the area of the CrişulAlb River, where they settled down definitively21.
Very interesting, Teodor Misaroş brought in the support of his suggestions the opinions of some
Hungarian historians as Hunfalvi Pál, who argued that even in 1404, the villages Vitha, Keresztúr,
Csernetfalva and Zvalt-puszta were donated by the King Sigismund to Bolya and his sons, populating these
abandoned parts with Romanians, which settled down on these lands changing including the names of
some localities as Keresztúr in Crîstor22.
Thus, Teodor Misaroş brought evidences including archaeological and documentary which could
suggest the presence of the Romanians in the Eastern Hungary even earlier than the data officially accepted
by the Hungarian historiography and favorable wise, nolens volens by the Romanian scientists. Perhaps
precisely because of this, the work could not see the light of print until 1990 when the freedom of speech
has created this opportunity.
Late 90s of last century have brought new historiographical talks on the “dismounting of Hungary” on
the occasion of celebrating the mille-centenary in Hungary.
Even in the first issue of Convieţuirea, the late Mihai Cozma opened an exciting bracket on the colo‑
nization of Hungary and the “Romanian problem”23. The study raises questions rather than to discuss
them since Mihail Cosma does nothing but to sit in mirror the Romanian and Hungarian historiography
in the issue “Anonymus”, being known that the Hungarian historiography does not recognize the vera‑
city of those written by the anonymous notary in opposite with the Romanians presence in Transylvania
16
17
18
19
20
21
22
23

Ibidem
Glück 1994, p. 479; Misaroş 1990, p. 122
Glück 1994, p. 479
Arădeanul 1992, p. 132–134
Arădeanul, Emandi, Bodogae 1980, p. 48
Misaroş 2002, p. 18
Hunfalvi 1894, p. 57–58
Cozma 1997, p. 14–19
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at the moment of the Hungarian colonization in 896, at the same time accepting the information about
Hungarians. Providing the reader with the information of “Anonymus” about the realities in Crişana and
Transylvania and the antagonistic views of the two historiographies, Mihai Cozma permits the reader to
formulate his own opinions, not before to iterate that the Hungarian historians continue to reject cate‑
gorically the idea that the Hungarians should have met at the moment of the Hungarians’ “dismounting”,
besides Slavs, Bulgarians, Moravians, Avars, and Romanians24.
Gheorghe Santău, a prominent member of the Romanian intellectual elite in the postwar Hungary,
on his turn, initiates a discussion on the seniority of the Romanians in Crişana, including in the Eastern
Hungary, and on the Hungarians “dismounting”25. Formed at the University of Cluj in the ‘40s, Gheorghe
Santău, is trenchant in his findings related to the Romanians presence in Crişana. Based on the data
provided by early medieval chronicles, he considers that at the moment of the Hungarians’ arrival, the
Romanians were living here with the Slavic tribes. Alongside the information of the historiographers’
works, in supporting his views, Gheorghe Santău uses also the toponymy26. He points including the fact that
some Hungarian historians claimed that the Romanians were in the parts of the nowadays Eastern Hungary
when the Hungarians came. Unlike the other Romanian scientists from Hungary, Gheorghe Santău beli‑
eves that even after the Ottoman Empire conquest of Hungary, the Romanians continued to live in the
plain of Tisza, this fact being confirmed by the remarks in the official registers and the notes regarding
the villages in the Eastern Hungary27. Gheorghe Santău has an original perspective also on the Romanians
alleged massive colonization beginning with the 18th century in the Eastern parts of the nowadays Hungary.
He believes that this colonization was not massive and was made entirely by chance, unlike Banat, where
this phenomenon was conducted under the state close control. Moreover, he believes that at that time the
whole plain between the Mureş, Crisis and Someş Rivers was populated mainly by Romanians and only
towards the Tisza River Hungarian communities numerically smaller appeared 28. That after two centuries,
this area is predominantly Hungarian, and the Romanians are reduced only to a few scattered communities,
is due to a Hungarian policy of denationalization of the Romanians and of a systematic colonization of the
Hungarians between the years 1800–191029.
In conclusion we can say that the majority of the Romanian researchers in Hungary, in the absence of
some systematic archaeological and documentary investigation, consider the beginnings of the Romanian
communities in the nowadays Hungary somewhere in the 18th century. Without taking into account that
this is also a point of view dominant in the Hungarian historiography, it must be said that the arguments
offered by the Romanian scientists from Hungary, as there is no older evidence, nor archaeological and nor
documentary belong to the historian’s logic and instrumentation who cannot pronounce for an opinion or
other without arguments. Even they recognize this and support the need for research in those directions
that could make arguments in the favor of the Romanians’ presence before the Hungarians’ arrival. The pro‑
blem is that this is unlikely to happen because there is no Romanian of Hungary to conduct such research.
No cultural or educational institution in Hungary has employed any Romanian ethnic to make these scien‑
tific approaches, and whether this would form in a university in Romania it would remain without employ‑
ment option. The wishes expressed over time by the leadership of the Research Institute of the Romanians in
Hungary to be budgeted 5–6 positions for Romanian researchers to investigate aspects of the history of this
community were doomed to failure. Basically, thus any attempt of a young Romanian willing to be formed
as a historian in a university in Romania, as subsequently to return to research the history of the ethnic he’s
belonging to, is doomed to failure. The potential youth who would form as historians in Hungary would be
Ibidem, p. 14
	Santău 1999, p. 75–111
26
Ibidem, p. 77
27
Ibidem, p. 85–86
28
Ibidem, p. 89
29
Ibidem, p. 97–98
24
25
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and even are tributary to the dominants of the Hungarian historiography regarding the Romanian commu‑
nity in Hungary. The views expressed by Gheorghe Santău and Teodor Misaroş belong to some researchers
trained in Romania, the first at Cluj and the second at Bucharest.
The brave opinions expressed by Gheorghe Santău and Teodor Misaroş saw the light of print under
specific circumstances. Teodor Misaroş was passed into nonexistence when his work was published, before
1989 this being impossible, and Gheorghe Santău was already retired when the occurrence of study, came
practically under any pressure, under the “lectureship of the Hungarian historians”30, so without to jeopardize
his careers or, at best “to be tolerated, but also marginalized”31.
Until these goals are not achieved, the Romanian community in Hungary has established its beginnings
at the earliest in the late 17th century and early 18th century. The question remains whether in future will be
one to study the beginnings, and especially, who’s beginnings.
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MOLDOVA’S INTEGRATION INTO THE EURO-ATLANTIC SPACE
ABSTRACT: The European Union includes within its borders almost all the European countries, including the largest,
most populated, most prosperous and most scientifically
and technologically advanced countries. Two of the great
European forces do not currently hold the membership status
– The Russian Federation and Ukraine. After the Moldovan
elections in 2009, the power was taken over by political factions whose main objectives are the imposition of democratic
values and the adherence to European structures or, at least,
a close collaboration with them. Romania, who has been a
member of the European Union since 2007, is Moldova’s
main support on the European path. Moldova’s cooperation
with the European Union holds many benefits in various
areas, such as: economic growth and a rise in the living standard, the implementation of institutions and the democratic
spirit, justice reform, the inclusion in the European security
system, free circulation of citizens.

REZUMAT: Uniunea Europeană cuprinde în graniţele
sale aproape toate statele din Europa, printre care se găsesc
ţările cele mai întinse, mai populate, mai prospere şi mai
avansate ştiinţific şi tehnologic ţări. Două ţări din marile
forţe ale Europei nu deţin, actualmente, statutul de membri
ai Uniunii – Federaţia Rusă şi Ucraina. După alegerile din
2009 din Republica Moldova au ajuns la putere formaţiuni
politice care au ca principalele obiective impunerea valorilor
democratice, precum şi aderarea la stucturile europene sau,
cel puţin, colaborarea strânsă cu acestea. Principalul sprijin
pe drumul european al Republicii Moldova este România,
membru al Uniunii din 2007. Beneficiile colaborării
Moldovei cu Uniunea Europeană în diverse domenii sunt:
creşterea economică şi a nivelului de trai, implementarea
instituţiilor şi spiritul democratic, reforma justiţiei, includerea în sistemul de securitate comună, libertatea de circulaţiei a cetăţenilor.
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Union, democracy, European integration.
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Uniunea Europeană cuprinde în graniţele sale aproape toate statele din Europa, printre care se
găsesc ţările cele mai întinse, mai populate, mai prospere şi mai avansate ştiinţific şi tehnologic ţări. Două
ţări din marile forţe ale Europei nu deţin, actualmente, statutul de membri ai Uniunii – Federaţia Rusă şi
Ucraina.
Uniunea Europeană are la est cu un vecin numărând 50 de milioane de oameni şi o armată bine
pusă la punct. Echilibrul puterii ruso-americane a căpătat o nouă variabilă, după ce, anterior, Washingtonul
anunţase intenţia semnării unei Carte Strategice de Securitate cu Kievul şi Tbilissi1. Totuşi pentru UE
acordul aduce linişte. Chiar dacă este evidentă întărirea politico-militară a Rusiei în Marea Neagră, Europa
*
1

Muzeul Militar Constanța; email: scurtucostin@yahoo.com
Revanşa lui Ianukovici şi a Kremlinului în Ucraina. Rusia Kieveană redivivus!
http://inconstantin.ro/2010/02/revansa-lui-ianukovici-si-a-kremlinului-in-ucraina-rusia-kieveana-redivivus.html, accesat
la 14.03.2010.
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preferă trecerea în subsidiar a Problemei securităţii la Marea Neagră şi preferă certitudini pentru un flux
continuu de gaze în iernile ce vor urma.
Extinderile succesive spre est ale Uniunii Europene, cele din 2004 şi 2007, a adus Republica Moldova
în imediata vecinătate a marii alianţe europene. După alegerile din 2009 din Moldova au ajuns la putere
formaţiuni politice care au ca principalele obiective impunerea valorilor democratice, precum şi aderarea
la stucturile europene sau, cel puţin, colaborarea strânsă cu acestea. Principalul sprijin pe drumul euro‑
pean al republicii Moldova este România, membru al Uniunii din 2007. Beneficiile colaborării Moldovei
cu Uniunea Europeană în diverse domenii sunt: creşterea economică şi a nivelului de trai, implementarea
instituţiilor şi spiritul democratic, reforma justiţiei, includerea în sistemul de securitate comună, libertatea
de circulaţiei a cetăţenilor. La 28 noiembrie 1994, la 10 luni de la mesajul preşedintelui Mircea Snegur către
Comisia Europeană, era negociat şi semnat Acordul de Parteneriat şi Cooperare între Uniunea Europeană
şi Republica Moldova. A intrat în vigoare la 1 mai 1996. Acordul menţionat avea ca efect creşterea schim‑
burilor comerciale între cele două entităţi partenere. La 13 decembrie 1996, preşedintele moldovean, Petru
Lucinschi, formula pentru prima dată dorinţa Moldovei de a deveni către anul 2000 membru asociat al
uniunii Europene, a urmat o corespondenţă la nivel diplomatic cu înalţi reperezentanţi europeni, dar fără
a avea un efect imediat. La sfârşitul anului 1997, cu acelaşi scop a avut loc vizita la Bruxelles a primuluiministru moldovean, Ion Ciubuc. Odată cu intrarea în vigoare a „Acordului de Parteneriat şi Cooperare”
dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană, la 1 iulie 1998, relaţiile dintre cele două entităţi au intrat
în cadrul legislativ oficial. Noul acord punea şi bazele juridice aplicării programului TACIS (Tehnical
Aid to the Commonwealth of Independent States) de asistenţă în Moldova2. În martie 1999, a avut loc
vizita primului ministru moldovean, Ion Sturza la Bruxelles. Cu această ocazie oficialii europeni au fost
informaţi de faptul că unul dintre pilonii Programului de activitate a Guvernului îl constituie obiectivul
de integrare graduală în Uniunea Europeană. În anul 2000 un regulament al Comisiei Europene garanta
Republicii Moldova un regim special în cadrul Sistemului General de Preferinţe. Republica Moldova urma
să beneficieze de reduceri tarifare suplimentare variind de la 10% până la 30%3. La 18 septembrie 2000,
a avut loc la Bruxelles o nouă întrunire a Comitetului de Cooperare Parlamentară Republica Moldova –
Uniunea Europeană. S-a ajuns la concluzia că nu există altă cale pentru aderarea la structurile europene,
decât cea a modernizării sistemului legislativ şi a consolidării statului de drept. Se impuneau ample reforma
la nivelul legislativului şi a sistemului judiciar. O altă întrevedere a avut loc în luna decembrie a aceluiaşi
an la Chişinău, care avea în vedere includerea Moldovei în calitate de participant cu drepturi depline în
cadrul Pactului de Stabilitate, retragerea trupelor ruse, problema transnistreană etc. În 2001, Republica
Moldova a devenit membră a Organizaţiei Mondiale a Comerţului şi Pactului de Stabilitate pentru Europa
de Sud-Est, astfel a fost invitată să participe la activităţile Conferinţei Europene, for consultativ la nivel de
miniştri ai afacerilor externe ai ţărilor candidate la aderarea în Uniunea Europeană. La 27 decembrie 2001,
a fost adoptat „Documentul de strategie a ţării pentru Moldova” (Country Strategy Paper) pentru peri‑
oada 2002–2006. Acest document stabilea obiectivele de cooperare ale Uniunii Europene cu Republica
Moldova, axându-se pe implementarea programului de susţinere a reformelor. În acest sens trebuie men‑
ţionată şi vizita lui Bodo Hombach la Chişinău cu ocazia Conferinţei internaţionale cu tema „Participarea
în Pactul de Stabilitate – accelerator al reformelor social-economice în regiune”4. În cursul anului 2002 au
continuat noi întâlniri ale instituţiilor şi comisiilor înfiinţate cu scopul gestionării acţiunilor de apropiere
şi de integrare în structurile Uniunii Europene. În ce priveşte efortul de securizare a frontierelor Uniunii
Europene, în luna septembrie 2002 o delegaţie condusa de Iom Morei, ministrul al Justiţiei în Republica
2

3
4

Programului TACIS era adresat statelor fost membre ale Uniunii Sovietice şi cuprindeau o gamă largă de măsuri şi acţiuni în
domeniul reformelor administrative, a consolidării societăţii civile şi ONG-urilor, a reformelor sociale şi cooperării la nivelul
strcturilor de învăţământ superior. Acordul a fost instituit pe o perioadă de 10 ani.
Iulian Sînzianu 2010, pp. 39 şi următoarele.
Igor Klipii 2001, pp. 9–75
— 444 —

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

INTEGRAREA REPUBLICII MOLDOVA ÎN SPAŢIUL EURO-ATLANTIC

N

Moldova a participat la „Conferinţa internaţională privind prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe
umane în Europa lărgită”. În anul următor, în luna martie, s-au desfăşurat consultări trilaterale la nivel de
experţi Moldova-Ucraina-Uniunea Europeană cu privire la controlul comun la frontiera moldo-ucraineană
şi aplicarea noilor ştampile vamale ale Republicii Moldova. Au fost create organisme cu rolul de armoniza
relaţia dintre Moldova şi Uniunea Europeană. La 13 noiembrie 2002, era emis Decretul cu privire la crearea Comisiei Naţionale pentru Integrare Europeană (CNIE)5. La 28 februarie 2003, în cadrul Parlamentului
republicii Moldova a fost constituită Comisia Naţională pentru Integrare Europeană (CNIE) condusă de
vicepreşedintele Parlamentului, M. Camerzan. La 8 august 2003, guvernul adopta Hotărârea cu privire la
crearea Departamentului Integrării Europene pe lângă Ministerul Afacerilor Externe şi subdiviziunilor de
integrare europeană în cadrul ministerelor şi departamenetelor de resort. La 16 septembrie, a fost adoptată
Concepţia de Integrarea a Republicii Moldova în Uniunea Europeană6. Anul 2004 a însemnat două evenimente
importante pentru spaţiul est-european şi mai ales pentru politica externă a Republicii Moldova: la 2 aprilie
2004, şapte noi state devin membre Nato şi astfel graniţa de vest a Republicii Moldova a devenit frontieră
cu alianţa Nord Atlantică. La 1 mai 2004, s-a produs aderarea a zece noi membri la Uniunea Europeană ceea
ce aducea Republica Moldova mai aproape de spaţiul Uniunii Europene. Uniunea Europeană a elaborat noi
politici faţă de vecinii ei. În anul 2002 diplomaţia britanică şi cea suedeză a propus Ucrainei, Bielorusiei şi
Moldovei statutul de vecini speciali ai Uniunii Europene. La 11 martie 2003, era publicată Comunicarea
Comisiei Europene cu titlul „Europa lărgită – vecinătatea: un nou cadru propus pentru relaţiile cu vecinii
Uniunii Europene de la est şi sud”. La 1 iulie 2003, Consiliul European adopta un nou document numit
„Deschizând calea pentru noul instrument destinat Politicii de bună vecinătate” în care identifica obiec‑
tivele cheie pentru viitoarea cooperare transfrontalieră şi anume: promovarea dezvoltării economice şi
sociale în zonele de frontieră; cooperarea în vederea înlăturării riscurilor comune, în domenii precum
mediul înconjurător, sănătatea publică şi lupta împotriva crimei organizate; asigurarea unor frontiere efici‑
ente şi securizate; promovarea acţiunilor locale „de la om la om”. Noul instrument urma să fie aplicat după
expirarea termenului programului TACIS.
Conform Comisiei Europene, Republica Moldova nu dispune de suficientă putere competitivă sau
de capacitate administrativă (spre exemplu, controlul eficient al originii produselor) pentru a-şi asuma obli‑
gaţiuni pe principii de reciprocitate in cadrul unui acord de liber schimb. Un studiu comun realizat în 1999
a recomandat amânarea procesului de stabilire a unei zone de liber schimb până când condiţiile regulatorii,
administrative şi economice vor permite Republicii Moldova să beneficieze in totalitate de avantajele ei.
Totuşi, UE este gata să examineze alte iniţiative pentru a asigura un acces mai bun la piaţă, în conformitate
cu obligaţiunile OMC7.
În vederea cooperării între Republica Moldova şi Uniune în cadrul Politicii Europene de Vecinătate
a Uniunii Europene (PEV) s-au luat măsuri pentru integrarea europeană a Moldovei prin crearea Comisiei
naţionale pentru integrare europeană (noiembrie 2002), care la 16 septembrie 2003 a aprobat şi a prezentat
Comisiei Europene Concepţia integrării Republicii Moldovei în Uniunea Europeană. Pe parcursul anului 2003
a fost creată Comisia parlamentară pentru integrare europeană, Departamentul pentru integrare euro‑
peană în cadrul MAE şi subdiviziuni pentru integrare europeană în toate ministerele şi departamentele
din ţară. În 2004 prin hotărârea Guvernului Republicii Moldova s-a decis deschiderea unei misiuni diplo‑
matice a Republicii Moldova pe lângă Uniunea Europeană8. La 30 aprilie 2004, la Bruxelles, era semnat
Cadrul institutional al aderarii Republicii Moldova la Uniunea Europeana
http://www.ipp.md/libview.php?l=ro&id=493&idc=167, accesat la 27.03.2003
6
Elena Prohniţchi, Valeriu Prohniţchi 2003
7
http://ec.europa.eu/comm/world/enp, accesat la 11.02.2013.
8
	La 9 decembrie 2004, Comisia europeană aproba Planul de Acţiuni Republica Moldova – Uniunea europeană, iar în ultimele
zile ale anului Parlamentul Republicii Moldova ratifica Protocolul adiţional la Acordul de Parteneriat şi Cooperare dintre
Comunităţile Europene şi statele lor membre, pe de o parte, şi Republica Moldova, pe de altă parte, luând în consideraţie
aderarea a zece noi ţări la Uniunea Europeană.
5
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„Protocolul adiţional la Acordul de Parteneriat şi Cooperare dintre Comunitatea Europeană cu statele
membre şi Republica Moldova”. La 29 septembrie 2004, a fost semnat cu Comisia Europeană „Acordul
privind implementarea sistemului de control dublu al exportului unor produse siderurgice din Moldova”9.
În aprilie 2005, programul de acţiuni al guvernului Republicii Moldova alcătuit pentru perioada 2005–
2009 şi intitulat „Modernizarea ţării – bunăstarea poporului” proclama integrarea europeană şi realizarea
Planului de acţiuni Uniunea europeană – Republica Moldova drept priorităţi fundamentate ale activităţii
executivului de la Chişinău10. Prin decret prezidenţial, Ministerul Afacerilor Externe era transformat în
Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, iar funcţia ministrului de Externe era promovat la
rangul de viceprim-ministru.
Scopul era apropierea de criteriile de aderare, încât demararea procesului la sfârşitului perioadei de
aplicare a planului, în 2008. Structura capitolelor generale cuprinse în Planul de acţiuni este similară cu
cea a structurii criteriului politic de la Copenhaga. La 1 decembrie 2005, începea activitatea Misiunii de
monitorizare a frontieri moldo-ucrainene şi aveau loc încercări de rezolvare a conflictului transnistrean.
Implicarea oficialilor europeni în găsirea de soluţii pentru rezolvarea conflictului transnistrean constituia
un câştig important al prevederilor PEV. Politica Europeană de Vecinătate a însemnat pentru statele vizate
şi o importantă asistenţă financiară. Fonduri alocate PEV sunt gestionate prin Instrumentul European de
Parteneriat şi Cooperare care deţin, pentru perioada 2007–2013, un buget de aproximativ 12 miliarde
euro. Republica Moldova a beneficiat între 1991–2007, de fonduri europene în valoare de circa 300 mili‑
oane euro. Asistenţa a fost furnizată prin intermediul aplicării programelor TACIS şi FSP (Food Security
Programmes). Domeniile de interes, finanţate, au fost reforma instituţională, legislativă şi administrativă,
dezvoltarea economică şi atenuarea consecinţelor sărăciei. Un domeniu prioritar – securizarea frontierei
pe sectorul transnistrean a făcut obiectul programul EUBAM, cu un buget de 20 milioane euro pentru
2007. Asistenţa financiară menţionată a fost completată cu dotarea de către Uniunea Europeană a punc‑
telor vamale şi a celorlalte organisme implicate în gestionarea frontierelor cu echipamente, prin intermediul
proiectului BOMMOLUK.
Printre alte instrumente financiare adresate Republicii Moldova mai menţionăm: Iniţiativa Europeană
pentru Democraţie şi Drepturile Omului, cu un buget de peste un miliard euro şi un acord cadru între BEI
şi Republica Moldova în 2005. În cazul Republicii Moldova, împrumuturile de la BEI sunt cumulate cu fon‑
durile disponibile pentru granturi în cadrul Instrumentului European de Parteneriat şi Cooperare (ENPI).
Pe aceeaşi linie a colaborării internaţionale se încadrează şi noua practică a cooperării transfronta‑
liere. Aceasta a fost iniţiată de Uniunea Europeană şi constă în formarea unor euroregiuni care reunesc
autorităţi locale şi regionale din ţări vecine cu scopul realizării unor obiective economice şi de securitate11.
Condiţiile pentru dezvoltarea optimă a acestui program sunt prezente la graniţa de pe Prut: echilibru
economic minimal, unitatea de limbă, cultură şi moştenire istorică. Colaborarea transfrontalieră este finan‑
ţată prin intermediul fondurilor structurale, în cadrul programului INTERREG. Pentru valorificarea activi‑
tăţii euroregiunilor, în 2006 în Republica Moldova a fost înfiinţat Ministerul Administraţiei Publice Locale.
În februarie 2009 avea loc revizuirea Instrumentului european de vecinătate şi parteneriat. Raportul
Parlamentului European sublinia necesitatea măririi pachetului financiar IEVP pentru a permite PEV să
9

10

11

Politica Europeană de Vecinătate a Uniunii Europene (PEV) a inclus Strategia PEV şi rapoartele de ţară, care au fost publicate
la 12 mai 2004, precum şi planurile de acţiuni, ce au fost prezentate la 9 decembrie 2004.
Planul de Acţiuni prevedea o serie de perspective noi pentru dezvoltarea relaţiilor de parteneriat dintre Uniune şi Republica
Moldova: 1. Perspectiva de a trece de la cooperare la integrare prin participarea Republicii Moldova la piaţa internă a Uniunii
şi la politicile şi programele sale; 2. Intensificarea cooperării politice prin elaborarea unor mecanisme de dialog politic; 3.
Angajamente ferm al Uniunii Europene de a sprijini soluţionarea conflictului transnistrean; 4. Convergenţa legislativă şi
reducerea barierelor comerciale; 5. Asistenţă financiară sporită; 6. Participarea Republicii Moldova la acţiunile şi programele
cu caracter cultural şi educaţional ale Uniunii Europene; 7. Acordarea unor facilităţi în privinţa vizelor.
Euroregiunile în care se încadrează regiuni din teritoriul Republicii Moldova sunt următoarele: Dunărea de Jos, Prutul de
Sus, Siret – Prut – Nistru.
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îşi atingă obiectivele din ce în ce mai ambiţioase şi să sprijine noile sale iniţiative regionale. Se insista pe o
mobilitate sporită, crearea de parteneriate şi contacte interpersonale, în domeniile educaţiei, cercetării şi
dezvoltării, vieţii economice şi dialogului politic. Toate ţările PEV, mai ales Ucraina şi Moldova, erau incluse
în politica energetică a Uniunii Europene şi erau avansate măsuri de cooperare în domeniul energiei.
La 21 decembrie 2009, la Bruxelles s-a desfăşurat cea de a XI-a reuniune a Consiliului de Cooperare
Republica Moldova – Uniunea Europeană. Delegaţia Republicii Moldova a fost condusă de Vlad Filat,
prim-ministru al Republicii Moldova. S-au abordat mai multe probleme, printre care cooperarea dintre
Uniunea Europeană şi Republica Moldova în domeniul democraţiei şi drepturilor omului, colaborarea
economică şi sectorială, aspecte legate de justiţie, libertate şi securitate. Cu această ocazie au fost apreciate
acţiunile guvernului de la Chişinău în reformarea instituţiilor, economiei şi societăţii moldoveneşti.
La reuniune, a fost adoptată o declaraţie comună în care sunt susţinute eforturile Republicii Moldova
şi menţionate acţiuni în perspective apropierii celor două părţi. Printre acestea se numără lansarea nego‑
cierilor privind Acordul de Asociere şi, în acest context, determinarea părţilor de a face paşi concreţi în
vederea creării zonei de liber schimb cuprinzător şi aprofundat. Părţile au declarat intenţia de a lansa în anul
2010 dialogul cu privire la liberalizarea regimului de vize. În declaraţia comună, reprezentanţii Uniunii au
recunoscut aspiraţiile europene ale Republicii Moldova.
Aderarea la U.E. ar însemna găsirea de soluţii pentru conflictul transnistrean (respeciv prezenţa tru‑
pelor ruse şi existenţa regimului separatist în spaţiul de la est de Nistru), consolidarea stabilităţii şi eficienţei
instituţiilor garante ale democraţiei şi statului de drept, libertatea presei şi a cuvântului, consolidarea capa‑
cităţii administrative şi a sistemului judiciar, cooperarea cu instituţiile financiare internaţionale în vederea
reducerii sărăciei, consolidarea sectorului privat pentru asigurarea creşterii economice, îmbunătăţirea cli‑
matului investiţional, lupta împotriva corupţiei, gestionarea eficientă a problemelor de frontieră, mai ales în
sectorul transnistrean, asigurarea unui control efectiv al calităţii bunurilor produse în Republica Moldova,
combaterea crimei organizate şi a traficului de fiinţe umane, controlul fluxurilor migraţioniste, posibilitatea
de a exporta fără plata taxelor vamale în statele membre ale UE12.
După evenimentele din 7 aprilie 2009 şi instalarea A.I.E la conducerea Republicii Moldova, o absol‑
ventă a Facultăţii de Jurnalism din Chişinău scria despre aşteptările ei ale generaţiei din care face parte:
„[…] Republica Moldova este un spaţiu al disputelor de interese politice din care suferă nemijlocit popu‑
laţia, în special tinerii. Acest lucru a fost demonstrat în 7 aprilie, cînd marşul de protest paşnic al tinerilor
a fost transformat într-un haos total. Tinerii au căutat sprijin şi protecţie la instituţiile U.E., au aşteptat
dreptate şi adevăr”13.
Politica externă a Republicii Moldova trebuie să stabilească, drept axă prioritară, strângerea relaţiilor
sale cu România14. Importanţa atingerii acestui deziderat este impusă de mai multe considerente: trecutul
istoric comun, legăturile culturale şi unitatea etnică şi lingvistică, dar şi aspecte mai actuale, politice şi eco‑
nomice: legăturile comerciale care leagă cele două maluri ale Prutului, în special micul comerţ de frontieră,
colaborarea în domeniul politicii energetice şi al securităţii regionale în Europa de Sud-Est.
După aderarea României la Uniunea Europeană, în 2007, relaţiile dintre aceasta şi Republica Moldova
au căpătat noi conotaţii, în condiţiile în care majoritatea covârşitoare a locuitorilor de la est de Prut şi-au
exprimat opţiunea lor europeană. României i-a fost şi îi este atribuit rolul de „locomotivă” în procesul de
integrare în structurile europene a Republicii Moldova, de asemenea intermediază proiectele derulate prin
	Ştefan Plugaru 2010.
Oxana Vărzaru 2009. http://www.agero – stuttgart.de/REVISTA-AGERO/COMENTARII/Moldova%20-%20
Romania%20si%20UE%20de%20 Plugaru.htm, accesat la 28.11.2012.
14
	La 6 mai 1990, autorităţile din România şi Moldova, pe atunci parte a Uniunii Sovietice, au permis locuitorilor de pe cele două
maluri ale Prutului să se viziteze reciproc fără paşaport sau viză într-un interval de şase ore, după prânz. Potrivit Unimedia, au
profitat de acea ocazie pentru a vizita ţara vecină peste un milion de oameni. „Podul de flori” este invocat adesea ca un simbol
de cei care doresc unirea celor două ţări sau doar apropierea lor şi mai mare.
http://www.europalibera.org/archive/news/20130506/445/445.html?id=24977840, accesat la 06.05.2013.
12
13
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politica de vecinătate a Uniunii Europene, iar colaborarea dintre instituţiile şi cetăţenii de la est şi de la vest
de Prut se consolidează prin cooperare în cadrul acţiunilor desfăşurate pe teritoriul celor trei euroregiuni
delimitate pe teritoriile României, a Republicii Moldova şi a Ucrainei15.
Programul de vecinătate România – Republica Moldova a debutat în 2004, coordonat de Direcţia de
Cooperare Transfrontalieră din cadrul Ministerului Integrării Europene din România. Obiectivul prioritar
stabilit era dezvoltarea economico-socială durabilă în zona de graniţă dintre România şi Moldova, prin
dezvoltarea principiului cooperării transfrontaliere, cu două obiective strategice – intensificarea cooperării
economice şi sociale transfrontaliere şi îmbunătăţirea coerenţei în infrastructura transfrontalieră în măsura
în care acest lucru contribuie la îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei16.
Aria programului se constituie din regiuni din cele trei state vecine, respectiv judeţele Botoşani,
Galaţi, Iaşi, Suceava, Tulcea şi Vaslui din România, regiunile Odessa şi Cernăuţi din Ucraina şi întregul
teritoriu al Republicii Moldova. În ultimul deceniu relaţiile dintre Republica Moldova şi România au fost
din ce în ce mai strânse, în ciuda regimului politic restrictive instaurat la Chişinău. Republica Moldova
a fost primul stat vizitat de către Preşedintele României Traian Băsescu în 2004. Au fost reluate discu‑
ţiile în domenii cheie, cum ar fi politica energetică, securitatea frontierelor şi problema transnistreană. În
plus, autorităţile române centrale sprijină demersurile autorităţilor de la Chişinău de apropiere de struc‑
turile europene şi euroatlantice. Din 2007, odată cu obţinerea statutului de membru cu drepturi depline a
Uniunii Europene, România dispune de alte căi de sprijinire a Republicii Moldova în eforturile de obţinere
a unui statut privilegiat în relaţiile cu Uniunea Europeană.
Autorităţile de la Bucureşti şi de la Chişinău au constatat că o colaborare mai strânsă este benefică
pentru rezolvarea unor probleme importante pentru stabilitatea celor două state: asigurarea unei zone de
securitate şi stabilitate, consolidarea unităţii şi suveranităţii Republicii Moldova şi democratizarea sa, sus‑
ţinerea de acţiuni îndreptate împotriva migraţiei ilegale, a crimei organizate, manifestate prin traficul de
persoane sau droguri, schimbări în regimul frontierei şi a zonelor de liber schimb.
Concret, statul român, în calitatea de membru al Uniunii Europene şi participant la programele de
vecinătate şi de parteneriat, asigură sume de peste 60 milioane euro la programele de cooperare transfron‑
talieră cu Republica Moldova şi Ucraina pentru anii 2007–2013, asistenţă pentru dezvoltare, asigurarea
securităţii frontierelor prin intermediul instrumentelor financiare ale Uniunii Europene şi prin formarea
personalului de specialitate şi furnizarea de echipamente, consolidarea cadrului instituţional din Republica
Moldova prin diverse proiecte (cum ar fi proiectul „Acordarea suportului informaţional autorităţilor
publice centrale de specialitate privind armonizarea legislaţiei conform acquis-ului comunitar”, finanţat de
către Ambasada Marii Britanii la Chişinău, la care România participă cu experţi).
Pentru susţinerea acţiunilor Republicii Moldova în sensul aderării la structurile şi programele Uniunii
Europene s-au pronunţat şi reprezentanţii României în Parlamentul european. În februarie 2009 Daniel
Petru Funeriu cerea ca cetăţenii Republici Moldova, care au ca limbă oficială una dintre limbile Uniunii
Europene, să călătorească pe teritoriul Uniunii fără viză, iar Corina Creţu atrăgea atenţia asupra evoluţiilor
politice din Republica Moldova, de unde veneau la acea dată semne îngrijorătoare de nerespectare a liber‑
tăţii de exprimare şi corectitudinea alegerilor ce urmau.
În cursul anului 2010 Chişinăul a fost vizitat şi de comisarul european pentru agricultură, Dacian
Cioloş, reprezentant al României în Comisia Europeană. În faţa studenţilor Universităţii Tehnice a
15
16

Iulian Sînzianu, Viorel Mătăsaru, Republica Moldova şi România. Paşi spre integrarea europeană, p. 71.
Cooperarea transfrontalieră beneficiază de experienţa programelor anterioare TACIS şi PHARE şi vizează regiunile terestre
şi maritime de la graniţele Uniunii. Pentru perioada 2007–2013 au fost stabilite nouă programe pentru graniţele terestre
şi şase pentru bazinele marine. România a fost inclusă la debutul programului, în 2007, în două dintre primele (Ungaria
– Slovacia – România – Ucraina şi România – Moldova – Ucraina), precum şi în programul maritim „cooperarea de la
Marea Neagră”, alături de alte 9 state, printre care şi Republica Moldova. Programele respective utilizează fondurile alocate
în domenii diverse, cum ar fi dezvoltarea economică, rezolvarea unor probleme de interes major (mediu, sănătate, crimă
organizată, siguranţa graniţelor), precum şi promovarea acţiunilor locale de tip „people to people”.
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Moldovei, comisarul european afirma că „vom sprijini capacitatea administrativă de a asigura un control al
produselor agricole care să respecte normele de pe piaţa comunitară. Acest lucru va aduce acorduri comer‑
ciale cu UE şi va deschide perspectiva accesului fără taxe vamale pe piaţa europeană”. Comisarul constata,
în acelaşi timp, că Republica Moldova este din ce în ce mai mult orientată spre piaţa din Vest şi, pentru a o
încuraja, Comisia Europeană este dispusă să îi ofere sistemul de preferinţe comerciale autonome.
Asistenţa financiară română nu trebuia neglijată. România participă cu cea mai mare parte a fondu‑
rilor pentru cofinanţare a proiectelor iniţiate în cadrul politicii de vecinătate a Uniunii Europene. În plus, în
anul 2010, România alocă un sprijin financiar nerambursabil către Republica Moldova de 100 de milioane
de euro acordaţi în tranşe, câte 25 de milioane de euro pe an.
Eforturi au fost făcute de executivul de la Bucureşti şi în privinţa acordării cetăţeniei române către
locuitori din Republica Moldova. La începutul anului 2010 se avea în vedere deschiderea unei agenţii
speciale de acordare a cetăţeniei române, cu sediul la Bucureşti şi cu unităţi teritoriale la Iaşi, Galaţi,
Suceava, Cluj şi Timişoara. De altfel, încă de la 14 aprilie 2009, preşedintele Traian Băsescu declara în faţa
Parlamentului de la Bucureşti că a cerut guvernului simplificarea procedurii de acordare a cetăţeniei pentru
populaţia din Republica Moldova. Afirmaţia conform căreia autorităţile de la Bucureşti sunt gata să acorde
cetăţenie română pentru circa un milion de moldoveni este, probabil, o exagerare, care de altfel a trezit şi
reacţia negativă a forurilor decizionale ale Uniunii Europene.
Euroregiuni. Proiectele desfăşurate în cadrul Instrumentului European de Vecinătate şi Cooperare, condi‑
ţionate de participarea unor parteneri din cel puţin două state, unul membru al Uniunii şi altul vecin nemijlocit
al acestuia, se desfăşoară în cadrul euroregiunilor. Raioanele Republicii Moldova sunt cuprinse în trei astfel de
structuri: Euroregiunea „Dunărea de Jos; Euroregiunea „Prutul de Sus; Euroregiunea „Siret – Prut – Nistru.
Viceministrul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Natalia Gherman, a efectuat marţi, 24 mai
2011, o vizită de lucru la Bucureşti la invitaţia Secretarului de Stat pentru Afaceri Europene al Ministerului
Afacerilor Externe al României, Bogdan Aurescu, unde a participat la consultările moldo-române privind
integrarea europeană. S-a discutat despre stadiul relaţiilor UE – RM, în special progresele înregistrate în
negocierea Acordului de Asociere, desfăşurarea dialogului moldo-comunitar privind liberalizarea regi‑
mului de vize cu UE, precum şi pregătirea pentru iniţierea negocierilor în crearea Zonei de Comerţ Liber,
Cuprinzător şi Aprofundat17.
România s-a comportat ca un adevărat „avocat” al Republicii Moldova în relaţiile sale cu Uniunea
Europeană, încurajând eforturile de integrare în comunitatea internaţională şi europeană a statului dintre
Prut şi Nistru. Graţie eforturilor diplomaţiei române, alte state membre ale Uniunii şi-au exprimat spri‑
jinul pentru un statut privilegiat acordat Republicii Moldova în cadrul politicii de vecinătate a Uniunii şi în
cadrul procesului de extindere a acesteia.
Se insistă, în prezent, pe necesitatea includerii Republicii Moldova în procesul de apropiere
şi de aderare a statelor din Balcanii de Vest, nu în cel mai complicat şi îndepărtat ce se referă la relaţiile
Uniunii Europene cu Ucraina. Diplomaţii români au pledat şi pentru un ajutor financiar mai consistent
pentru Republica Moldova, inclusiv din partea statelor membre ca entităţi individuale, pentru încheierea
Acordului de Liber Schimb aprofundat şi cuprinzător şi a sprijinit dialogul pentru liberalizarea regimului
de taxe. Trebuie apreciat şi Acordul privind micul trafic la frontieră dintre România şi Republica Moldova,
intrat în vigoare la începutul anului 2010, ca instrument al Bunei Vecinătăţi.
Victoria electorală a lui Viktor Ianukovici la Kiev, în 2010, a reconfigurat mapa geopolitică a Europei,
readucând Ucraina în sfera de influenţă a Rusiei la nivel politic, economic şi militar, îndepărtând-o de
NATO şi de o Uniune Europeană circumspectă la aspiraţiile de aderarea ale Kievului18. Neînţelegerile
17

18

În acest context, Natalia Gherman a mulţumit pentru sprijinul constant oferit de România parcursului european al Republicii
Moldova, precizând că ţara noastră mizează în continuare pe susţinerea Bucureştiului în ce priveşte transferul de experienţă
în mai multe domenii sectoriale şi în procesul armonizării legislaţiei în contextul apropierii de UE.
„Este foarte important să nu fim umiliţi. Nu vom permite acest lucru”, a declarat şeful statului, Viktor Ianukovici, în cursul
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dintre naţionalişti şi pro-estici vor continua iar rezultatul poate fi disoluţia Ucrainei19. Pe de altă parte,
Ucraina având în spate acordul cu Rusia şi siguranţa internaţională oferită de acesta, Ucrainei îi va fi mult
mai uşor să „ridice” din nou vocea. Cel puţin în relaţia cu vecinii săi România şi Moldova.
După două decenii de apropiere, Republica Moldova colaborează cu structurile comunitare euro‑
pene în domenii dintre cele mai variate. Deşi perspectivele aderării la Uniunea Europeană sunt îndepărtate,
o viitoare extindere fiind evitată de forumurile europene în anii următori, aportul financiar, tehnologic,
cultural şi uman al Uniunii este unul dintre cele mai importante în democratizarea Republicii Moldova20.
Adoptarea mai multor legi în Parlamentul de la Chişinău la începutul lunii mai 2013, cu votul comun
al PLDM şi PCRM, au provocat îngrijorare în Uniunea Europeană. Şefa diplomaţiei europene, Catherine
Ashton, şi comisarul pentru Extindere, Ştefan Fule, spuneau că legile adoptate de Parlament ridică pro‑
bleme serioase în funcţionarea democraţiei în Moldova. Astfel, instituţiile statului ar putea fi folosite în
interesul câtorva persoane, adaugă oficialii UE21.
Pe fondul crizei politice de la Chişinău, în noaptea de 26 spre 27 aprilie, autorităţile transnistrene
au încercat să instaleze fără acordul Chişinăului sau al OSCE patru posturi de control lângă satul Varnia,
stârnind protestele localnicilor şi avertismente din partea tuturor celor implicaţi în rezolvarea conflictului
transnistrean22.
În situaţia crizei politice prelungite de la Chişinău, cu parlamentul şi guvernul conduse de interi‑
mari, cu un ministru al apărării anunţat public că nu va mai ocupa această funcţie, în viitorul executiv, cu
un preşedinte al Republicii, Nicolae Timofti, mai degrabă adus în poziţia pugilistică defensivă, dintr-un
colţ al ringului politic de la Chişinău, este exclusă o operaţiune ofensivă, a Armatei Naţionale a Republicii
Moldova. Analistul Igor Boţan spunea că „…transnistrenii provoacă incidente, precum cel de la Varniţa,
pentru a spune că nu există niciun fel de încredere între părţile implicate în conflict”.
Faptul că, la 30 aprilie 2013, s-a desfăşurat, la Chişinău, ceremonia publică de preluare a echipa‑
mentului trimis de Pentagon, spre folosinţa poliţiştilor şi vameşilor ce supervizează frontierele Republicii
Moldova23, mai puţin aceea dintre zona transnistreană şi Ucraina, dincolo de utilitatea concretă a ajutorului
american, implică şi transmiterea de mesaje complementare, spre niveluri de percepţie interne şi internaţi‑
onale notabile24.

19

20

21

22

23

24

unei vizite la Donetk, în estul ţării, unde a inaugurat un nou terminal de aeroport, construit cu ocazia Euro–2012. Detalii:
http://www.9am.ro/stiri-revista-presei/International/227489/viktor-ianukovici-kievul-nu-se-lasa-umilit-de-boicotul-ce.
html#ixzz2RmKNNTzz, accesat la 28.04.2013.
Cristian Negrea, Opinie analitica: Strategia Rusiei pe termen scurt (I)
http://cristiannegrea.blogspot.com/2010/06/strategia-rusiei-pe-termen-scurt-i.html, accesat la 7 iunie 2010.
După 2007, UE a devenit principalul partener economic al RM, 50,1% din exporturi în 2007 şi 45% din importuri au venit
din UE: România a devenit al doilea partener la exporturi din Republica Moldova, după Rusia, şi al treilea la importuri în
Republica Moldova, după Rusia şi Ucraina. Raportând situaţia la nivelul de înţelegere al omului.
http://www.publika.md/uniunea-europeana–ingrijorata-de-legile-adoptate-de-catre-pldm-si-pcrm–ashton-si-fule–
declaratie-comuna_1382471.html, accesat la 06.05.2013.
Interviu acordat Valentinei Ursu de fostul reprezentant special al UE la Chişinău pentru chestiunea transnistreană
ambasadorului Kalman Mizsei.
Donaţia a fost transmisă în cadrul unei ceremonii oficiale, la sediul Poliţiei de Frontieră, la care au participat premierul
interimar Iurie Leancă, însoţit de fostul premier Vlad Filat, ambasadorul SUA la Chişinău, William H. Moser, ministrul în
exerciţiu al Afacerilor Interne, Dorin Recean, şeful Poliţiei de Frontieră, Dorin Purice, alţi reprezentanţi ai instituţiilor de
frontieră. Este vorba despre 110 automobile (80 de maşini de teren şi 30 de autoturisme), 105 ATV-uri, 3 bărci cu motor,
binocluri, termovizoare şi alte echipamente utilizate la securizarea frontierei de stat. http://elldor.info/2013/04/tehnica-siechipament-donate-de-sua-iurie-leanca-a-fost-insotit-de-vlad-filat-la-eveniment-foto-video/, accesat la 06.05.2013.
Proaspăt reformată din Serviciul de grăniceri, Poliţia de frontieră moldovenească – o verigă cheie în securizarea graniţelor în
măsura în care să permită liberalizarea regimului de vize cu UE – este acum dotată tehnic asemenea celei din Marea Britanie
de exemplu. Totul s-a întâmplat graţie unei investiţii a UE în mărime de 22 de milioane de euro, bani din care poliţiştii au
obţinut un sistem dintre cele mai performante de comunicare şi monitorizare la graniţă. Şeful grupului de supraveghere
a proiectului UE, Tom Fernando, va fi cu noi pentru o convorbire despre cum noile tehnologii pot combate corupţia şi
cozile de la vamă. Tom Fernando spunea că: „Sistemul pe care l-am instalat reprezintă tehnica cea mai evoluată existentă
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Ca să înţelegem mai bine locul pe care îl ocupă Republica Moldova amintim afirmaţia ambasado‑
rului SUA, la Chişinău, William H. Moser, făcută la sfârşitului lunii aprilie 2013, că „poporul american
va susţine iniţiativele care au drept scop apropierea şi consolidarea unei prietenii cu Republica Moldova”,
astfel confirmă mandatul primit de la Departamentul de Stat, acela de a reafirma, fără echivoc, puternic,
faptul că actuala realitate geopolitică, dintre Prut şi Nistru este una de interes major pentru Statele Unite
ale Americii25.
Bi blio gra fie
Iulian Sînzianu, Republica Moldova şi Uniunea Europeană. Două decenii de relaţii bilaterale, în „Republica Moldova, România şi
Uniunea Europeană. Două decenii de colaborare. Bilanţ şi perspective”, Iaşi, Editura Pim, 2010
Igor Klipii, Evolutia cadrului politic al problemei integrarii europene, în „Moldova şi integrarea europeană, Editura „Prut
Internaţional”, Chişinău, 2001
Elena Prohniţchi, Valeriu Prohniţchi, Elemente şi principii strategice de integrare în UE, Chişinău, IPP, 2003
Ştefan Plugaru, Percepţii moldovene asupra Uniunii Europene, Iaşi, Editura Pim, 2010
Oxana Vărzaru, Speranţa tinerilor basarabeni în Uniunea Europeană, în „Maluri de Prut”, 2 iulie, Filiala Huşi a Asociaţiei Culturale
„Pro Basarabia şi Bucovina”, 2009

25

până acum”. Interviul lui Tom Fernando în biroul Europei Libere la Chişinău pe tema: Securizarea frontierelor Moldovei cu
sprijinul UE.: http://www.europalibera.org/content/article/24971040.html, 06.05.2013.
http://adevarul.ro/moldova/politica/rasul-cea-mai-puternica-arma-chisinau–1_5180c107053c7dd83f639e93/index.
html, 06.05.2013.
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CULTURA POPULARĂ IDENTITARĂ ÎN
DISCURSUL CLERICAL TRANSILVAN. ELIE
MIRON CRISTEA ŞI INVOCAREA CONSECVENTĂ
A VIRTUŢILOR SORGINTEI ŢĂRĂNEŞTI
DOREL MARC*

POPULAR CULTURE IDENTITY IN THE DISCOURSE OF THE
TRANSYLVANIAN CHURCHMAN. ELIE MIRON CRISTEA AND
INVOKING THE ORIGIN PEASANT VIRTUES CONSITENTLY
ABSTRACT. Born in Topliţa Română, the one who was to
become the first patriarch of the Romanians, by crossing step
by step the church hierarchy levels, often made references to
his humble peasant origins to which he always related as to
benchmarks that punctuate the nobility of a road traveled
with dignity among people.
Herever he was carried by his steps in the years of study, in the
church hierarchy, but as well in his cultural trajectory or political or civic involvement, Elie Miron Cristea often invoked
his peasant origin, always felt equally as a model of honesty,
morality but also seen as a real guarantee of his success.
This material succinctly highlights the attachment of the first
patriarch of Romania toward the virtues and the simple
human condition, of the Romanian peasant faced over time
with a number of history vicissitudes that he tenaciously
managed to face.
KEYWORDS: Miron Cristea, popular culture, clerical discourse, ASTRA, country origin

treaptă ierarhia bisericească, făcea deseori referiri la sorgintea sa modestă ţărănească, la care se raporta mereu ca la
un tezaur ce deţine adevărate repere ce jalonează nobleţea
unui drum străbătut printre oameni, cu demnitate.
Oriunde l-au purtat paşii în anii de studii, în ierarhia sa
bisericească, dar şi în traiectoria sa culturală sau prin implicarea sa civică ori politică, Elie Miron Cristea, în discursurile sale clericale şi nu numai, invoca, deseori, originea sa
ţărănească, resimţită întotdeauna, în egală măsură, ca izvor
şi model de cinste, de moralitate, dar şi văzută ca o reală
garanţie a succesului său.
Materialul de faţă scoate în evidenţă, în mod succint, ataşamentul primului patriarh al României faţă de virtuţile şi
condiţia omului simplu, a ţăranului român confruntat de-a
lungul timpului cu o serie de vicisitudini ale istoriei, dar pe
care, cu tenacitate, a reuşit să le înfrunte, lucrarea urmărind,
în acelaşi timp, să reliefeze ataşamentul deosebit, programatic, al marilor reprezentanţi ai clerului de altădată faţă
de cultura populară.

REZUMAT. Născut în Topliţa Română, cel care avea să
devină primul patriarh al românilor, străbătând treptă cu

CUVINTE-CHEIE: Miron Cristea, cultura populară, discurs clerical, ASTRA, sorginte ţărănească

Elie Miron Cristea, care avea să ajungă primul patriarh al românilor, încă din anii de studii gimnaziale,
universitare teologice şi doctorale1, apoi în întreaga sa carieră ecleziastică, culturală şi politică, în numeroa‑
*
1

Muzeul Judeţean Mureş, Secţia de Etnografie şi Artă Populară; email: dorel_marcus@yahoo.com
Elie Miron Cristea a urmat studiile: primare la Topliţa; gimnaziale şi liceale Gimnaziul săsesc din Bistriţa (1879–1883),
apoi la Liceul Grăniceresc din Năsăud (1883–1887); superioare la Institutul Teologic-Pedagogic „Andreian” din Sibiu
(1887–1890), licenţiat în Teologie şi la Facultatea de Litere şi Filosofie a Universităţii din Budapesta (1891 –1895), unde
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sele sale discursuri, cuvântări, predici, atitudini publice, a invocat consecvent originea sa ţărănească tran‑
silvană, se raporta mereu la aceasta cu o mândrie nedisimulată, o resimţea bogată în virtuţiile sale şi nu a
încetat nici o clipă să considere cultura populară, creată în lumea satului de odinioară, o adevărată zestre
identitară, ce trebuie cunoscută, apărată, promovată, în ea regăsindu-se, în egală măsură, germenii unor
modele viabile de omenie, cinste, moralitate şi responsabilitate.
După cum consemnează el însuşi în autobiografia redactată la 1908, Elie Miron Cristea s-a născut
la 18 iulie 1868 „din părinţi ţărani, în Topliţa Română, o comună mare din Ardeal, aproape de Izvorul
Mureşului”2. Mitropolitul Ardealului, Antonie Plămădeală, unul dintre biografii cei mai reprezentativi ai
lui Miron Cristea, arăta, vorbind de personalitatea acestuia, că de-a lungul întregii sale vieţi „i-a plăcut să-şi
amintească şi să spună şi altora că vine din popor şi că rămâne credincios clasei ţărăneşti care l-a produs…
Îşi făcea o adevărată glorie din faptul că a fost botezat de un cioban şi o spunea prin cele mai somptuoase
saloane de palate şi în cele mai distinse adunări…”3. De altfel, prietenul său, scriitorul, publicistul Octavian
Codru Tăslăuanu, originar din Bilborul învecinat Topliţei, îl caracteriza astfel: „Sufletul lui de ţăran a fost
întotdeauna straja cea bună a activităţii sale (s.n.). Şi-a dat întotdeauna seama că temelia culturală şi morală
a neamului nostru nu e în cele câteva mii de cărturari înclinaţi a se închega într-o clasă socială deosebită ci
în plugarii de pe plaiuri, care trebuie învăţaţi şi educaţi pentru a ţinea piept cu viforul civilizaţiei de astăzi”4.
Miron Cristea se raporta, aşadar, mereu la condiţia ţăranului, l-a urmărit îndeaproape, a dezvoltat un
ataşament deosebit faţă de cultura sa populară, s-a aplecat asupra studiului ei pentru a-i descoperi virtuţiile,
pentru a le promova cu asiduitate, uneori chiar cu riscul de a le idealiza.
Pe când era elev în clasa a VIII-a, deja fiind pătruns de frumuseţea folclorului românesc, descria
câteva jocuri populare; acelaşi Antonie Plămădeală, mitropolitul Ardealului, afirma că „cine ştie dacă ar fi
continuat pe linia acestor preocupări, ar fi putut deveni mare specialist într-un domeniu în care doar speci‑
aliştii pot teoretiza ceea ce ţăranii joacă firesc, dând gesturilor sensuri provenind dintr-o profundă filosofie
asupra vieţii, frumosului lumii”5.
A fost fascinat întotdeauna şi de tezaurul de înţelepciune, de filosofia populară izvorâtă din pro‑
funzimea gândirii ţăranului, mărturisind aceasta şi în prefaţa primei mari culegeri de proverbe, pe care o
tipărea în Sibiu la 1901. Înaintea acestei apariţii editoriale, se ştie din darea de seamă a adunării membrilor
„Asociaţiunii” despărţământului IV Sibiu, ţinută la Veştem în 26 octombrie 1897 şi publicată în „Telegraful
Român” nr.119, 120, 121/1897, că Elie Cristea lansa un apel către intelectualitatea satelor în vederea cule‑
gerii de proverbe răspândite în toată Transilvania. El arăta, printre altele, că: „Statutele Asociaţiunii noastre,
a cărei înflorire o dorim cu toţii, obligă pe membri ei de a intra în mai de aproape atingere cu poporul,
răspândind în sânul lui tot felul de învăţături folositoare. Prin aceasta însă, cred eu, n-am făcut totul cât
este de lipsă în contactul nostru cu poporul, căci noi avem datoria nu numai a da de la noi… ce este bun,
ci a şi lua de la popor ceea ce aflăm de la el vrednic de a păstra pentru viitor”. Elie Cristea atrăgea atenţia că
printre cele vrednice de păstrat „alături de productele spirituale izvorâte din creierul românului ca poveşti,
naraţiuni, legende, anecdote, snoave, poezii, chiuituri...” sunt proverbele care „au fost un ram dat aproape cu
totul uitării”. De aceea, propunea şi lansa apelul către elita intelectuală, reprezentată de preoţii şi învăţătorii
satelor transilvane, să colecteze proverbele românilor. Cristea definea proverbele ca fiind acele „expresiuni
scurte, precise şi plastice, ieşite din gura poporului şi care în anumite momente ale discuţiilor ni se reamin‑
tesc în mod firesc drept rezultat convingător al unor experienţe probate”. Comitetul central al „Asociaţiunii”
în şedinţa sa din 11 decembrie 1897 va aproba această propunere făcută de Elie Cristea, după care se va
lansa şi Apelul bine cunoscut, semnat de acesta, care mai îndemn a: „E de dorit ca nu numai cărturarii din

2
3
4
5

şi-a continuat studiile de literatură română, germană şi maghiară, de psihologie şi filosofie, obţinând doctoratul cu o primă
teză despre viaţa şi opera lui Eminescu (tipărită în limba maghiară, în anul 1895).
Plămădeală 1986, p. 393.
Plămădeală 1987, p. 85.
„Luceafărul”, nr. 10, 1910, p. 239.
Plămădeală 1986, p. 8.
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comunele aparţinătoare despărţământului Sibiu, ci cărturarii români din toată ţara să colecteze productele
indicate, îndeosebi de faptul că prin aceasta fac un serviciu „Asociaţiunii” şi peste tot literaturii române, pe
care datori suntem cu toţii a o sprijini”6. Şi în acest domeniu, Elie Cristea se implică, este cel care reuşeşte
să adune aşadar la un loc proverbele, în prima culegere de acest fel din Transilvania7, pe când era secretar
consistorial. Sub imboldul Astrei, va edita prin acest demers, până la urmă, cea mai amplă culegere paremi‑
ologică din folclorul transilvănean de până atunci (cf. Iordan Datcu şi S.C. Stroiescu)8, unde va cuprinde
şi proverbele culese de el personal, ajutat de sora sa, Elvira Cristea, din Topliţa Română – după cum măr‑
turisea – „…care mi-a notat multe şi însemnate [proverbe] atât de airea, cât şi din comuna natală şi mai
ales din graiul mamei noastre Domniţa, pururea garnisit cu proverbe şi maxime, pline de înţelepciune (s.n.)”9.
Referitor la proverbe, Elie Cristea considera că „au valoarea unor producte absolut originale, izvorâte din
mintea românului păţit…”10. El îşi mai motiva gestul culegerii în Precuvântare, prin convingerea că noi,
românii „…ne-am nutrit viaţa sufletească direct din izvorul cel mai natural, mai curat, – de la popor (s.n.)”;
arăta mai departe că „…multe dintre productele spiritului lui le-am însemnat, le-am fixat şi salvat pentru
posteritate...Aşa s-a făcut deja mult pe tărâmul colecţiunilor de poezii poporale, strigături, colinde, bocete,
basme, poveşti, snoave, înmormântări (obiceiuri de înmormântare- n.n.),...pe terenul mitologiei şi al medi‑
cinei poporale etc.”. Cu toate acestea, Elie Cristea arăta că nu se făcuse încă totul, adică atât „cât e posibil şi
de lipsă”, multe părţi rămânând „neesplorate”. Se impunea, aşadar, să fie adunate şi proverbele „fără multă
amânare şi trăgănare”, deoarece „productele spirituale ale poporului încep a pierde din originalitatea lor, ori
dispar cu totul”11. Folosindu-se de cunoscuta zicere a lui Anton Pann, luată ca motto la Precuvântarea cule‑
gerii de proverbe, „De la lume adunate şi iarăşi la lume date”, Elie Cristea insistă asupra conţinutului filosofic
al proverbelor, asupra „înţelepciunii pentru viaţă” ce se desprinde din aceste „fulgere de scurte gândiri”12.
Ca membru activ al Astrei, susţinător al ideii de emancipare a românilor prin cultură, Elie Cristea,
care primise numele de monah Miron în anul 1902, a făcut parte şi din pleiada cărturarilor români ce
luptau pentru înfiinţarea unui teatru român; a fost astfel desemnat, din partea Asociaţiunii, să participe la
Adunarea generală a Societăţii pentru crearea unui fond de teatru român, desfăşurată la 24 august 1903, în
Sebeş. Acolo, acesta ţine o cuvântare din care spicuim: „Lipsa unui teatru român este cu atât mai mare şi
pretutindeni cu atât mai simţitor cu cât pe zi ce trece trebuie să constatăm cu regret că ni se pângăreşte până
şi în cele mai ascunse şi retrase ţinuturi din creierii munţilor viaţa idilică şi originală de odinioară şi prin
aceasta ne pier cântecele, dispar danţurile, ni se schimbă şi corceşte portul, ceea ce este nu numai o pagubă,
dar poate deveni chiar o mare primejdie pentru viitorul traiului românesc”13.
Elie Miron Cristea a dovedit ataşamentul faţă de cultura tradiţională ţărănească, din care îşi extrăgea
obârşia, şi prin preocupările sale muzeografice, fiind, şi în acest domeniu, un înaintemergător, implicat activ
în întemeierea Muzeului Asociaţiunii ASTRA, inaugurat în 1905, la Sibiu. El va redacta şi pentru această rea‑
lizare a românilor transilvăneni un cunoscut Apel, atât din partea „Astrei”, înregistrat cu nr. 119/10 decem‑
brie 1904, cât şi a Mitropoliei Transilvaniei, pe care îl expediază tuturor învăţătorilor şi preoţilor, publicat
şi în numerele 134–135/1904 ale „Telegrafului Român”. Acest Apel începea cu constatarea că „Orice popor
conştient, cu tendinţa de a pune temelii tari viitorului său şi de a-şi asigura o dezvoltare sănătoasă a indi‑
vidualităţii sale etnice, este dator a se cunoaşte pe sine din toate punctele de vedere. Fără acest puternic
6
7
8

9
10
11
12
13

Vezi „Telegraful Român”, nr. 119, 120, 121 din 1897.
Cristea 1901.
Datcu, Stroiescu 1979, p. 153–154; culegerea a fost iniţiată prin „cărturarii de la sate” la 1879, conţine 3000 de texte adunate
din Transilvania şi Banat: comuna natală a lui E. Cristea, Topliţa Română şi ariile localităţilor din judeţele Sibiu, Hunedoara,
Alba, Timiş, Braşov, Mureş ş.a.
Cristea 1901, p. XV.
Plămădeală 1984, p. 298.
Ibidem, p. 297.
Vezi şi Marc 2010, p. 59–72.
D. A.N.S., Fondul ASTRA, Sibiu, dosar nr. 837–1093.
— 457 —

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

DOREL MARC

N

factor al cunoaşterii de sine, suntem lipsiţi de busola care să îndrepteze spre o ţintă sigură toate manifestările vieţii
noastre publice (s.n.)”. În concepţia lui Elie Miron Cristea, un muzeu trebuia să devină „…un adevărat altar
pentru cultivarea tradiţiunilor naţionale, un adevărat templu pentru conservarea urmelor despre stadiul cultural
al părinţilor şi strămoşilor noştri... care pentru noi trebuie să formeze o scumpă moştenire (s.n.)”14. Atrăgea toto‑
dată atenţia că „dezvoltarea unui popor numai atunci este normală şi sănătoasă, când înaintarea se bazează
pe temeliile probate ale trecutului, ţinând cont de toate însuşirile sufleteşti şi trupeşti care formează eredi‑
tatea de la antecesori” şi în acest scop deci „să culegem, să păstrăm încă până mai e timp, tot ceea ce este
ameninţat să dispară pentru totdeauna”. Necesitatea devenea cu atât mai arzătoare, cu cât suntem mereu
„expuşi la mai multe influenţe străine, care iute corcesc traiul unui popor, aplecat spre imitarea lucrurilor
observate la străini”15. Elie Miron Cristea întocmea un plan, foarte amănunţit şi avansat pentru acea vreme,
intitulat modest „Puncte de orientare cu privire la întemeierea Muzeului istorico-etnografic român”. Acest
plan de organizare a muzeului, cuprindea douăsprezece puncte, dintre care două pentru secţia istorică, iar
zece pentru cea etnografică. Scopul şi funcţiile muzeului proiectat erau clar formulate de Elie Miron Cristea
şi anume „…scoaterea îndeosebi la iveală a acelor note care caracterizează traiul specific al poporului românesc,
care formează chintesenţa individualităţii sale etnice, cu un cuvânt toate productele care denotă însuşiri sufleteşti
şi trupeşti mai marcante ale poporului şi manifestaţiunile caracteristice ale cugetării, lucrării şi ale întregii sale
vieţi” (s.n.). Toate acestea, în cadrul organizat al muzeului trebuiau să devină „mijloc de întărire a conştiinţei
naţionale şi bun al neamului întreg”.16
Ca referent consistorial, fiind însărcinat cu studierea şi proiectarea arhitecturii interioare a bisericii
mitropolitane de la Sibiu, Elie Miron Cristea, publică o lucrare importantă17, care a avut un rol determinant
în reorientarea picturii bisericeşti şi a icononografiei către stilul şi spiritul bizantin, care în Transilvania,
datorită influenţelor străine, avusese de suferit. Această lucrare, demonstrează că viitorul prelat deţinea
vaste şi temeinice cunoştinţe despre pictura, sculptura, arhitecura bisericească. Autorul pleda pentru intro‑
ducerea în biserică a unui stil religios reprezentativ românesc, aşa cum asemănător susţinea şi dr. Daniil
Popovici Bărcianu, care se pronunţa pentru „colectarea şi introducerea modelelor ţărăneşti în manufac‑
turile femeilor din clasa nouă cultă”. Miron Cristea se exprima şi mai tranşant afirmând că: „Eu însă merg
mai departe, cerând aplicarea generală, pretutindenea a motivelor naţionale, creând astfel un stil românesc.
Dându-mi-se o bună ocazie în această privinţă, cu ocaziunea construirii catedralei din Sibiu, am stăruit- în
calitate de referent şi conducător al lucrărilor de pictură – pentru aplicarea cât mai bogată şi la ornarea
îmbrăcămintelor (s.n.), acolo unde aceasta se potriveşte18.
Ajuns episcop la Caransebeş din anul 1910, Elie Miron Cristea se arăta în continuare preocupat de
valorile noastre identitare exprimate şi prin portul popular; în Pastorala Crăciunului anului 1914, îndemna,
în condiţiile izbucnirii războiului, la „cruţare” (economii) şi să nu se lase frumosul veşmânt identitar:
„Mai ales femeile să cruţe. Să lase toate cheltuielile de prisos. Să părăsească fuduliile, prada, mătăsurile,
luxul precum şi rumenelele şi alte nimicuri pe care risipesc parale scumpe. Este un adevărat păcat strigător
la cer ce fac azi multe femei din poporul nostru, mai ales cu îmbrăcămintea, cu portul”19. Miron Cristea
reamintea faptul că ţărăncile realizau odinioară în gospodăria proprie veşmintele din in şi cânepă pentru
întreaga familie, dar spre regretul său constata că ele „…îmbracă în locul sumanelor de iarnă cum se purtau
în vechime, tot felul de zdrenţe – zise domneşti – cu care îşi corcesc portul pe jumătate ţărănesc. Şi ştiu că
haină de iarnă mai frumoasă nu există în toată lumea ca d[e] e[xemplu] şuba albă cea lungă, făcută la sate,
după un croi anumit din lână albă şi tivită la mâneci şi pe margini cu figuri frumoase de sărad negru…”.
Episcoul Cristea dădea ca exemplu atitudinea mamei sale: „Mama, – că-i mamă de episcop – încă poartă
Vezi Marc 1997, p. 281–291.
Vezi Plămădeală 1984, p. 399–404.
16
Ibidem
17
Cristea 1905.
18
	Şandru, Borda 1998, p. 73.
19
Plămădeală 1986, p. 155.
14
15
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albituri din cânepă şi in, semănate de ea însăşi şi lucrate acasă. De ce n-ar putea purta toate ţărăncile noastre
tot aşa, iară banii – câştigaţi de bărbat să-i cruţe, să-i pună deoparte şi să-i folosească pentru a spori moşia,
sau a-şi creşte copilaşii?”20
Preocupat mereu de soarta economică a ţăranului şi în calitatea sa de mitropolit primat din 1919, sta‑
bilit la Bucureşti, Miron Cristea s-a implicat în Senat pentru promovarea unor legi fundamentale în dome‑
niul agrar. La votarea Legii islazurilor comunale din august 1920, spre exemplu, luând cuvântul în senat
arăta că aceasta era chemată „…să întărească viaţa materială a grosului neamului nostru, a vrednicilor noştri
ţărani din care ne tragem în cele din urmă şi noi, ceea ce înseamnă un pas epocal înainte spre binele ţării şi al
cetăţenilor ei…Eu în calitatea mea de Mitropolit al ţării, ca fiu de ţăran (s.n.), ca şef al clerului şi al bisericii
noastre, în numele conducătorilor fireşti ai acestor ţărani, exprim …mulţumita mea pentru această lege „,
deşi recunoştea că „…viitorul va arăta întrucât unele dispoziţii din această lege nu corespund idealului, dar
atunci şi noi, şi urmaşii noştri vor avea aceiaşi dragoste faţă de ţărani”21.
În acelaşi spirit, cu prilejul votării Legii agrare din 1921, Miron Cristea, prin luarea de cuvânt în
Senat, arăta că „În aceste istorice şi epocale clipe, nimeni dintre cetăţenii României întregite nu simte în
adâncul sufletului său o mai îndreptăţită bucurie decât banca vlădicilor, noi părinţii sufleteşti ai poporului
din această ţară …epocala dreptate ce se face ţăranului român prin legea pe care am votat-o astăzi... căci
pământul, glia strămoşească...ajunge în mâna acelora cari, cu sudoarea feţii şi cu braţele lor au muncit-o
şi o vor munci şi pe viitor...Odată cu rezolvarea acestei chestiuni se rezolvă în parte şi chestiunea culturală
şi chestiunea igienei şi chestiunea ridicării ţăranului nostru din toate punctele de vedere”22. Miron Cristea
avea convingerea că negreşit „...dacă ţăranul îşi va munci glia sa proprie, o va munci din toată inima şi cu
tot sufletul, ceea ce însemnează că va produce mai mult şi astfel el se va hrăni mai bine şi va avea mijloace
a se cultiva mai bine, a-şi da copiii la şcoală, va avea locuinţă mai bună, a-şi face clădiri mai economice, cu
un cuvânt el se va ridica din toate punctele de vedere, ceea ce va fi identic cu ridicarea ţării (s.n.)”. Patriarhul
încheia cu convingerea că prin legea agrară „...am făcut un lucru aşa însemnat ca biruinţa ce ne-a dat între‑
girea neamului. Vitejia românilor a pus hotarele ţării; această lege va întări talpa ţării care este ţăranul nostru
(s.n.)”23. A fost însă prea optimist, istoria dovedind că el însuşi va trebui să intervină deseori cu interpelări
în parlament pentru rezolvarea a numeroase probleme, pentru grăbirea încheierii unor procese cu tergiver‑
sări abuzive ale acestora, mai ales din partea vechilor proprietari ai regimului austro-ungar, ce se împotri‑
veau vehement, încă în anii ’30 ai secolului trecut, împroprietării ţăranilor români din Transilvania unită cu
România Vechiului Regat, inclusiv a celor din zona Topliţei Mureşului Superior (temă de istorie socială şi
juridică abordată în câteva studii publicate)24.
Cu toate acestea, gândirea lui Miron Cristea era una raţională, adaptată provocărilor contemporane‑
ităţii sale. Astfel, într-una din cuvântările sale atrăgea atenţia a nu se cădea în extrema cealaltă, să fie încu‑
rajată şi industria ţării, pentru că „oricât farmec şi poezie ar avea un trai patriarhal şi primitiv al poporului
nostru agricultor, oricâte avantagii de ordin mai mult economic ar oferi o industrie casnică – împreunată cu
ocupaţii serioase, mai ales în timpul iernii etc., totuşi ar fi fatal pentru ţară şi popor dacă aceste caracteristici
etnice, indicate de mine, ar împiedica şi pe viitor pe fruntaşii claselor noastre sociale a da o specială atenţie
industriei, ale cărei producte le desface comerţul. Poporul român – deşi arată un pic progres şi în aceste
privinţe, are trebuinţă de speciale şi statornice îndrumări şi chiar de sprijin” deoarece, totuşi „industria este
motorul puternic al progresului obştesc”25.
Chiar dacă nutrea această convingere, reamintim faptul că la fiecare înaintare în ierarhia bisericească,
Miron Cristea a ţinut să invoce aproape obsesiv originea sa ţărănească. Reamintim că odată cu alegerea sa
20
21
22
23
24
25

Ibidem, p. 156.
Cuvântări…, 1923, p. 314.
Ibidem, p. 335.
Ibidem, p. 337.
Vezi Marc 2008, p. 136–154; Idem 2009, p. 91–110; Idem 2010, p. 245–259.
Plămădeală 1987, p. 86–87.
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ca mitropolit primat, profund marcat de importanţa momentului, Miron Cristea mărturisea: „Cum s-ar
şi putea, să nu fiu emoţionat, când pe mine – smeritul fiul al unei modeste dar cinstite familii de ţărani din
Ardeal (s.n.) – glasul aproape unanim al celei dintâi adunări naţionale a României întregite mă ridică la
cea mai mare dignitate ierarhică, ce o poate oferi poporul român peste tot unui fiu ales al său...”26. Iar la
alegerea sa ca prim patriarh avea să mărturisească la fel de emoţionat: „...Cât mă priveşte pe mine per‑
sonal, mulţumesc prea milostivului Dumnezeu că din simplu fiu de ţăran (s.n.), pe care l-a botezat un simplu
cioban, ce-şi păştea imensele sale turme prin munţii Moldovei, nu tocmai departe de satul meu natal, de
Topliţa Română, m-a ridicat la cea mai înaltă treaptă bisericească, la care poate ajunge un om pământean.
Închinându-mă acest cioban la sfânta icoană, m-a menit să devin şi eu păstor cu turmă mare, şi iată că am
devenit azi păstorul Neamului”27.
Marele savant Nicolae Iorga – un colaborator de seamă, pe care l-a cunoscut prima oară cu ocazia
călătoriilor acestuia pentru documentare în Ardeal, la începutul secolului XX – într-o telegramă de felici‑
tare trimisă în 1938, ţinea să amintească el însuşi obârşia ţărănească a lui Miron Cristea: „Primului Patriarh
român, mlădiţă a nobilei ţărănimi ardelene (s.n.), păstor şi sfătuitor de coroană, îi urez încă mulţi ani de
minte ageră şi de înţelepciune”28.
Din nefericire, în anul care urma, în împrejurări destul de complicate şi insuficient lămurite până
astăzi, primul nostru patriarh, a plecat la cele veşnice, după o viaţă dăruită în mod exemplar Bisericii, cauzei
naţionale, culturii româneşti. Deşi avea pregătită o criptă în Mănăstirea „Sf. Ilie” din Topliţa, ctitorie a
sa, fiind primul patriarh al românilor, a fost înmormântat în catedrala patriarhală din Bucureşti, nu a fost
îngropat conform dorinţei sale iniţiale, în grădina satului său natal. În locul său la mănăstirea topliţeană însă
îşi dorm somnul de veci părinţii şi nepotul acestuia, episcopul Emilian Antal. Sugestivă pentru prezentarea
noastră este şi inscripţia de pe acest mormânt al părinţilor înaltului ierarh: „Sub această lespede odihnesc
în Domnul fruntaşii ţărani George Cristea (1830–1924) şi Domniţa, născută Coman (1842–1924), neuitaţi
părinţi ai Înalt Preasfinţiei Sale Miron, întâiul Patriarh al României, trecuţi la cele veşnice după fericita lor viaţă
casnică de 65 ani, rodnică în fapte bune pentru Familie, Biserică şi Neam”. Putem susţine, în încheiere, că aceste
trei valori de referinţă, aceste repere, înţelese totodată ca adevărate instituţii fundamentale ale devenirii
noastre, regăsite consecvent în discursul său public, au jalonat întreaga existenţă a marelui ierarh originar
din Transilvania Mureşului Superior.
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FOTOGRAFIA DE MORMÂNT – PROLEGOMENE
LA O ANTROPOLOGIE VIZUALĂ A MORŢII
CORINA BEJINARIU*

TOMB PHOTOGRAPHY – AN INTRODUCTION TO A
VISUAL ANTHROPOLOGY OF DEATH
ABSTRACT: The present study presents the results of a
research carried out through September-November 2014 in
14 rural cemeteries and 5 urban cemeteries, all from Sălaj
county. The research took into consideration two elements,
and our analysis focused primarily on the first one; thus we
have photographed all funerary monuments which had a
ceramic photography attached and respectively those which
had a funerary epitaph. During the analysis of the obtained
material we proceeded to a summary incursion in the history
of photography, with special reference to what postmortem
Victorian photography meant, exemplifying the differences
from the scenery of funerary photography due to the diversity of different cultural models. Also we presented three
perspectives to the approach of the motifs of using tomb
photography: the social-identity approach, the pragmaticcommercial approach, the metaphysical approach. A first
conclusion proposed by us is that now-a-days, tomb-photography is a „construction”, resulted after a symbolic negotiation between the one who orders it (and benefits of it) and
the one who executes it (the one who provides the funerary
service). The paper is only an introduction of a wider, more
ample visual funerary anthropological endeavor, which will
include in the future the analysis of funerary photographs
from family albums and those associated to the obituary and
commemoration ones.

REZUMAT: Materialul prezintă rezultatele cercetărilor
efectuate în perioada septembrie-noiembrie 2014 în 14
cimitire rurale şi 5 cimitire urbane, toate din judeţul Sălaj.
Cercetarea a avut în vedere două elemente, iar analiza
noastră a vizat primul dintre acestea; astfel, am fotografiat
toate monumentele funerare care aveau ataşată fotografie
ceramică, respectiv pe cele care conţineau epitafe funerare.
În analiza materialului obţinut am procedat la o incursiune sintetică în istoricul fotografiei, cu referire specială la
ce a însemnat fotografia post-mortem de factură victoriană,
exemplificând şi diferenţele din scenografia fotografiei funerare datorate diversităţii modelelor culturale. De asemenea,
am prezentat trei perspective de abordare a motivelor utilizării fotografiei de mormânt: abordarea social-identitară,
pragmatic-comercială, abordarea metafizică. O primă concluzie propusă de noi este aceea că, actualmente, fotografia
de mormânt este o „construcţie”, rezultată în urma unei
negocieri simbolice între cel care o comandă (şi beneficiază
de ea) şi cel care o execută (prestatorul de servicii funebre).
Articolul este doar o introducere la un demers mai amplu
de antropologie vizuală funerară, care va include, în viitor
şi analiza fotografiilor funerare din albumul de familie,
precum şi a celor asociate anunţurilor de deces şi a celor de
comemorare.

KEYWORDS: Death; Post-mortem photography; ceramic
photography; cemetery; funerary monument; memory;
commemoration.

CUVINTE-CHEIE: moarte, fotografie post-mortem,
fotografie ceramică, cimitir, monument funerar, amintire,
comemorare.

Despre fotografie s-a considerat că ar fi cea mai „radicală descoperire” ea fiind, în acelaşi timp,
meserie, artă, categorie filosofică, „miracol divin sau diabolic”, dovadă existenţială şi probă penală. Trebuie
*
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remarcat faptul că încă de la începutul secolului XX fotografia a devenit pentru familie instrumentul primar
de auto-cunoaştere şi auto-reprezentare, prin care memoria este perpetuată, prin care este spusă povestea
familiei. Fotografia s-a afirmat ca o parte inextricabilă a riturilor de trecere moderne, fiind instrumentul
esenţial al istoriei personale (biografiei individuale) şi oferind contextul pentru documentarea şi păstrarea
lor în memorie.
În literatura de specialitate fotografia a fost frecvent asociată cu moartea, întrucât, dincolo de faptul că
ea readuce în memorie amintirile şi trecutul prin reprezentarea vizuală a trecerii timpului, fotografia se con‑
stituie şi ca „obiect melancolic” al pierderii, care ne reaminteşte de mortalitatea noastră1. De altfel, Susan
Sontag, în celebrul său studiu dedicat fotografiei2 considera fotografiile ca veritabile memento mori, în timp
ce Roland Barthes arăta că efectul scandalos al fotografiei constă în faptul că moartea este implicită fiecărei
fotografii. În viziunea lui Barthes paradoxul fotografiei este legat de faptul că ea reproduce la infinit ceea
ce în realitate s-a întâmplat o singură dată3, mediind astfel, la un moment dat, un rit familial de comemo‑
rare. Chiar dacă este proba irefutabilă a trecerii timpului, devenind argumentul fragilităţii condiţiei noastre,
este însă unanim acceptată interpretarea potrivit căreia fotografia reflectă, în cel mai înalt grad, dorinţa de
imortalitate, sau teama de a fi uitat, a individului. Dincolo de toate valenţele sale, fotografia rămâne dovada
incontestabilă a unei existenţe ce nu trebuie să treacă în uitare (aceasta fiind adevărata moarte); dimpotrivă,
actualmente, preocuparea pentru imaginarea şi performarea unor practici de „reţinere” a celui dispărut pare
să fie tot mai febrilă, deşi principiul atitudinal bazat pe sintagma „ca şi cum ar fi viu” a fost prezent, în soci‑
etatea occidentală, încă din secolul al XIX-lea. În acest context, ne referim la fotografia post-mortem, care
a funcţionat ca o veritabilă tradiţie vizuală populară în secolul al XIX-lea, în America de Nord şi Europa
Occidentală. După 1840, după inventarea dagherotipului, a face fotografie decedatului, ca o formă de adio
a familiei, a devenit o practică populară a doliului şi comemorării. Fotografia se va substitui treptat vechilor
modalităţi de securizare a memoriei decedatului, respectiv picturilor/portretelor postume şi măştilor
funerare4. La câteva decenii de la inventare, utilizatorii dagherotipului recomandau adoptarea unor poziţii
naturale pentru defuncţi: bebeluşii erau puşi în cărucioare, copiii aşezaţi în poalele mamelor sau cu jucăria
preferată, iar adulţii stând în fotolii. Corpul mort a devenit astfel un model disponibil pentru fotografii şi o
imagine preţioasă pentru clienţi, fiind acceptat ca valoare nominală, cu sau fără recuzită5.
Dar, dincolo de accepţiunea, evidentă şi intens vehiculată, a fotografiei ca formă de securizare a
memoriei defunctului, scenografia specifică este o construcţie culturală, determinată de nevoile familei, de
maniera în care membri acesteia doresc să-şi amintească persoana decedată. Ca ultimă fotografie, în unele
cazuri chiar singura, fotografia post-mortem s-a dovedit crucială, determinând modul în care supravieţu‑
itorii îşi vor aminti decedatul după dispariţia acestuia; trecutul este rememorat prin aceste imagini, aşa
cum defunctul este rememorat prin trăsăturile sale6. Din această perspectivă, devine acceptabilă icono‑
grafia fotografiei post-mortem victoriene, în care reprezentarea defunctului redă aparenţa vitalităţii. Sigur,
cadavrul aparent însufleţit este, practic, o prezenţă care sugerează, deja, o absenţă (deplin instalată după
funeralii). Sintetic vorbind, fotografia post-mortem a servit câtorva scopuri evidente: a fost un mod de
consolare a îndoliaţilor, o modalitate de a împărtăşi imaginea şi detaliile morţii celui drag cu aceia care nu
au fost prezenţi în ultimele clipe, un anumit mod de a păstra în memorie decesul7.
La o privire rapidă asupra conţinutului oricărui album/sertar cu poze de familie, în special a celor
realizate în a doua jumătate a secolului XX, se poate observa existenţa unui scenariu în înregistrarea vizuală
a riturilor de trecere, compus după formula”persoana+simbolul trecerii către un nou statut”. În acord cu
Ayterniz, 2013, p. 322
	Sontag, 2014
3
Barthes, 2005, p. 12
4
Aytemiz, 2013, p. 322
5
Quigley, 1996
6
Aytemiz, 2013, p. 333
7
Hannavy, 2008, p. 1164
1
2
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acest model, fotografia funerară din albumul de familie va include persoana defunctului, dar şi elementele
de simbol: sicriul, florile, coroanele (atribute ale funerarului). Dincolo de anumite standardizări ce au func‑
ţionat în perioade de timp determinate, scenariul reprezentării vizuale a funerarului are însă o importantă
condiţionare culturală, imaginea decedatului răspunzând unor canoane iconografice diferenţiate.
Dacă fotografiile post-mortem victoriene s-au dovedit a fi eufemisme vizuale în care decesul este
intuibil prin anumite simboluri (vază cu flori, masă cu scrisori, ceas, recipient medical), în scopul facili‑
tării travaliului de doliu, iconografia fotografiei funerare diferă în cazul altor modele culturale. Astfel, într-o
lucrare consacrată unei analize antropologice a culturii ruse de după colapsul comunismului, se menţio‑
nează că „fotografia post-mortem din Rusia anilor 1900 diferă de cea din Occident, întrucât Rusia nu avea
obiceiul să fotografieze mortul ca şi cum ar fi viu, aşa cum se obişnuia în Europa Occidentală și America
secolului XIX”8. Canonul rus al fotografiei funerare a inclus, din start, elementele ce definesc, fără ambi‑
guitate, situaţia reprezentată: sicriul (sau o parte a acestuia), giulgiul, crucea, florile, etc. Imaginea deceda‑
tului în sicriul său (parte a scenariului iconografic specific fotografiei post-mortem din cultura rusă) va face
carieră în secolul XX, mai ales după „democratizarea” accesului la fotografie şi apariţia fotografului amator
(actor al anturajului şi cortegiului funerar).
Pentru a surprinde diferenţele mentalitare, autorii analizei au reprodus inclusiv discuţiile utilizato‑
rilor unui blog consacrat fotografiei post-mortem, opinia generală asupra celor două canoane iconografice
fiind aceea că „a fotografia o persoană decedată ca o persoană decedată este <uman>, invers este o bătaie
de joc”. Se apreciază că există o limită de acceptabilitate în fotografie, iar imaginea defunctului în sicriul
său nu violentează, în timp ce fotografia post-mortem occidentală şochează9. Paradoxal, deşi prin sceno‑
grafia epocii victoriene s-a considerat că fotografia a devenit, pentru Occident, un instrument de facilitare a
„jelirii”, de cealaltă parte i se reproşează tocmai blocajul acceptării pierderii persoanei dragi.
Proliferarea fotografiei asociată contextelor funerare, devenită apanajul fotografului amator în a doua
jumătate a secolului XX, descrie un proces de focusare a culturii contemporane (nu doar a celei ruse) pe
istoria personală; din această perspectivă, ritualul nu rămâne doar un eveniment care se repetă în viaţa
colectivităţii, reproducându-şi constant structura, ci devine şi un reper în biografia individuală, ce trebuie
rememorat şi împărtăşit. Autorii studiului sesizează însă un interesant paradox al fotografiei amatorului:
destinată să înregistreze detaliile din biografia individului, în fapt ea înregistrează caracteristici generale şi
standardizate, facilitând incursiunea în viaţa individului, adaptată unui scenariu „corect”. Astfel, fotografia
funerară intră într-o ordine a istoriei personale, certificând încheierea „călătoriei vieţii” într-o manieră ce
corespunde normei. Mai mult decât atât, ea devine etapa finală şi în atingerea unui nou statut al deceda‑
tului: îl transferă din viaţă în moarte, nu doar la nivelul realităţii fizice (întrupate), ci şi la nivelul memoriei10.
Literatura de specialitate arată că diferenţele de scenografie par să fie determinate şi social, în funcţie
de statutul şi puterea financiară a indivizilor. Astfel, într-o analiză a valorizărilor moderne asociate corpului
şi morţii din societatea suedeză, se arată că reprezentarea defunctului pe patul său, ori în poziţie şezândă
într-o cameră decorată, rămâne apanajul regalităţii şi a clasei de mijloc, până aproape de jumătatea seco‑
lului XX, cei săraci fiind înfăţişaţi în sicriu11. Iniţiată în 1859, la moartea regelui Oskar I12, fotografia postmortem s-a generalizat în a doua jumătate a secolului XIX la nivelul clasei de mijloc, pătrunzând chiar şi în
mediile rurale prin intermediul fotografilor ce şi-au mutat afacerile în oraşele mici. Întrucât a apărut ca un
substitut al portretului pictat, generalizându-se datorită costurilor tot mai accesibile, fotografia a dat posibi‑
8
9

10
11
12

Baiburin, Kelly, Vakhtin, 2012, p. 198
Ibidem, p. 198. Unul dintre comentarii consemnează faptul că semnatarul a văzut fotografii cu copii morţi, ce aveau ochii
deschişi, ţinuţi în braţe de părinţi şi mărturiseşte că i s-a părut terifiant şi înfricoşător să-i privească; consideră că atunci când
priveşti un copil în sicriu „raţiunea ta acceptă, în măsura în care poate fi acceptată moartea unui copil”; op. cit., p. 199
Ibidem, p. 200
Âhrrén, 2009, p. 103
Potrivit studiului citat, văduva regelui a distribuit copii ale fotografiei post-mortem copiiilor, unii dintre ei expunând această
imagine chiar deasupra patului lor; Ibidem, p. 102
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litatea familiilor, care nu-şi permiteau serviciile unui artist, salvării şi „savurării” imaginii fiinţei iubite, care
urmează să iasă din viaţa lor pentru totdeauna13.
Revenind la chestiunea condiţionării culturale a valenţelor fotografiei asociate contextelor funerare,
am întâlnit în literatura de specialitate un studiu extrem de interesant privind „utilizările magice ale fotogra‑
fiei”. Materialul face referire la practica „retuşării morţilor” atestată actualmente în Mongolia14, unde foto‑
grafia are o utilitate socială fiind comandată, difuzată, schimbată, expusă și „comentată”. În egală măsură, ea
are şi o valenţă cosmologică, întrucât se confecţionează un portret funerar (prin retuşarea unei fotografii
identitare) care este purtat, în timpul funeraliilor, în fruntea cortegiului de către un copil, fiind apoi depus
la locuinţa defunctului şi făcând obiectul unor practici devoţionale (ofrande alimentare şi bahice)15. Astfel,
fotografia îşi păstreaz ă dimensiunea magică, devenind un fel de „dublu” care permite defunctului să benefi‑
cieze periodic de „darurile” familiei. Maniera de realizare a potretului funerar arată însă că, prin intervenţia
comanditarului, se modifică parţial valoarea iconică a imaginii, păstrând intactă valoarea sa indexicală.
Retuşurile operează la nivelul elementelor de fundal, respectiv la nivelul însemnelor exterioare (vestimen‑
taţie). Fără a afecta în mod hotârător elementul de maximă identitate – faţa – retuşurile presupun inter‑
venţii (actualmente în Photoshop) asupra coafurii, corectarea expresiei, ştergerea imperfecţiunilor, etc., dar
şi adăugarea unor elemente de prestigiu (precum medaliile). Este însă evident că un asemenea proces de
„fabricare” a portretului funerar permite transformarea defunctului în altceva, deschide o breşă în forţa de
evidenţă a fotografiei, facând din „ceva ce este” „ceva ce devine”16. Autorul studiului menţionat consideră
fabricarea portretului funerar ca fiind o etapă a unui proces de ancestralizare, care se finalizează odată cu
parcurgerea riturilor de doliu, la 49 de zile după funeralii. Acesta este momentul când are loc ultima ofrandă
alimentară (comensualitate) destinată direct defunctului, devenit apoi membru al grupului strămoşilor, de
la care se aşteaptă asigurarea prosperităţii comunităţii.
Nu întâmplător am ales să exemplificăm contextualizarea culturală a fotografiei funerare prin această
practică a portretului „retuşat”, întrucât această nevoie a reconstrucţiei vizuale în domeniul funerarului se
inserează tot mai mult şi în spaţiul românesc, aşa cum vom vedea din analiza consacrată fotografiei de pe
însemnele de mormânt.
Identitatea cimiterială. Fotografia de pe însemnele de mormânt
Pentru spaţiul românesc chestiunea fotografiei post-mortem nu a făcut obiectul unor analize retros‑
pective punctuale, ceea ce nu înseamnă că este imposibilă recuperarea unei istorii, cel puţin a fotografiei
asociată contextelor funerare. Chiar dacă nu a cunoscut gradul de proliferare din mediile occidentale ale
celei de a doua jumătăţi a secolului XIX, este greu de crezut că fotografia post-mortem, în scenografia sa
„morbidă” de inspiraţie victoriană, nu apare şi în spaţiul românesc, cu deosebire în Transilvania. Deşi în
acest moment investigarea trecutului acestui tip de imagine rămâne o temă de viitor pentru un demers mai
amplu de antropologie vizuală a funerarului, putem aminti identificarea unei astfel de fotografii de către o
jurnalistă într-un muzeu sătesc, organizat la şcoala din Viişoara (jud.Vrancea). Beneficiind de explicaţiile
profesorului care a realizat respectivul muzeu istorico-etnografic, jurnalista a aflat că într-una dintre foto‑
grafiile de familie expuse este surprinsă bunica acestuia, alături de copilul ei mort, dar fotografiat „ca şi cum
ar fi viu”17. Autoarea menţionează curiozitatea şi încercările sale de documentare a subiectului, care nu au
condus însă spre informaţii concludente, sigur, investigarea fiind una de tip jurnalistic şi nu ştiinţific. Este
importantă însă informaţia, precum şi datarea fotografiei, aşa cum la fel de importantă ni se pare semnalarea
13
14
15
16
17

Quigley, 1996, cap. The Photographed corpse
Delaplace, http://terrain.revues.org/15390
Ibidem
Ibidem
Ciobotaru Balion, 2014. Fără explicaţiile profesorului fotografia ar fi fost considerată doar una de familie, copila fiind redată
cu ochii larg deschişi.
— 466 —

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

FOTOGRAFIA DE MORMÂNT – PROLEGOMENE LA O ANTROPOLOGIE VIZUALĂ A MORŢII

N

autoarei privind disputa stârnită în anul 2013 de gestul unei clujence, care şi-a postat pe pagina de facebook
fotografii cu fiica moartă, îmbrăcată în mireasă şi aşezată în sicriu (alături de cele care o reprezintă în viaţă).
Scandalizarea mass-mediei în raport cu un asemenea gest arată că fotografia funerară rămâne subordonată
rigorilor intimizării, în spaţiul românesc ea nu este niciodată expusă/socializată (asemeni fotografiilor nup‑
ţiale, de pildă), fiind o fotografie de sertar (în mediul rural) sau de album (în urban).
Un reper al istoriei fotografiei funerare îl regăsim în primul volum al colecţiei de fotografie Costică
Acsinte (Foto Spendid. Volumul I „Viaţa socială”), în seria imaginilor reproduse apărând şi unele realizate la
înmormântări, după scenariul clasic al defunctului aşezat în sicriu18. Una dintre aceste fotografii este reali‑
zată în 1937, elementul de datare constituindu-l anul inscripţionat pe crucea aşezată lângă sicriul deschis,
în jurul căruia este grupată întreaga familie, defunctul fiind un copil. Fotografii cu un scenariu similar şi
tot de la înmormântarea unor copii, au fost realizate în anii 1938 şi 1945, conform datelor inscripţionate
pe sicriu. Etapizarea ritualisticii funebre este surprinsă la nivel vizual prin imagini realizate în anumite sec‑
venţe ale ceremonialului, o astfel de fotografie fiind cea de la priveghiul unui defunct adult, fără elemente
de datare. Deşi un important număr de instantanee sunt axate asupra familiei, unele surprinzând exclusiv
mama şi copilul, nu putem susţine că vreuna aparţine genului post-mortem, neexistând elemente clare
de identificare în acest sens. O explicaţie ar putea fi legată de faptul că Acsinte a lucrat, vreme de vreo trei
decenii în micul târg Slobozia, iar o bună parte din colecţia lui conţine fotografii ale oamenilor cu posibili‑
tăţi financiare reduse, prea puţine imagini fiind realizate în studio şi extrem de puţine consacrate subiectului
morţii. Pe de altă parte, pentru perioada în care sunt realizate (după 1930) vorbim de disoluţia fotografiei
post-mortem de inspiraţie victoriană, considerată, tot mai mult, ca fiind prea morbidă.
În absenţa unor abordări teoretice cu privire la situaţia fotografiei post-mortem în spaţiul românesc,
ne vom referi, în cele ce urmează, la un alt segment, extrem de fertil, de altfel, ce configurează dimensiunea
vizuală a morţii. Astfel, în urma cercetării detaliate a 5 cimitire urbane şi 14 cimitire rurale din judeţul Sălaj,
putem formula câteva observaţii de etapă privind funcţionalitatea şi semantica uneia dintre categoriile
vizuale ale funerarului, respectiv fotografia identitară de pe însemnele de mormânt. Este doar unul dintre
cele trei segmente ce articulează valorificarea fotografiei în context funerar; într-o analiză de profunzime,
alături de această categorie, se impune investigarea fotografiei funerare ca şi componentă a istoriei vizuale
a familiei, respectiv analiza fotografiei asociată anunţurilor de deces şi anunţurilor comemorative. Dacă
ultimele două aspecte vor face obiectul unor cercetări de perspectivă, sertarul cu fotografiile de familie
fiind zona cea mai delicată şi dificil de abordat, în prezentul demers ne vom limita la câteva consideraţii
despre ceea ce generic putem numi „cimitirul şi fotografiile sale”. În „aventura” noastră am avut în vedere,
în permanenţă, excelenta lecţie pe care ţi-o oferă retorica cimiterială, prin profunzimea epitafului funerar;
credem că nimic nu poate fi mai elocvent decât acest îndemn, prezent pe unul dintre monumentele fune‑
rare investigate:
Tu acel ce-mi calci mormântul
Nu fi mândru-n cimitir
Eu aicea sunt acasă
Tu eşti încă musafir.19
Într-o privire retrospectivă extrem de sintetică, fotografia funerară pe suport ceramic apare în Franţa,
la jumătatea secolului XIX, şi cunoaşte perioada de maximă înflorire la începutul secolului XX, când este
importată şi în America prin intermediul imigranţilor evrei, a celor din Italia şi estul Europei20. În societatea
nord-americană tehnologia imprimării pe suport ceramic sau porţelean cunoaşte o dezvoltare semnifica‑
18
19
20

http://colectiacosticaacsinte.eu/blog/
Vezi fotografia nr. 1
Yalom, 2008, p. 20
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tivă până la jumătatea secolului XX, când intră într-o disoluţie accentuată, pentru ca, actualmente, să revină
în preferinţe, mai ales pentru situaţiile de maxim dramatism (defuncţi copii şi tineri). În literatura de spe‑
cialitate subiectul fotografiei funerare/sepulcrale, ca tematică exclusivă, nu a fost abordat într-o manieră
consistentă, pentru spaţiul nord-american fiind cunoscute două contribuţii semnificative: una dintre ele
se referă la un cimitir evreiesc ortodox din Queens, construit în 1893 ( John Yang, Mount Zion: sepulcral
portraits), iar cea de a doua analizează o colecţie de fotografii pe suport ceramic din California (R.W.Horne,
L.Montanarelli, G.Link, Forgotten Faces: A Window In Our Immigrant Past). În ceea ce priveşte posibila
relaţionare între fotografia post-mortem şi cea de mormânt, trebuie amintit faptul că deşi prima a căzut
în dizgraţie, nu a eradicat fotografia sepulcrală în culturile care împărtăşesc forme şi practici de menţinere
simbolică a morţilor în viaţă.
În spaţiul românesc o foarte interesantă abordare a recursului la fotografia sepulcrală o întâlnim în
documentarul După Fel şi Chip, realizat de Paula Oneţ în anul 201221, absolventă a Facultăţii de teatru şi
televiziune din Cluj Napoca. Filmul are la bază o documentare a temei în câteva cimitire din nord-vestul
României, şi urmăreşte modul în care aleg şi motivaţiile pe care le au locuitorii unui sat transilvănean,
atunci cînd decid să aşeze pe monumentele lor funerare (pe care şi le ridică încă din timpul vieţii) anumite
imagini, anumite fotografii. Chiar dacă materialul este, prin excelenţă, o abordare cinematografică a temei,
este extrem de inspirată alegerea autoarei de a dezvolta subiectul prin vocea interlocutorilor, grupaţi în trei
categorii (reprezentative, de altfel, pentru „acoperirea temei): aceiea care au deja o fotografie funerară, cei
care au una, dar vor s-o schimbe cu o alta, mai apropiată de standardul comunității, și aceia care se pregă‑
tesc să-și facă una. Preocuparea pentru imaginea care va rămâne în memoria colectivă este reflectată atât
în pregătirile făcute pentru realizarea fotografiei ce va fi imprimată pe suport ceramic, dar şi în cazurile,
uneori ilare, de nemulţumire faţă de un asemenea produs realizat cu ceva vreme înainte, care nu ţine pasul
cu apariţia noilor „mode”. Este relevant exemplul cuplului de bătrâni care doreau să înlocuiască o mai
veche fotografie, realizată după o imagine surprinsă la logodna lor, care, nu doar că era uşor degradată, dar
îi reprezenta în „întregime”. Se intenţiona înlocuirea cu o alta, care să fie asemănătoare cu a „vecinilor” din
cimitir, beneficiari ai reprezentării de maximă actualitate (reprezentaţi până la bust), intrând şi ei, astfel, în
„ordinea” dată de modelul majoritar. Aceeaşi preocupare este detectabilă şi în cazul celor nemulţumiţi de
„produsul” realizat, care poate induce, peste timp, o impresie greşită privitorului străin de istoria comuni‑
tăţii22. Ni s-a părut interesantă maniera în care îşi pregăteşte fotografia sepulcrală personajul acompaniat
în tot acest demers, care refuză să opteze pentru imprimarea unei imagini din tinereţe, apreciind că, în
această eventualitate, nu ar mai fi recunoscut de comunitate şi păstrat în memoria acesteia. E un uşor
paradox aici, întrucât am întâlnit în cimitire nu puţine cazuri în care fotografiile de pe cruce reproduc
imagini de tinereţe ale „beneficiarilor” (decedaţi sau în viaţă), aşa cum şi analiza sintetică a fotografiilor
asociate necroloagelor sau anunţurilor comemorative arată prezenţa unor asemenea instantanee. De altfel,
chiar documentarul etnografic menţionat prezintă şi opţiunea unora dintre subiecţi pentru reproducerea
unei fotografii de tinereţe, fie individuale, fie de cuplu, pentru cazurile în care există în arhiva personală
asemenea imagini23.
21
22

23

http://www.paulaonet.com/press-references.html
Oneţ, 2012, p. 28. În lucrarea sa de licenţă tânăra cineastă ne descrie situaţia, surprinsă de altfel, în peliculă: „Sabina, în vârstă
de 72 de ani, și-a pus poză pe piatra funerară de mai bine de 4 ani, după moartea soțului ei. Poza a fost făcută de propriul lor
fiu, la aniversarea a 50 de ani de căsătorie, pe vremea în care toată familia știa că soțul ei, Culița, îşi trăiește ultimele clipe din
viață. De-a lungul timpului, Sabina și-a exprimat de nenumărate ori nemulțumirea față de această fotografie de pe mormânt.
Se pare că în timpul procesului de transformare în ceramică, fotografia a căpătat puternice accente de roșu, ceea ce o supăra în
permanență pe Sabina. Conștientă de faptul că fotografia lor sepulcrală rămâne o amprentă în memoria colectivă a societății
în care trăiește, Sabina crede că oamenii din sat (și cei care vor veni la mormântul lor în viitor) îi vor considera „doi bețivi”.
Deși familia și cunoscuții știu că această afirmație este falsă, ea insistă în înlocuirea acestei fotografii cât încă mai este în viață”;
Ni s-a părut convingătoare motivaţia invocată de lelea Vitoria care, văduvă fiind, a ales o fotografie de cuplu din tinereţe
spunând că „D-apoi că n-oi pune acolo una bătrână că suntem noi destui bătrâni…Poza asta îmi place mie cel mai mult, că
așa suntem noi, mai tineri, mai frumoși…Ș-am și mărgele aici!”; Ibidem, p. 29
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În acest stadiu incipient al abordării vizualului în domeniul funerar, nu ne hazardăm în a oferi o
explicaţie cu pretenţii de absolută credibilitate, dar, mai ales pentru situaţia caracteristică celei de a doua
jumătăţi a secolului XX, un argument ar fi accesul mai dificil la fotografie (sunt reproduse fie fotografii
făcute pentru actele de identitate, fie realizate în anumite contexte ceremonial-festive). Apoi, frecvenţa mai
mare a acestor cazuri în urban (constatată de noi în cercetările efectuate), poate fi explicată şi prin profilul
anomic al comunităţii din oraş, unde preocuparea de a fi recunoscut la nivel colectiv poate să nu fie atât de
pregnantă, nefiind, oricum, posibilă. Recursul la fotografii de tinereţe este motivat, de unii dintre interlo‑
cutorii tinerei cineaste, ca o nevoie de a fi mereu percepuţi „tineri şi frumoşi”, tinereţea veşnică fiind, astfel,
expresia supremă a nemuririi. În esenţă, documentarul tinerei cineaste arată nevoia, constatată şi de noi în
cercetările din teren, privind construcţia unei identităţi postume, fie de către aparţinători, fie, tot mai frec‑
vent, chiar de „beneficiarul” însemnului funerar.
În cercetarea noastră am întâlnit o formă precursoare sau substitută fotografiei funerare ceramice;
astfel, preponderent în cimitirele rurale, fără a exclude însă urbanul, am constatat prezenţa unor monu‑
mente cu locuri speciale pentru fotografie, unele păstrând fotografia afişată sub sticlă (foto 2 şi 3). Sigur că
motivaţia financiară este cea mai la îndemână şi cea mai credibilă explicaţie, însă pentru demersul nostru
este importantă nevoia pe care o descrie această formă adaptată de valorificare a fotografiei în context
funerar.
De altfel, şi pentru acest segment al vizualului funerar putem vorbi despre practici şi adaptări cultu‑
rale determinate de statut social, situaţie materială, vârstă, contextul decesului, credinţe, sistemul relaţiilor
de rudenie, imagologia postexistenţei, etc. Extrem de ilustrativă ni se pare maniera în care se ritualistica
funebră înglobează fotografia printr-un proces de transfer, operat la nivel simbolic şi pragmatic. Un ase‑
menea exemplu îl regăsim consemnat pentru anii ’80 ai secolului trecut în sudul Italiei, regiunea Calabria,
unde exista obiceiul de a realiza monumentul funerar, prevăzut inclusiv cu fotografia ceramică, anterior
decesului. Ceea ce particularizează cutuma (actualmente frecvent întâlnită şi în mediile urbane româneşti)
este obiceiul de a acoperi fotografia cu un capac negru până la deces. Mai mult decât atât, negativul este
păstrat cu grijă acasă, iar a descoperi imaginea unei persoane care încă trăieşte este un semn rău24. Evident,
eficacitatea imaginii funcţionează şi invers, în sensul facilitării decesului pentru cei aflaţi într-o agonie pre‑
lungită şi chinuitoare; astfel, fie negativul se plasează după urechea agonizantului, fie se descoperă foto‑
grafia de la mormânt, operaţiuni ce trebuiesc îndeplinite obligatoriu de „cel cu care a împărţit patul şi alături
de care va împărţi şi mormântul”25. În acelaşi context al mutaţiilor produse în ritualistica funebră prin inse‑
rarea fotografiei, merită consemnată şi interrelaţionarea dintre imagine şi epitaf, autorul studiului întâlnind
formulări de genul: „Frumos aşa cum eşti în fotografie”. Această corespondenţă între fotografie şi epitaf
certifică importanţa acordată monumentului funerar ca mediator dialogic (vom vedea în cele ce urmează),
dar şi forţa imaginii funerare ca instrument şi referent al memoriei rituale.
Fotografia asociată monumentelor funerare permite trei tipuri de abordări:
– abordarea social-identitară
– abordarea pragmatic-comercială
– abordarea metafizică
Dincolo de particularităţile perspectivelor de abordare, centrală rămâne ideea că, asemenea monu‑
mentului funerar, fotografia este un marker şi răspunde aceleiaşi nevoi de locuri sacre ale memoriei, unde
ne întoarcem pentru a ne reînnoi legăturile cu cineva „plecat”, dar nu „uitat”. Şi tot asemenea însemnelor
de mormânt, fotografia reflectă credinţele, valorile, speranţele, estetica şi tehnologia societăţilor cărora
aparţine26.

24
25
26

Faeta, 1993
Ibidem
Yalom, 2008, p. 10
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Abordarea social-identitară
Prima concluzie a cercetării noastre arată frecvenţa net superioară a utilizării fotografiei sepulcrale în
urban, sub influenţa căruia, de altfel, pătrunde şi în rural (simultan cu importul monumentelor). Această
primă observaţie cantitativă ne trimite către ideea unui proces de personalizare/individualizare a
morţii, în care fotografia funerară răspunde nevoii de ieşire din anonimatul uniformizant al cimitirului
colectiv. Interpretarea în acest sens devine mai credibilă dacă ne raportăm la standardizarea monumentelor
funerare (actualmente produse ale unei veritabile industrii), la lipsa lor de individualitate şi personalitate,
context în care fotografia devine reperul central în procesul de „identificare” a defuncţilor sau viitorilor
„locatari”. Funcţia de semnificare a defunctului se transferă oarecum dinspre semnul de mormânt, cel care
afirmă, în principal, o identitate comunitară, spre fotografia funerară, cea care va asigura conservarea „cor‑
pului social” al defunctului. La fel ca și efigiile sau măştile mortuare, actualmente și fotografia se înscrie în
seria reprezentărilor vizuale ce animă amintirea „corpului social” al defunctului; toate aceste elemente sunt
locuri ale identificării ce „pun între paranteze” corpul natural, cremat sau descompus şi, astfel, maschează
sau amână eventuala disoluţie a existenţei materiale27. În literatura de specialitate se apreciază că fotografia a
devenit un „rit al vieţii de familie” din momentul în care industrializarea a determinat descompunerea fami‑
liei extinse multigeneraţionale28, iar funcţia de rememorare şi comemorare se restrânge la tot mai puțini
actori și performeri.
Fie că este individuală, sau de cuplu, fotografia ceramică dobândeşte rolul de fixare a istoriei, de
reprezentare şi expunere socială29. Privite în ansamblu, fotografiile sepulcrale devin componentele unui
„album de cimitir” sau a unei părţi de „comunitate”, care furnizează preţioase informaţii despre destin,
epocă, modă, relaţii, preocupări şi pasiuni. Ele oferă importante grile de lectură antropologică şi străinului,
trecătorului ocazional, celui care n-a fost contemporan cu vremurile în care au fost surprinse imaginile.
Spre deosebire de sertarul cu fotografii, care este împărtăşit doar anturajului şi cunoscuţilor, „albumul de
cimitir” oferă cea mai largă accesibilitate, expunerea publică a indivizilor (decedaţi sau nu) fiind maximă şi
de lungă durată (potrivit garanţiilor oferite de firmele specializate).
De remarcat faptul că fotografia funerară apare în contextul în care itemii mai vechi asociaţi însem‑
nului de mormânt vorbesc foarte puţin despre persoana defunctului; astfel, cele mai frecvente indicii ale
identităţii sunt cele relaţionale (soţ, soţie, fiu, fiica, mamă, tată) şi, sporadic, cele profesionale (îndeosebi
pentru cei cu studii superioare). În schimb, identitatea creştină este constant afirmată prin formulele, extrem
de stereotipe, care însoţesc fişa de date („aici odihnesc, „aici aşteaptă învierea”). Apartenenţa religioasă nu
este un criteriu care să condiţioneze recursul la utilizarea fotografiei sepulcrale; cercetarea noastră a vizat
cimitire diferenţiate etnic şi religios (româneşti – ortodoxe, greco-catolice, maghiare – romano-catolice şi
reformate) sau mixte, fotografia fiind întâlnită, sigur în proporţii diferite, în toate situaţiile menţionate. De
altfel, proliferarea ei în spaţii geografice şi modele culturale diferite descrie un evident proces de globali‑
zare30, favorizat de profilul consumerist ale societăţii contemporane. Faptul că fotografia apare chiar şi în
cazurile apartenenţei la sisteme religioase extrem de stricte, cum este, de pildă, situaţia surprinsă de Paula
Oneţ în cimitirul evreiesc, arată că, uneori, recursul la o cutumă comunitară prevalează asupra canoanelor,
iar recursul la fotografie se dovedeşte a fi rezultatul unei negocieri cu propria identitate culturală31.
Întrebarea care se pune, pornind de la nevoia fotografiei de mormânt, este legată de noutatea pe care
o aduce acest tip de imagine în funcţionalitatea mnemotehnică a însemnului funerar şi a mormântului.
27
28

29
30
31

Hockey, Draper, 2005, p. 50
Ibidem. Subliniind faptul că fotografiile recuperează morţii, recreind în prezent identităţile lor sociale, studiul semnalează faptul
că, în societăţile vestice, fotografiile de familie reprezentând cadavrul au devenit mai puţin frecvente, ele fiind „sechestrate”
exclusiv de sistemele medicale şi juridice, ca „mărturii” ale patologiilor, violenţelor corporale sau actelor suicidare.
Oneţ, 2012, p. 33
Brooks, 2010, p. 32
Ibidem
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Înainte de toate ea se dovedeşte singura capabilă să comunice, să transmită şi să conserve elementul de
maximă identitate: faţa şi expresia. Fotografia funerară este, prin excelenţă, o fotografie centrată pe faţă şi nu
pe ansamblul corpului, cazurile reprezentării individului/indivizilor în întregime fiind rare.
Sigur că pentru această specificitate există o dublă explicaţie, una pragmatică, cealaltă simbolică: ante‑
rior epocii fotografiei digitale, imaginea reprodusă de firmele specializate este una care are la bază fotogra‑
fiile utilizate pentru documentele personale cu rol de identificare, sau pe cele care înregistrează participarea
la riturile şi sărbătorile vieţii de familie. Ambele resorturi ţin însă, fără îndoială, de accesul la fotografie,
care se democratizează odată cu apariţia statutului de „fotograf amator”. Relativa standardizare a fotogra‑
fiilor prin reproducerea imaginilor de „tip buletin” ţin de o anumită percepţie gravă a spaţiului sepulcral şi
implicita sobrietate datorată acestuia, precum şi de tradiţionalismul principiului lui „aşa se face”. În special
pentru mediul urban dorinţa de a depăşi tiparele tradiţionale devine tot mai manifestă, fiind reproduse,
mai ales în cazul tinerilor, fotografii realizate în diferite contexte şi cu elemente de modernitate (telefoane
mobile, ochelari de soare, etc) sau care indică anumite preferinţe (de ex.minge de fotbal).
În plan simbolic, centrismul feţei se datorează primatului antropologic al acesteia, magistral analizat
de David Le Breton în câteva din articolele sale. Considerând faţa drept „capitala” sentimentului identităţii
umane şi privilegiul omului (Dumnezeu care este deasupra omului este” dincolo” de faţă), Le Breton arată
că orice individ, chiar şi cel mai umil, îşi poartă faţa ca cel mai înalt semn al diferenţei sale. Aici se originează
acel proces de personalizare a morţii tradus prin apariţia fotografiei pe monumentul funerar, amintit ante‑
rior. Potrivit lui Le Breton, în societatea noastră faţa şi atributele sexuale sunt, din punct de vedere social
şi cultural, locurile cele mai investite, sunt polii sentimentului de identitate personală32. Într-o societate în
care corpul este văzut ca o frontieră a identităţii, elementul care separă, dar, mai ales, diferenţiază de ceilalţi,
faţa devine locul în care se înscrie unicitatea individului, zonă a recunoaşterii mutuale.
Indubitabil că funcţia identitară nu se restrânge la planul individual; expuse în spaţii publice, por‑
tretele funerare menţin defunctul viu în memoria colectivă, fiind împărtăşite cu alţi membri ai familiei,
prieteni sau chiar străini. Pe de altă parte, deşi le-am considerat ca expresii ale nevoii de personalizare prin
ieşirea din anonimatul cimitirului colectiv, proliferarea fotografiei sepulcrale se poate datora şi spiritului
gregar, plecând de la premisa că cimitirele oricum sunt locuri conservatoare, unde indivizii au tendinţa de a
imita, replica ceea ce văd în jurul lor33. Puterea de contaminare a fotografiei de mormânt nu poate avea, din
punctul nostru de vedere, doar un caracter formal, ci alegerea se face şi pentru că există o motivaţie perso‑
nală a acestei opţiuni. În mod similar şi respingerea fotografiei sepulcrale ca practică funerară are anumite
raţiuni, dincolo de cele care ţin strict de aspectul financiar (deseori invocat însă în cercetarea noastră de
teren, în mediul rural). În discuţiile cu interlocutorii noştri, cei care resping ideea fotografiei de mormânt
consideră că amintirea celui decedat nu trebuie alimentată şi susţinută prin astfel de „substitute”, fiind sufi‑
cient să-l păstrezi în „mintea ta”.
Dacă o astfel de motivaţie poate funcţiona pentru morţile „obişnuite”, adică „la termen”, situaţia
consemnată la nivelul ruralului arată predilecţia de a uzita fotografia funerară în special pentru cazurile
defuncţilor tineri. Explicaţia ţine, evident, de nevoia marcării contextului special al morţii, dar şi de nevoia
„relaţionării” şi „comunicării” mai frecvente cu cel a cărui dispariţie rămâne inexplicabilă şi greu acceptabilă
pentru rudele apropiate. Mai mult chiar, se constată o tendinţă, tot mai prezentă, de a suplimenta numărul
imaginilor defunctului pe monumentul funerar, realizate chiar în maniere diferite (fotografie ceramică şi
foto-gravură), situaţiile fiind exclusiv asociate cazurilor de moarte prematură (foto 4–5).
În acelaşi context al valorizării ca marcă identitară consemnăm situaţiile în care fotografia funerară
marchează un transfer paradoxal de simbolistică: uzitarea fotografiei de la nuntă ca suport sau reproducere
exactă în imaginea de pe monumentul funerar (foto 6–7). Astfel, dincolo de identitatea individuală, în majo‑
ritatea situațiilor, fotografia funerară marchează o a doua identitate, respectiv identitatea de cuplu, imaginea
	Le Breton, 1995, p. 2
Brooks, 2010, p. 31

32
33
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fiind realizată prin alăturarea fotografiilor individuale; în această situaţie vorbim practic de o reconstrucţie
a realităţii fotografice generată de nevoia reprezentării vizuale a acelui „a fi împreună în moarte”, sugerat de
monumentul funerar. De altfel, potenţialul de bază al fotografiei sepulcrale este tocmai acela de a asigura
permanenţă proceselor de comemorare, ori imaginea de cuplu devine unicul mod prin care supravieţuitorii
îşi vor reaminti, în timp, de „locatarii” mormântului.
Abordarea pragmatic-comercială
Deși Roland Barthes definea fotografia ca fiind „un real ce nu mai poate fi atins”, fotografia funerară rea‑
lizată pe suport ceramic contrazice o astfel de afirmaţie, în special în cazul fotografiei de cuplu, care presupune
intervenția tehnică asupra imaginilor originale (aproape o re-unire laică a destinelor pentru postexistenţă).
Efectul major (identitatea de cuplu) obţinut prin această manipulare şi reconstrucţie a „realităţii” fotografice
arată că gestionarea vizuală a morţii presupune o importantă componentă comercială. Din această perspectivă
putem vorbi despre ceea ce etnologia franceză numea „morţii utili”, sigur referindu-se la un cu totul alt context
(intercesori, vindecători, destine exemplare, etc). Chiar dacă pare cinic, morţii devin „utili” întrucât gene‑
rează o veritabilă industrie, tot mai înfloritoare, în condiţiile în care ofertele comerciale tind să preia multe din
„îndatoririle” rituale ale familiei de altădată. De altfel, în publicitarea unui serviciu funerar de tip nou (contract
funerar din timpul vieţii) una dintre firmele care susţin şi ofertează incineraţia în România invocă argumentul
„despovărării” familiei de obligaţia formalităţilor şi orientarea energiilor către re-echilibrarea psihologică a
celor afectaţi: „Noi considerăm că în momentul producerii decesului, familia nu trebuie să se concentreze pe
organizarea funeraliilor, ci, în principal, pe găsirea modalităţilor cele mai adecvate de rămas-bun de la cel care
pleacă. Mai importantă este astfel găsirea liniştii sufleteşti, prin acomodarea cu ideea decesului cuiva drag,
decât risipirea energiilor cu organizarea funeraliilor”34. Sigur că, o astfel de poziţionare susţine pragmatismul
atitudinal, dar contribuie la subminarea dimensiunii sacral-simbolice a comportamentelor rituale, fapt tot mai
prezent în contextul actual al fenomenelor de desacralizare, bricolare şi sincretism religios.
O privire sintetică asupra ofertelor arată că această industrie nu doar „ajută” supravieţuitorii, ci influ‑
enţează simbolistica elementelor de ritualitate funerară. Mai mult, așa cum am văzut în referirile la alte
modele culturale, fotografia sepulcrală, produs al comercializării morţii, devine element central în reconfi‑
gurarea comportamentelor funerare (determină apariţia unor practici noi, aşa cum sunt cele din Calabria,
amintite anterior).
Dacă cea mai spectaculoasă ascensiune o înregistrează pomana-catering, extrem de apreciată în
ultimii 3–4 ani la nivelul ruralului, fotografia funerară suportă şi ea „modernizări” cu consecinţe la nivelul
multiplelor sale funcţionalităţi şi valenţe. Pentru o imagine sintetică privind implicaţiile economice ale ele‑
mentelor vizualului funerar, ne propunem, în cele ce urmează, o incursiune esenţializată în textul recla‑
melor şi ofertelor de servicii ale firmelor specializate.
Pentru a nu schimba sensul gândit de furnizori, redăm câteva din reclamele acestora (au formulări
aproape identice):
– „Aplicat pe monumentul funerar, fotoceramicele oferă acestuia un aspect cu totul deosebit, iar
dumneavoastră vă oferă mereu o amintire vie a celui drag” (www.finalproject.ro)
– „Credeţi-ne, pentru noi, păstrarea amintirii unei persoane dragi ne obligă în seriozitatea şi moti‑
varea profesională să vă garantăm un produs fiabil în timp, astfel încât orice fotografie reprodusă de noi
pe porţelan, reprezentând un mic fragment din viaţa persoanei decedate să trezească persoanelor care le
observă o dulce amintire” (www.foto-cruci-bacau.ro)
– „Fotografiile sunt rezistente la soare, ploaie şi îngheţ… Garanţia de 100 de ani este valabilă atât
pentru produsele achiziţionate online, prin comandă pe site, cât şi pentru cele achiziţionate direct de la
agenţii noştri” (www.poze-cruce.ro)
34

http://www.casa-funerara-amurg.ro/contract-funerar-din-timpul-vietii/
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Din exemplificările preluate de pe site-urile firmelor specializate se conturează două argumente
majore, care justifică utilitatea produselor oferite: funcţia mnemonică, prin excelenţă, a fotografiei şi dura‑
bilitatea acesteia, garanţia depăşind posibilitatea verificării conformităţii de către comanditar (cel care ar
putea fi direct interesat de acest aspect). Textul reclamelor atestă şi preocuparea pentru maniera în care
fotografia facilitează procesele comemorative, calitatea serviciilor fiind considerată direct proporţională cu
felul în care „privitorii” îşi vor aminti sau îşi vor reprezenta persoana defunctă. Astfel, fotografia se dove‑
deşte un important factor de echilibrare psihologică, mediind o „dulce amintire”, acesta fiind imperativul
major al societăţii contemporane în confruntarea cu realitatea morţii (orice „bulversare” a individului care a
suferit o pierdere este ne-benefică, iar orice disfuncţionalitate în randamentul său este de natură să afecteze
eficienţa mecanismului social, în ansamblul său). Sigur, în subtext este invocată şi o oarecare valoare este‑
tică, de altfel fotografia fiind enumerată, în anumite ofertări, în seria decoraţiunilor funerare; în acest caz,
monumentul funerar este elementul central, în raport cu care fotografia îşi dezvăluie funcţia decorativă.
În urma analizei ofertelor firmelor specializate am identificat pricipalele servicii ce preced procedu‑
rile de imprimare a fotografiei pe suport ceramic:
– colorare imagine;
– retuşare luminozitate/contrast;
– schimbarea fundalului; schimbare/adăugare haine;
– adăugarea/eliminarea unor persoane/obiecte;
– unirea a două persoane (www.finalproject.ro)
Sintetizând ofertele, diversitatea lor vizează formele ceramice (oval, rectangular, inimă, papirus, etc),
fundalul (peisaje cu elemente de geografie fizică diferite, din toate anotimpurile, bolta cerească,etc), vesti‑
mentaţia potrivită contextului (cămăşi, sacouri, etc). Competiţia serioasă în domeniul serviciilor funebre
(un segment comercial considerat puţin afectat de criza economică) face ca ofertele să fie bogate şi diver‑
sificate; numai în ceea ce priveşte inserarea unui peisaj ca fundal al fotografiei am identificat, la un singur
agent economic35, un număr de 56 de modele, ceea ce îngreunează mult opţiunea clientului. De asemenea,
la un alt furnizor am numărat 20 de modele vestimentare feminine şi 21 masculine, considerate potrivite
pentru context36. Toate aceste aspecte indică faptul că fotografia sepulcrală este un produs „construit”, rezul‑
tatul unei negocieri între propriile reprezentări şi elementele ofertate în portofoliul agenţilor economici.
Concurenţa din domeniu face ca dinamica noutăţilor să fie tot mai accentuată, un astfel de element fiind
şi cel apărut prin inserarea unui epitaf alături de fotografie, pe acelaşi suport ceramic (foto 10–11). Şi în
această situaţie, conţinutul epitafului este ofertat, clientul având posibilitatea să aleagă din câteva modele;
nu detaliem aici problematica epitafului funerar, care va constitui subiectul unui alt studiu, dar este impor‑
tant de semnalat faptul că această specie a genului funebru cunoaşte o dezvoltare semnificativă, în strânsă
legătură cu evoluţia pieţei monumentelor funerare şi a intensificării importului acestora în rural.
Fără a fi strict legată de subiectul fotografiei, dar constatată de noi în cercetarea cimitirelor, este o altă
inovaţie a firmele specializate în servicii funerare (întâlnită de noi exclusiv în cimitirele urbane), cea a publi‑
citării pe monumentele funerare, prin inscripţionarea denumirii, respectiv a datelor de contact (adresă,
număr de telefon; foto 8–9). Sigur că, în raport cu durabilitatea în timp a mormântului sau a monumen‑
tului funerar, informaţiile inscripţionate se dovedesc inutile în durata lungă, dar cimitirele îşi cresc, astfel,
valoarea documentară prin conservarea unor date ce pot fi de un real folos diverselor demersuri de cerce‑
tare; mai mult, ele pot argumenta cronologic funcţionarea unor tipare în amenajarea spaţiilor sepulcrale,
respectiv a unor „mode” şi a unor gusturi specifice diferitelor perioade.
Pornind de la premisa „utilităţii morţilor” pentru industria funerară, ca în cazul oricărei activităţi cu
scop lucrativ, satisfacerea nevoilor şi gustului clienţilor devine imperativul alegerii tehnicilor şi formelor
de reprezentare vizuală a defuncţilor. Ca o concluzie am putea spune că, aparent, dorinţa clientului devine
35
36

http://fotoceramicaitaliana.ro/fundaluri-imagini-fotoceramica.html
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esenţială în reconfigurarea identităţii vizuale a defunctului; aparent, întrucât sfera opţiunilor este, cel mai
adesea, limitată la ceea ce se ofertează, iar agenţii economici devin, într-un fel, „deschizători de drumuri” în
evoluţia domeniului. Practic şi în domeniul funerarului progresul tehnologic şi competiţia sunt factorii care
generează nevoi, comportamente ritualizate adaptate la noi forme de exprimare simbolică.
Abordarea valenţelor metafizice
Valenţele metafizice au la bază puterea de prezentificare a fotografiei, ea face prezent defunctul şi
reflectă relaţiile de reciprocitate dintre vii şi morţi. De altfel, în analizele consacrate funcţionalităţii psihoculturale a fotografiei se arată că, fie de album sau de mormânt, fotografia „generează o puternică iluzie a
posibilităţii de a te situa în prezenţa unei realităţi trecute”37, aceasta fiind, din punctul nostru de vedere,
una dintre mizele utilizării sale în domeniul funerarului. În acest context, fotografia devine elementul care
mediază comunicarea între cele două lumi (alături de vis şi pomeni), în interiorul sau în afara practicilor de
comemorare colectivă şi individuală.
Din punct de vedere psihologic, cea mai tulburătoare funcţionalitate a sa este aceea de a media „apro‑
pierea” fizică, în special pentru situaţiile de moarte neobişnuită (copii şi tineri), când fotografia devine
suportul interacţiunii cu cel absent. Astfel, conduitele emoţionale, ritualizate şi codificate, care se adoptă
la mormânt, preiau fotografia ca interlocutor: este atinsă, este mângăiată, decorată cu elemente vegetale38.
În interpretarea lui R. Barthes memoria, amintirea este, mai degrabă, senzaţie decât imagine; ca atare,
marea provocare este a face fotografia să devină echivalentul mirosului şi gustului, ceva pe care îl poţi simţi
şi vedea39. Din această perspectivă este explicabilă nevoia interacțiunii cu fotografia, generându-se astfel
senzația prezenței fizice a persoanei dispărute.
Este evident că fotografiile funerare au o „viaţă” inegală, forţa lor este supusă ritmurilor ciclice care
fac să alterneze faze de atenuare cu momente de accentuare. Astfel, în timpul comemorărilor colective
imaginile defuncţilor dobândesc o prezenţă particulară, defuncţii se inserează explicit în trăirea socială40. În
special în zilele de comemorare colectivă a morţilor, fotografia funerară este luminată prin diverse mijloace
(candele, lumânări, etc), ceea ce demonstrează în plus ideea că, din perspectiva potenţialului de conservare
a memoriei, ea devine centru de greutate, în jurul căruia se coagulează întreaga semnificaţie a practicilor
momentului respectiv. În literatura de specialitate se vorbeşte despre existenţa unor relaţionări între aceste
forme de iluminare, respectiv fotografie şi spiritul defunctului. Deşi, prin cercetările noastre nu am putut
surprinde neapărat aceste interdependenţe, redăm aici ceea ce alte studii avansează cu privire la această
problematică. Astfel, se consideră că lumina indică o stare a imaginii, dar şi a defunctului, informaţii obţi‑
nute prin evidente procese de divinaţie; aprinse, micile candele şi lumânări semnifică prezenţa spiritului41.
O flacără dreaptă şi imobilă indică forţa şi starea de bine, în timp ce una tremurândă, ezitantă şi scurtă arată
suferinţă sau chiar o stare de rău. Prin modul în care este iluminată, fotografia, la rândul ei, poate comunica
anumite doleanţe ale defunctului, sau chiar nemulţumiri. Dincolo de caracterul absolut specific pentru
mentalul colectiv al acestor procedee divinatorii, ele vehiculează un suport nou, dar traduc aceeaşi nevoie
de păstrare şi permanentizare a unor raporturi benefice între agenţii celor două lumi, ceea ce constituie, în
esenţă, garanţia că fiecare va împărtăşi un destin postum marcat de grija descendenţilor. În consecinţă, foto‑
grafiile funerare nu sunt obiecte inerte, ele posedă un grad de realitate ce le conferă statutul de intermediar
între viaţă şi moarte, între vizibil şi invizibil.
În formulele sale actuale determinate de „retuşurile” prin intervenţiile tehnice, fotografia funerară
devine cel mai ilustrativ element al speranţei escatologice. Dacă modificările operate la nivelul vestimentaţiei
37
38
39
40
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pot influenţa percepţia privind identitatea socială, fundalul inserat, indiferent de modelul acestuia, ţine,
indubitabil, de imagologia paradisiacă. Cerul senin, pajişti verzi, cascade, pomi înfloriţi, creste înzăpezite,
asfinţitul soarelui, etc, toate sunt elementele unui imaginar ce afirmă speranţa într-o postexistenţă fericită şi
mediază o aducere aminte duioasă şi senină (foto 12–13). Mai mult, la nivelul interpretărilor privind func‑
ţionalitatea şi simbolistica uzitării lor, ele au fost considerate şi „fotografii-paşaport” pentru accederea în
lumea de dincolo42, ceea ce face explicabilă nevoia unui tip de reprezentare care să alimenteze optimismul
escatologic.
Pentru situaţiile de moarte violentă, fotografia se dovedeşte cel mai eficient suport psihologic şi argu‑
ment al postexistenţei, al speranţei în refacerea raporturilor afective întrerupte.
Valenţele metafizice ale fotografiei funerare devin neliniştitoare în situaţiile prezenţei fotografiei
funerare pe monumentele realizate în timpul vieţii, când niciunul dintre „beneficiari” nu este decedat. În
acest caz, paradoxal, locul rezidenţei postume, ilustrat prin fotografia sepulcrală, este determinat de oferta
firmelor, indivizii alegând fundalul în funcţie de modelele pe care le include aceasta. Evident însă că, vor‑
bind de o industrie, competiţia este acerbă şi, în consecinţă, ofertele tind să se diversifice foarte mult pentru
a satisface toate gusturile şi nevoile clienţilor. E importantă menţiunea pe care am întâlnit-o în lucrarea de
licenţă a Paulei Oneţ (amintită anterior), referitoare la insuccesul unor intenţii regizorale; astfel, cineasta
mărturiseşte că iniţial, îşi propusese ca subiecţii care doreau să-şi facă o fotografie pentru mormânt să fie
fotografiaţi într-un cadru natural dorit şi ales de aceştia, renunţând astfel la oferta de fundal a firmelor speci‑
alizate. Nereuşita s-a datorat, printre altele, lipsei unei viziuni clare în rândul subiecţilor, a unei proiecţii per‑
sonale asupra „propriului paradis” (incapacitate de auto-reprezentare a rezidenţei postume). În aprecierea
noastră, această intenţie ar fi fost oricum dificil de realizat, dată fiind limitarea cadrului natural „disponibil”
în zonă; adică, în cazul celor care ar fi dorit să opteze pentru un fundal ce reproduce o cascadă sau valurile
înspumate ale mării, ar fi fost imposibilă fotografierea lor într-un asemenea decor.
Revenind la rezultatele cercetării noastre de teren, la o scurtă inventariere, prezenţa fotografiei fune‑
rare înregistrează următoarele situaţii:
– monument individual cu fotografie;
– monument de cuplu cu fotografie de cuplu, ambii decedaţi;
– monument de cuplu cu fotografia individuală a celui decedat;
– monument de cuplu cu fotografie de cuplu, un singur membru decedat
– monument individual/de cuplu cu fotografie individuală/de cuplu, niciunul decedat;
Această ultimă categorie a monumentelor cu fotografie a căror „beneficiari” sunt în viaţă ni s-a părut
cea mai bizară şi „neliniştitoare” situaţie, dar arată impactul dimensiunii comerciale a morţii. Situaţia este
mai prezentă la nivelul urbanului şi este rezultanta unei evoluţii în etape, de la practica reţinerii locului de
veci, la amenajarea acestuia şi realizarea monumentului funerar direct cu fotografie funerară. Justificarea
ţine de o anumită preocupare pentru a-şi asigura „cele necesare din timpul vieţii”, fie datorită absenţei
urmaşilor, fie dorinţei de a nu „împovăra urmaşii”. În contextul evoluţiei menţionate, se pune întrebarea
firească dacă urmează pomana-catering din timpul vieţii. Paradoxul ţine însă de situaţia de a locui în două
lumi, întrucât pe monumentul funerar se specifică „aici odihnesc”, iar „beneficiarii” sunt, în fapt, locuitorii
acestei lumi, deorece (potrivit unei opinii înregistrate de noi) încă „plătesc taxe aici”. Paradoxal, fotografia
sepulcrală are şi valenţele unui veritabil „memento mori” pentru cei care o realizează încă din timpul vieţii;
astfel, în documentarul menţionat anterior, al tinerei cineaste Paula Oneţ, unii dintre subiecţii intervie‑
vaţi consideră că prin confruntarea cu propria fotografie de mormânt se exersează, potrivit expresiei lui
Ph.Ariès, o anumită „îmblânzire” a morţii, o familiarizare cu realitatea acesteia conform principiului „ştiu
că aici trebuie să vin”43. În anumite situaţii inclusiv realizarea fotografiei ce urmează a fi reprodusă pe suport
ceramic este privită cu multă relaxare, una dintre femei dorind să apară în cămaşă roşie în fotografia de
42
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cuplu, dar renunţând la această opţiune, întrucât vecina a convins-o că nu se cuvine în raport cu locul unde
urma să fie expusă.
O altă situaţie înregistrată de noi la nivelul urbanului, ce descrie schimbările operate la nivelul per‑
cepţiilor legate de moarte, este prezenţa fotografiei funerare în cazul copiilor, în special a celor foarte mici.
Democratizarea accesului la fotografie explică prezenţa lor pe monumente, dar şi maniera total diferită
de gestionare emoţională a morţii copiilor, în condiţiile reducerii mortalităţii infantile, respectiv a numă‑
rului de copii dintr-o familie (foto 14–15). Interesantă este dispunerea cimiterială a mormintelor de copii,
pentru o bună perioadă de timp funcţionând modelul separării topografice. Astfel, în cimitirul din Zalău
am identificat o zonă cu această configuraţie, unde s-a procedat la înhumarea copiilor până în urmă cu
câţiva ani, deşi morminte ale celor de vârstă mică se regăsesc şi în alte părţi. Este de remarcat faptul că vârsta
celor înhumaţi în zona separată rar depăşeşte 7–8 ani, situaţie în care părinţii, tineri fiind, nu au reţinute
locuri de înmormântare şi nici nu procedează la achiziţionarea lor într-o zonă liberă a cimitirului, la decesul
copilului. Astfel, deşi tendinţa generală este aceea a organizării cimiteriale în funcţie de criteriul rudeniei,
în cazul celor de vârstă mică se înregistrează această nevoie a separării, asociată şi cu amenajări modeste ale
spaţiului sepulcral. Simplitatea însemnului de mormânt, prezenţa schematică a fişei identitare este com‑
pletată, în unele cazuri, de utilizarea fotografiei, chiar pentru vârstele de sub un an; în strictă relaţie cu
modestia monumentului funerar, apar forme adaptate de afişare a fotografiei sepulcrale, cea mai frecventă
fiind tabloul cu însemnul de doliu. Evident că, pentru asemenea situaţii, nu vorbim de durabilitatea în timp
a acestor forme de instrumentalizare a vizualului funerar, dar, foarte probabil, scopul afişării lor nu este cel
al unei „eterne aduceri aminte”.
Fără a avea pretenţia de a fi epuizat multitudinea valenţelor fotografiei sepulcrale, precum şi a impli‑
caţiilor sale în configurarea unei antropologii vizuale a funerarului putem aprecia, într-o concluzie generală
că, actualmente, fotografia funerară pe suport ceramic se dovedeşte tot mai mult o proiecţie a imaginii
ideale a celui care o „construieşte”, nefiind doar un instantaneu ce îşi propune să imortalizeze o situaţie
sau imaginea unui individ. Fie că o aleg pentru ei sau pentru alţii, cei care „construiesc” fotografia funerară
vorbesc despre propria versiune a imaginii lor (sau a aparţinătorilor), rezultanta unei permanente negocieri
cu imaginea ideală44.
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Foto 1: Două excelente lecţii pentru cercetător (cel care rămâne mereu un intrus)…

Foto 2: Cimitir românesc – Băbiu (SJ) Monument cu
fotografie sub sticlă (defuncta reprezentată în întregime)

Foto 3: Cimitir românesc – Băbiu (SJ) Monument
cu fotografie sub sticlă, tânăr 22 ani

— 478 —

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

FOTOGRAFIA DE MORMÂNT – PROLEGOMENE LA O ANTROPOLOGIE VIZUALĂ A MORŢII

N

Foto 4–5: Cimitir românesc – Zalău. Monumente ale tinerilor, cu forme multiple şi diversificate de reprezentare vizuală

Foto 6–7: Cimitir românesc – Zalău. Fotografia de nuntă devenită fotografie funerară
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Foto 8–9: Cimitir românesc – Zalău. Monumentul funerar şi valenţele sale publicitare

Foto 10–11: Cimitire româneşti – Zalău, Şimleu Silvaniei. Asociere fotografie şi epitaf funerar pe suport ceramic
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Foto 12–13: Cimitir românesc Zalău. Fundalul – element al unui imaginar paradisiac

Foto 14–15: Cimitir românesc Zalău. Fotografia funerară prezentă şi în cazurile defuncţilor foarte tineri
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CRIZE MAGICE ŞI ANTIDOTURI RITUALE.
MAGIE EROTICĂ, TERAPEUTICĂ ŞI
ANTITERAPEUTICĂ LA PECEIU – SĂLAJ
CAMELIA BURGHELE*

MAGICAL CRISES AND RITUAL ANTIDOTES. EROTIC, THERAPEUTIC
AND ANTI THERAPEUTIC MAGIC IN PECEIU, SALAJ COUNTY
ABSTRACT. To the traditional village peasant the secret of
a fulfilled life was to maintain and prolong a state of harmony and balance. The emergence of evil in daily life with,
devastating effects – most times on the individual or in special cases on the whole community are seen by the simple
people as crises.
The stories of the Peceiu villagers on erotic or therapeutic
magic or on „strigoi” are a way to participate to the collective memory and to outline a common imagination of the
Romanian traditional society.
KEYWORDS.: traditional village, erotic magic, therapeutic magic, collective memory, magic stories
REZUMAT. Pentru țăranul satului tradițional, secretul
unei vieți împlinite era păstrarea și prelungirea stării de
armonie și de echilibru. Apariția maleficului în cotidian,
cu efecte devastatoare de cele mai multe ori fie asupra

individului fie, în unele cazuri mai speciale, asupra întregii
comunități, sunt resimțite de oamenii simpli ca situații de
criză.
Chiar dacă femeile din Peceiu nu mai descântă și își amintesc cu greu textele sau cadrele ritualice ale descântecelor
de boală, ele persistă încă în memoria lor, iar noi cităm în
această lucrare câteva astfel de texte. Pe de altă parte, fetele
apelau la vrăjitoare pentru influențarea selecției maritale
sau pentru facerea și desfacerea legăturilor erotice. Și, ca
pretutindeni în cultura populară românească, imaginarul
magic surprins la Peceiu – Sălaj este populat de strigoi și de
tot felul de ființe malefice.
Relatările și poveștile sătenilor din Peceiu sunt o formă de
participare la memoria colectivă și la conturarea unui imaginar comun al societății tradiționale românești.
CUVINTE-CHEIE: satul tradițional, magie erotică,
magie terapeutică, memorie colectivă, narațiuni magice

Echilibru versus criză. Realități opozante
și reflexe în imaginarul colectiv
Pentru țăranul satului tradițional, secretul unei vieți împlinite era păstrarea și prelungirea stării
de armonie și de echilibru. Este vorba despre un triplu echilibru: al omului cu sine însuși, cu sufletul și
cu corpul său, al omului cu familia și vecinii lui sau cu comunitatea și al omului cu instanțele sacrale, cu
divinitatea. Reprezentarea în imaginar ne oferă o taxonomie a ceea ce înseamnă pentru omul societății
tradiționale echilibrul corporal: este vorba de stări de fapt considerate a fi normale prin firescul lor și care
asigură buna funcționare a organismului și corecta relaționare a acestuia la restul lumii, așa cum se întâmplă
în cazul sănătății, a fertilității, a vieții împlinite. Reversul se traduce în dezechilibru, boală, infertilitate și, în
*
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cazuri extreme, chiar moarte, stări de o gravitate maximă atunci când sunt urmarea atacului și acțiunii unor
factori malefici.
Sănătatea este, așadar, o coordonată fizică și mentală ce implică ordinea și perfecta integrare, boala –
afecțiunea corporală sau psihologică de orice fel – fiind resimțită ca o distorsiune a acestei armonii prestabi‑
lite, ca o falie în unitatea armonică a universului. În aceeași ordine mentalitară, fecunditatea este una dintre
coordonatele acestei stări de sănătate, poate chiar baza ei, în timp ce sterilitatea este mereu asociată bolii.
În mentalitatea tradițională, cele mai multe dintre perturbările stării de sănătate se datorează intru‑
ziunilor răuvoitoare ale malignului în proximitatea corpului și insinuările acestuia în organism, astfel încât
remediile trebuie să fie de același ordin. Rezolvarea magică a acestor dezechilibre cade, așa cum relevă
multiple studii, în sarcina femeilor, protagoniști principali ai acelei tranșe a spiritualității care vizează
magia cotidiană, magia domestică sau magia casnică, direcționate întro bună măsură spre practici și ritualuri
magico-terapeutice.
Insinuările maleficului în cotidian, cu efecte de cele mai multe ori devastatoare fie asupra individului
fie, în unele cazuri mai speciale, asupra întregii comunități, sunt resimțite de oamenii simpli ca situații de
criză. Gestiunea situațiilor de criză s-a dovedit a fi, finalmente, gestiunea capitalului de putere pe care îl au
„forțele beligerante” care, în imaginarul folcloric „se luptă” pentru disputarea stării de echilibru (reprezen‑
tată de sănătate) în niște scenarii antiterapeutice / terapeutice, respectiv de împlinire a formulei de cuplu,
în structurile magico-erotice. Este vorba despre o acțiune de agresiune magică inițiată de un agent malefic
(de obicei un strigoi sau o vrăjitoare) și de o vindecare simbolică executată de un posesor al unor antidoturi
magice redutabile, descântătoarea, ambii acționând asupra omului simplu aflat, inițial, în echilibru.
Dezechilibrul se instalează, așadar, în urma unei agresiuni magice; agentul malefic acționează asupra
unei entități pe care o simte ca fiind puternică și inițiază demersurile prin care să-i fure acesteia capitalul de
putere și de forță, pentru a-l utiliza ulterior în folos personal. Aderăm la descrierea – extrem de sugestivă,
chiar didactică – a cercetătoarei franceze Jeanne Favret-Saada, referitoare la circulația forței magice între cei
trei actanți: vrăjitorul / strigoiul / agentul malefic, victima și terapeutul, cei care, în serie fiind legați, dese‑
nează ochiurile unei rețele potențate magic. Forța magică a vrăjitorului circulă prin această rețea, potrivit
cercetătoarei franceze, analog curentului electric1.
Printr-o astfel de imaginare a lumii, se ajunge ca existența însăși să fie ordonată în funcție de posesia
sau nonposesia puterii, poziția raportată la putere generând perechi antagonice: ordine/dezordine, fecunditate/sterilitate, sănătate/boală, succes/insucces și, în final, viață/moarte.
Posesia sau nonposesia forței iese în evidență mai ales în situațiile de criză și definește astfel de con‑
juncturi excepționale, de cele mai multe ori resimțite, prin grila percepției arhaice a procesului interferării
omului cu natura, ca impregnate de sacru, de supranatural. Mentalitatea tradițională calchiază concepția
despre magie, mai ales în ipostazele sale divinatorii, erotice sau terapeutice, pe un pattern arhaic generat
de teama de boală, eșecul sentimentului erotic care ar putea genera infertilitate sau alte nenorociri, dar și
pe o anume grilă de receptare a stărilor de forță și pe ipostazele privilegiate ale gestiunii puterii. Astfel, în
societățile arhaice, „sănătatea sau boala, fericirea sau nenorocirea, reușita sau eșecul unui individ îi dădeau
măsura raportului său de forță și de sens față de anturajul uman și divin“2.
Eficiența simbolică a actului magico-reparator care trebuie să contracareze agresiunea magică este
maximă atunci când performerii cunosc foarte bine scenariul, pentru că „scopul vrăjilor este de a con‑
strânge pe cineva, contra dorinței și voinței sale, să asculte și să facă tot ce i se spune și se pretinde de la
dânsul, apoi de a despărți doi soți care trăiesc în cea mai bună înțelegere și armonie (...) și în fine, de a lua
somnul copiilor de țâță și laptele de la vaci, de a nenoroci sau chiar de a nimici pe cineva“3.

1
2
3

Favret-Saada 1977, p. 250–254
Augé 1995, p. 78
Florea Marian 1996, p. 7
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Vrăjire și dezvrăjire sau de la boală, din nou la sănătate
În dezideratul stării de echilibru, boala este antipodul sănătăţii armonioase, momentul de ruptură,
opacizarea relaţiilor de armonie prin intruziunea unor factori care perturbă ordinea şi echilibrul, producând
mutaţii ce alterează viaţa individului şi-i conferă acestuia senzaţii de disconfort care pot merge de la uşoare
indispoziţii, până la bolile cele mai grave. Vindecarea este echivalentă cu recalibrarea legăturilor intime şi
fireşti ale organismului uman cu natura şi cosmosul. Una dintre căile cele mai des apelate în comunitatea
tradițională era descântatul de boală, un complex act cultural ce acoperă prin valoarea sa de exemplu cea mai
mare parte a terapeuticii tradiţionale, la întersecţia remediului medical cu cel ritualic. O radiografie a vin‑
decării populare arată, de altfel, că „mai fiecare boală are câteva semne după care se poate recunoaşte; bolile
obicinuite se recunosc vezând şi întrebând: când românul e galben şi la faţă şi la albuşul ochiului, are gălbe‑
nare; când îl junghie prin cap, e bolnav de cuţit; când se întinde mereu şi este beşicat pe la gură, e bolnav de
ceasul cel rău; când îl doare inima, are isdat; când e mâhnit, slab, gălbenicios şi pare că nu e în toate minţile,
are sburător etc. Mai greu e de cunoscut o boală când nu prea are semne: atunci se cearcă toate buruienile
şi descântecele, până când se nimeresc descântecul sau buruiana boalei, aşa că se recunoaşte boala, după
buruiana sau descântecul cu care s-a vindecat bolnavul, că sunt descântece şi buruieni pentru toate boalele”4.
Din perspectivă antropologică, „boala este un accident care întrerupe cursul normal al destinului; în
raport cu acest accident, descântecul este funcția magică destinată restabilirii stării de sănătate”5.
Chiar dacă femeile din Peceiu nu mai descântă și își amintesc cu greu textele sau scenariile ritualice
ale descântecelor de boală, cadrele generale și efectele pozitive ale descântatului terapeutic persistă încă în
memoria lor:
Io nu am știut cota de diuăki, numa de fapt; cineva îl arunca așe, și să prindea. Erau niște bubițe roșii. Și
trăbuia și îl țâpi su on gard, unde nu călca nimeni, că dacă călcai acolo unde îl țâpai, să prindea. Dacă io cot și îl
arunc și tu calci acolo, te umpli de fapt. Să zâce așe:
Fapt năcurat
Cine te-o țâpat cu on jejet,
Io te țăp cu două.
Cine te-o țâpat cu două,
Io te țâp cu trei...
Și tăt așe până la nouă:
Cine te-o țâpat cu nouă,
Io te țâp cu mâinle mele cu amăndouă.
Trăbuiau nouă feluri de sămânțe și le puneai pă jar și le țâpai cu o gozăriță cu jar atunci când zîceai că io le
țâp cu mânurile astea două. Da trăbuia prima dată și calce ala pă gozăriță, jos. Care avea fapt călca jos și d-acolea
luai cu gozărița urmă, urma aceie și acolea țâpai jaru ala. Numa grău să nu fie, mălai, păsulă, de berbiniță, de
orice, numa grău să nu fie, că ala îi sfințât, îi pâinea noastă dă tăte zâlele și cu aceie nu să face boscoane, cum să
zâcea mai demult.
De diuătet să țâpau nouă cărbuni într-o cană cu apă și făceai cruce în cană și zâceai Tată nost și și beie și
să țâpe apa aceie pă kept. O fost așe, cazuri. Cine avea ochii deosebiți, puteau diuătea6.
Diuăkiu..., scopea pă ea și nu să diuate, și io am pățit odată. Și o fost fapt, așe, bube, în tăte felurile că îi de
99 de feluri, în tote formele; mama ce bătrână o știut de fapt. Țâpa cărbuni într-o groapă, să săpa on pic de groapă
și zâcea că de-i țâpat cu o mână pă cineva, și zâcea numele lu ala care avea fapt, ea îl țâpă cu două și tăt așe până
la nouă. Și trebuiau grăunțe de nouă feluri. Aprindea cărbunii acolo în groapa aceie și punea sămânțurile alea pă
	Leon 1903, p. 187
Pop Ruxăndoiu 1978, p. 139
6
Viorica But, n 1951, Peceiu – Sălaj
4
5
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o hărtie, numa grău și nu fie între ele și le țupa păstă cărbunii aciie aprinși. Trecea, la care era fapt, trecea. Să spărieau pruncii așe, de la orice. Mama descânta de spăriet. Până o triit, io cu ale mele fete am mărs la ea. Da amu nu
să mai nici sparie pruncii așe... Le punea la pruncii mici fir roșu la mână, și nu să diuată. Și cruciuliță, ori iconiță7.
Dacă să spăriau copiii, să cota de potcă. Și de bube de fapt se cota. Faptu ala era ca o stomatită. Da era o
femeie în Bănișor care știa cota și pântru asta și pântru adus laptele la vaci8.
Fiecare om îi diuăket și fiecare om poate diukea dacă te miri pă cineva9.
Dacă să duc tăciunii în fundu apei în cană, atunci îi diuăket, dacă nu, nu. Așe, atâta și io știu. De spăriet
să cota cu o pană dă ghină și cu trii fire de mătură. Să zăcea așe, la început, dă trii uări Tatu Nost și după aceie
zâceai:
Nouă spărieți dân spărieți,
Opt spărieți dân spărieți,
Șepte spărieți dân spărieți,
.......
Un spăriet dân spăriet,
Tăți spărieții să margă în Dunăre
În lung și-n lat
Ionica și rămâie
Curat și luminat
Așe cum Dumnezău sfântu mi l-o dat!
Și zâceai dă nouă uări.
Și i le suflai deasupra lui și i le puneai acolo deasupra lui, în belceu, ori la cap și durmea pă iele și nu mai
era spăriet.
Ca să nu să diuake, le luam dân boșca porcilor, dân veghire, on pic și le unjeam pă frumte și nu să diuată.
De fapt, care erau niște bube pă picioare, să cota cu nouă feluri de sămânțuri și să zâcea tăt așe ca la fapt.
Și io am avut pă picioare și m-am dus aici la o bătrână și m-o pus să calc, să pun urma acolo pă o mejdă ori la o
margină de cărare, da nu era așe de bine la marjine de cărare că cine călca acolo putea lua faptu ori mere iosagu
și să prinde. Mai bine pă mejdă. Acolea în urma aceie o pus sămânțurile și cu o gozăriță o dus niște jar și l-o pus
acolo, păstă sămânțuri, pă urma aceie. Și o zâs și nu dau binețe la nime, și nu vorovesc cu nime și am vinit așe, pă
lângă vale, și nu am vorovit cu nime. Și-am dus așe dă trii uări și m-am făcut bine.
Io, două bătrâne am știut aici care o știut descânta, pă Șendoroaia și Râtureana le-am știut io, ele o știut tare
bine descânta, anu nu mai triiesc10.
Să spăriau pruncii și era o bătrână aicea și le mai cota de spăriet11. Sofia Florichii Liții știa atunci. Io
gândesc că și amu să sparie, da atunci credeau foarte mult în din astea, în diuăki, în spăriet, stânjeau cărbuni și
așe. Io nu știu era ceva de-aceie, ori numa așe era obiceiu. Zâcea că oricine putea diuătea, da nu știi. Ți-i râu și te
doare capu și te duceai să îți potolească cărbuni, așe să zâce aicea. Și de sclintit era o femeie care știa să frece și să
descânte picioru12.
Pă timpuri o fost mult diuăki, nu știei cine, numa te diuăteai. Știa cota muierile și trecea. Și io am știut, cu
on pic de voarbe, da amu nu le mai știu spune, da zâceam așe că să margă în codrii pustii și în tăte pustietățile
cine ț-o vrut răul. Și suflai pă dasupra. Trebuiau moșini ori tăciuni, cu cărbuni dân vatră, când aveai, dacă aveai.
Zâceam: – Așe și nu aibă nimică / Cum nu zâc io nimică. Să țâpa la țâțâna de la ușă și nu să mai diuată nime în
casa aceie. Și trebui și scopești păstă cap, și dacă nu-i zâce nimică.
Maria Jula, n. 1946, Peceiu – Sălaj
	Sofia Jula, n. 1939, Peceiu – Sălaj
9
Viorica Jula, n. 1954, Peceiu – Sălaj
10
Viorica Jula, n. 1954, Peceiu – Sălaj
11
Ana Sacotă, n 1944, Peceiu – Sălaj
12
Ana Sacotă, n 1944, Peceiu – Sălaj
7
8
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Să punea fir roșu pă la mână, și rămână diuăkiu acolo. D-aceie l-o pus acoale firu, că câci s-o uitat cineva
și o vrut și te diuată, s-o oprit diuăkiu acolo, la firu ala roșu, nu o mărs mai departe.
Faptu o fost o boală, Doamne feri, te umpleai tătă de bube pă piele și te scărpănai, heaba te duceai și în
spital, că nu scăpai. Și atunci luai on pic de foc și mereai la o mejdă și puneai picioru acolo în mejdă și era on pic
de descântec, da amu l-am uitat și țâpai focu acolea și îl acupereai și acolea rămânea. Așe cu focu, numa dacă nu
ai avut foc, că te-ai dus undeva și dacă nu s-o vujit și ai foc, atunci îți trebuiau moșini. Acolea, chiar pă mejdie, și
acolo rămânea faptu. M-o învățat o vecină, așe era oarecum că: – Dacă cineva mi l-o țâpat cu o mână / Io îl țâp cu
două. Și trecea, atunci în zuua aceie s-o tămădit. Și de sclintit tăt așe o fost. Te frecai cu on pic de oloi ori cu unsoare
și frecai, și să ducă vinele la loc, că iele mai sar de la loc13.
O fost care o știut dăscânta pă tărâțe, da o morit. Tare s-o pustiit satu aiesta și sîntem tare puțini bătrâni14.
Dragoste și putere magică: deturnarea
erotică în formarea cuplurilor
Practicile magice premaritale erau apelate uneori în comunitatea din Peceiu, similar celorlalte
comunități sălăjene: în ajunu Bobotezei, care vrea să știe cu cine s-a mărita trăbuia și postească, și nu mânânce
deloc și atunci și-a visa ursitu; și mie așe mi s-o întâmplat și io l-am visat și am gândit că îs minciuni, da chiar așe
o și fost.
Să punea busuioc su pernă și-și viseze15.
Fetele apelau la vrăjitoare pentru influențarea selecției maritale sau pentru facerea și desfacerea legă‑
turilor erotice:
Își făcea fetele și de măritat, mereau pă la vrăjitoare, da io nu am fost, că nu era bine, da-ți făcea, da nu era
bine, că tră și-l lese, cum le-o dat Dumnezo, așe o trebuit și-l lese; o făcut cu de-a tăria și nu o ieșit bine. Lasă-te în
voia lui Dumnezău, că la ala nu-i poroncește nime16.
Magia de dragoste este contextualizată la nivelul unui activism magic dus la cote maxime de către
latura feminină a comunităţii în perioada sărbătorilor de iarnă, când fetele practică o serie de acte vizând
potenţialul unei căsătorii, justificându-şi, astfel, un statut aparte. Considerăm că vădita condensare a prac‑
ticilor de magie erotică în această perioadă a anului vine să compenseze o mai redusă reprezentare socială a
fetelor în această perioadă, când ceata de flăcăi acaparează, practic, toate funcţiile sociale.
Actul magico-ritualic erotic era iniţiat de fetele nemăritate. Conotaţiile sociale ale acestor gesturi
feminine pot fi analizate atât etnologic, cât şi sociologic: „în Sălaj aceste practici sunt extrem de bine repre‑
zentate, atât tipologic cât şi zonal, fiind exclusiv feminine. Acest fapt este semnificativ din punct de vedere
al statutului social al fetelor în satul tradiţional, în care iniţiativa selecţiei maritale este rezervată exclusiv
flăcăilor“17.
Multe dintre vrăjile de dragoste erau inițiate de fete la habă. Gail Kligman vede în aceste vrăji erotice
prin care fetele cheamă feciorii la habă o competiţie între femei: fetele de la o şezătoare încearcă să atragă la
ele bărbaţii şi să îi împiedice să meargă la altele, determinându-i, aşadar, să renunţe la alte fete în favoarea lor,
încercând să iasă astfel învingătoare dintr-o competiţie pe care autoarea o consideră, din nou, o consecinţă
structurală a paradoxului patriliniar18.
În accepțiunea dată de țăranul satului tradițional noțiunii de echilibru, dizarmonia de cuplu este la
fel de gravă ca și cea provocată de boală; singurătatea, celibatul, lipsa cuplului, erau asociate unor „boli” care
duceau la imposibilitatea de formare a familiei și la anularea procreerii. De aceea, parcurgând formulele
Iozafina Onica, n 1929, Peceiu – Sălaj
Iozafina Onica, n 1929, Peceiu – Sălaj
15
Iozafina Onica, n 1929, Peceiu – Sălaj
16
Iozafina Onica, n 1929, Peceiu – Sălaj
17
	Şişeştean 1999, p. 69
18
Kilgmann 1998, p. 49
13
14
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verbale, dublate de praxisul efectiv al magiei erotice, înțelegem motivul pentru care Sanda Golopenţia,
într-o abordare a subiectului, deși subliniază primatul descântecului terapeutic asupra celui erotic, remarcă
faptul că şi descântecul de dragoste, ca subtip al descântecului popular în general, poate fi alăturat descânte‑
cului de boală, pentru că cele două modele reprezintă „prototipul posibil al oricărei vindecări simbolice, în
măsura în care, în dogmatismul arhaic care le susţine, se afirmă că oamenii ajung să fie urâţi de semenii lor,
se îmbolnăvesc, devin urâţi şi dispreţuiţi, riscând chiar moartea“19.
Vrăji și faceri: iute te aflai...
Omniprezența magicului în viața cotidiană poate îmbrăca, în imaginarul colectiv propriu satului
tradițional, forme dintre cele mai spectaculoase. Atmosfera tenebroasă, plină de mister și periculoasă până
la paroxism, pot marca, uneori, existența cotidiană; și la Peceiu, la fel ca în toate comunitățile sălăjene,
credințele în deochi, în strigoi, în maleficii și în multiple pericole magice, sunt prezente în memoria colec‑
tivă și individuală:
Așe o fost atunci lumea, nu știam, puteai da și tu, că atunci umbla lumea, că ai umblat și poate o țâpat
cineva și numa te aflai că ai fapt.
Iute te aflai, că era plină lumea de muieri care știau, numa așe triau, nu o fost doctori, nu o fost numa
muieri, ș-apu țupa, făcea...20
Scenariile magico-rituale se derulau în spații calificate, dintre care un loc privilegiat îl ocupau mejdiile
de despărțire a hotarelor (și prin similitudine magică, de despărțire a firelor sorții, a sănătății de boală, a
norocului de nenoroc, a vieții de moarte, a iubirii de eșecul violent al acesteia; într-o ierarhie a spațiilor
magice, hotarul este mult mai slab valorizat magic decât vatra casei, de exemplu; în hotar sunt „împinse”
toate manifestările maleficului sau ale pericolului iminent: aici se lasă cămașa ciumii, aici se judecă răufă‑
cătorii, aici se aruncă blestemele, aici se îngroapă comorile furate. Hotarul satului conturează deci o fâșie
spațială circulară cu rol de barieră magică, unde spiritele malefice – și deci și strigoii de mană – se pot
desfășura în voie, cu certitudinea că, în noaptea de Sângeorz, pot lua în stăpânire întreg spațiul. La mejdii se
petrec periculoasele acte de magie neagră – aruncatul faptului pe oameni, luatul urmei pentru blesteme sau
alte vraciuri.
Credințele și legendele populare ce-și au originea în astfel de demersuri de sorginte magică instituie
un sistem de reguli ce impun un anumit comportament pentru membrii comunității, „căci, în adevăr, limi‑
tele, traseele de demarcație ale proprietăților, hotarele, meidinile, haturile, sunt în mod unanim socotite a fi
malefice, blestemate, de caracter spurcat”21:
La mejdie să făceau făcături la cineva, dacă o vrut și facă rău, da io nu am știut din alea, nici nu am auzit
pe la noi, da s-o putut face lucruri rele, cine o avut sufletu ala, Doamne feri, da io nu am știut așe. Și să zâcea și
atunci oarice, da nu știu io22.
Puteai călca în urmă rea. De-ai călcat oariunde, o te-ai umplut de oarice, o ai avut oarice năcaz, care l-ai
avut, l-ai știut. Tăt țâpa, multă lume făcea, și nimereai. Nimereai oarinde și călcai, numa nimereai. Ieste și care o
făcut special, care s-o ocupat cu așe ceva. Da io nu știu, că m-am temut și nu pățesc oarice. Nu te bizuiai la nimeni23.
Unele femei – vrăjitoare puteau genera acte malefice, dintre care ducerea laptelui de la vaci era acțiunea
magico-rituală cea mai des întâlnită:

Golopenția 2001, p. 115–116
Iozafina Onica, n 1929, Peceiu – Sălaj
21
	Stahl 1958–1965., p. 199
22
Iozafina Onica, n 1929, Peceiu – Sălaj
23
Iozafina Onica, n 1929, Peceiu – Sălaj
19
20

— 488 —

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

CRIZE MAGICE ŞI ANTIDOTURI RITUALE. MAGIE EROTICĂ, TERAPEUTICĂ ŞI ANTITERAPEUTICĂ LA PECEIU – SĂLAJ

N

O fost care o dus laptele la vacă, care s-o ocupat cu așe ceva. Așe să știea, și așe o și fost, da nu trebuia și
facă așe, că puteai face rău la oaricine, că era care avea copil mic... era năcaz mare, nu era bun laptele, și nu erau
magazine, nu aveai dă unde să cumperi, triai din ce aveai, și făcea năcaz mare. Da să ducea laptele24.
Mai erau și vrăjitoarele care știau manipula destinul prin diferite metode magice, dintre care unele
erau puse în practică la înmormântare:
O fost și vrăjitoare, pân Preuteasa, în alte sate, pân satele astea, da nu la noi, da alea să ascundeau.
O fost care o știut, să zâcea că mereau la vrăjitoare, pân tăte satele. Erai tăt cu grije, că te temeai și nu aveai
ce face, da amu nu mai povestește nime d-alea. Poate că mai este și amu, pă alte sate, cum auzi, da la noi, nu.
Să temeau unii de alții, și nu-ți baje oarice semne cu mortu. Că era care băga, da descântate. Dacă îți lua
ceva din hainele tale și alea le descânta și alea le băga cu mortu, acolo nu era bine, că le țâpa fără știrea gazdei.
Care s-o ocupat cu de-alea, nu o fost bine, că era rău.
Cu grije o trebui și meri oriunde. Era care țâpa semne dacă mereai oarecum la petrecanie, cu mortu Multe
vrăjitorii d-astea s-o făcut pă sate. S-o auzit și de Fata Pădurii, da nu am văzut așe ceva25.
În concluzie, dacă de cele mai multe ori, factorul perturbant al echilibrului este de sorginte magică
– făcutul (deochiul, blestemul, făcătura, luatul, dusul), atunci și remediul, trebuie să fie, prin reflex, tot magic:
desfăcutul (descântatul, cotatul, adusul).
Acțiunile strigoilor. Urmarea: crizele induse magic, deseori
finalizate prin boală, infertilitate sau chiar moarte
Ca pretutindeni în cultura populară românească, imaginarul magic surprins la Peceiu – Sălaj este
populat de strigoi – ne temeam de strâgoi, că aciie erau de la Necuratu26 – și de tot felul de ființe malefice sau
apariții fulgurante:
Așe voroveau că sînt strigoi, da io n-am tălnit niciodată; să zâcea că îi purta pă oamini pă unde nu era bine
și îi bătea; pă on unchi de-a mneu l-o dus zuua pân tăți spinii, l-o purtat și s-a zdăriet tare rău și numa nu o mai
putut vini încoace nicicum. Să zâcea că dacă îți faci cruce, te lasă. Da io nu am pățit. Să nășteau așe, strigoii, cu
coadă. Așe, amu nu să mai nasc așe...27.
Era vorba că trebuie gunoiet în vii, eram plătit, o fost și când m-o nins acolo în vie. Și erau și strigoi. O vinit
ceva, nu știu ce. O fost lung, așe, io eram copil și Toderica, frate-meu, o dat drumu la câine. Strigoiu era ca și cânele,
urât, și când o dat să-l lovască, nu l-o putut lovi. Și cânele nu o mai stat acolo să doarmă, pă locu ala. Să spunea
că așe umblă strâgoii, așe era28.
Am rămas odată în pădure și s-o pornit odată on vânt și numa am văzut on vițăl așe de mare și de fain, cu
coada ridicată; ala o fost ceva duh, așe, și când am intrat în pădure, o dispărut vițălu29.
Era strâgoi aicea deasupra de via noastră, era acolo o ogradă. P-acolo nu putea mere nimeni noaptea, că să
auzeau fel de fel de muzâci. Care merea acolo, nu mai știa veni acasă, până să făcea dă sară. Să trezea în Marin,
în Bănișor, în Horoat. Zâcea că calcă în urmă rea și îi duce dracu, îi porta dracu, până dimineața30.
Pă la Goronu Ghervasului umblau strigoii, era acolo o mnezuină, cătă Păru Titii, și io am auzit acolo o
vioară și alții cânta, alții zbiera, alții țâuia, nu știu ce era, am zâs io, plâng, râd, chiuiesc... io nu m-am băgat în a
lor, da așe s-o întâmplat dacă ai călcat în urmă rea. Era vorba de strigoi oarecând, amu nu mai sînt31.

Iozafina Onica, n 1929, Peceiu – Sălaj
Iozafina Onica, n 1929, Peceiu – Sălaj
26
	Sofia Jula, n. 1939, Peceiu – Sălaj
27
Maria Jula, n. 1946, Peceiu – Sălaj
28
Beniamin Iepure, n. 1929, Peceiu – Sălaj
29
Beniamin Iepure, n. 1929, Peceiu – Sălaj
30
Ana Fizeșan, n. 1940, Peceiu – Sălaj
31
Aurel But, n. 1933, Peceiu – Sălaj
24
25
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Să zâcea că erau strâgoi, și și era. Strâgoi erau bugăți. Era strigoi, aciie știeau mai multe face, că aciie așe
umbla și să înțelejea unu cu altu și voroveau așe cum vorovim noi aci, amu. Mie nu mi s-o întâmplat și văd, nici
n-am vrut.... să dădea păstă cap și să făcea fiece animale. Dintre oamini, dintre noi, așe tătă lumea, așe era cu
strigoii aciie. Strâgoii aciia așe-s. Tătă zuua lucru cu tine și ne înțelejem și nu știu io ce bai ai tu și numa să dădeau
păstă cap și să făceau strigoi.
Da ne mai știam unu pă altu și ne mai feream...
Făcea fiece. Să făcea tăt felu de animale și duceau laptele, și de la femei. Io n-am știut ale lucruri. Era on fel
de metodă, da io n-am vrut așe să știu. Nu era public, că se temea și să ascundea și te temeai di ei și zâci oarice și
audă, că te temeai că-ți vine rându, că erai cu familie, și dă aciie coată și te temi, că mintenaș vine on câne și traje
hainele după tine. Aciie așe să fac tăt felul. Făceau lucruri rele.
Erau oamini cu familie, și când morea știau ce să îi pună, acolo cu el, așe cum să punea și la mejdie și nu
mai vină acasă, că de nu, vineau acasă, nu el, ce așe, ca on fel de nălucă. Așe, cam s-o pus la mejie și nu mai vină
acasă. Boscoane, da io le-am uitat.
Să făceau strâgoi, noaptea, numa vedeai că îi oarice animal. Aveau coadă, on pic de ciot, nu chiar coadă.
Erau oamini și să făceau tăt felul de animale sălbatice și făceau ce o vrut.
Să ferea fiecare și mai purtai oarice la tine, să purta ceva de la beserică, tămâie, cruce, pân jiburi, să te poți
feri de strigoi. Și la prunci le-am pus când s-o dus la școală; le-am pus de-alea sfinte dă la beserică Și nu își poată
permite strigoii. Că iei nu aveau putere acolo unde erau lucruri sfinte. Când erau oamini, să duceau și la beserică,
că erau oamini, nu avea ei cu nimeni nimică, nici cu beserica. Da la beserică nu s-o făcut strâgoi. Popa, și de i-o
știut, asta nu să spune, că popii îs jurați.
Erau strâgoi. Să făcea multe. Doamne, greu o fost. Și să puneau la Sânjorz rug la ferești și nu intre relele
d-astea și strâgoii în casă și să punea la ferești și uși și nu să baje relele alea în casă și și nu aibă putere. Și să făcea și
să unjea cu ai, să tăt făceau cu aiu. Acolo unde o făcut oaricine cu ai și o știut, ala nu intră păstă el, păstă ai. Atunci,
la Sângiorz, să ferea mai tare lumea, că era o zî, numită atunci, când să făcea și să ferea lumea de strigoi, că și era.
Doamne feri cum auzea, erau din neam strâgoii; nu era din tătă casa, să ducea pă neam: unde o fost oaricare, s-o
mutat oaricare în altă casă, cum s-o măritat or așe, și s-o dus și acolo. Amu o perit aciie.
Umblau la răscruci de drumuri, când au ei rândul lor, când să tălnesc ei. Acolo era rândul lor, erau unde era
grădina Crăsnii, era om zuua și să făcea strâgoi noaptea, și tu l-ai văzut uom și el să făcea în tăte formele. Așe, dacă
ieși dân sat, câtâ pomii aciie. Doamne, multe o fost! Da io tare le-am uitat, că mi-o trecut mie vremea. Da io nu
m-am ocupat cu așe ceva, că m-am temut, că te dușmănea lumea și am avut ce-mi trebe și am avut ce mi-o trebuit.
Mă temeam, nu mă tare băgam. Că doară strâgoii erau în bună legătură unu cu altu, să înțelejau; câte unu era șef,
dus-o ce o vrut; să știau ei unu pă altu bine și să tâlneau și să înțelejau care ce și facă, cum vorovesc io cu tine...32
Să ducea laptele la vaci. Și zâcea cineva, io nu am prins, că l-o prins pă cutare că o dus laptele de la vaci. Și
zâcea că i-o cunoscut și că îs din Pecei. On vecin l-o prins pă celalalt la el în poiată noaptea. Și io tăt mă găndesc,
că adevărat o fost? Ducea laptele și nu avea vacile lapte și nu numa că-l ducea, și nu avea vacile lapte, da nu era
laptele bun, să întindea groștioru ca spăma, nu era de nici o treabă. Nu mai era alb, era vânăt laptele. Erau spăriete
vacile. O fost cineva în Ban și în Bănișor, care descânta33.
Mediatori între două lumi, strigoii – vrăjitori, dotați cu puteri supranaturale, descriși de Marianne
Mesnil într-un volum de referință, își creează propriile raporturi cu moartea și cu fertilitatea; ei se întâl‑
nesc în luptele nocturne de la Sfântul Andrei, la granița dintre lumi – pentru că ei aparțin, parțial, e drept,
amândoura – „deturnând vitalitatea uneia spre asigurarea supraviețuirii lor în cealaltă”34 și în preajma
Sângiorzului, când demarează acțiuni personalizate, menite să îi fixeze în memoria comunitară și să îi vali‑
deze ca ființe supranaturale. Dimensiunea lor malefică este foarte bine precizată de lelea Iozafină din Peceiu:
aciie așe să fac tăt felul. Făceau lucruri rele, pentru că „strigoiul, odată acceptat, trebuie să devină din simplă
32
33
34

Iozafina Onica, n 1929, Peceiu – Sălaj
Ana Fizeșan, n. 1940, Peceiu – Sălaj
Mesnil 1997, p. 155
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credință difuză, personaj cu trăsături proprii. Identificarea se realizează în primul rând prin situarea sa în
poziția de agent al unei întregi serii de evenimente tulburătoare, menite să perturbe liniștea comunității”35.
Explicând atracția universală și, probabil, eternă, a omului pentru această întruchipare umană a male‑
ficului, strigoiul, Otilia Hedeșan remarcă: „Această situare a strigoiului la granițele mereu mișcătoare ale
normalului cu paranormalul, ale realului cu miraculosul, îi asigură deopotrivă fascinația și autoritatea”36,
fapt verificat de relatările savuroase redate mai sus ale peceienilor cu care am stat de vorbă37.
Amintim, în final, că, într-o lucrare de referință pentru descrierea fenomenului magic și implicarea
acestuia în structurile imaginarului colectiv, Bronislaw Malinowski definea magia ca „domeniul influențelor
incontrolabile și adverse” dar și „marele noroc nemeritat al coincidențelor fericite”38. În acest context spi‑
ritual, relatările și poveștile sătenilor din Peceiu sunt o formă de participare la memoria colectivă dar și la
conturarea unui imaginar comun, transmis ca model de adecvare la realitate de-a lungul generațiilor.
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MODIFICAREA OBICEIURILOR DE
ÎNMORMÂNTARE DIN TRANSILVANIA CA
URMARE A PROPAGANDEI ANTIALCOOLICE
ÎN PREAJMA PRIMULUI RĂZBOI MONDIAL
LAURA POP*

THE TRANSFORMATION OF THE BURIAL CUSTOMS
FROM TRANSYLVANIA AS RESULT OF THE ANTI-ACOHOL
PROPAGANDA IN THE EVE OF THE FIRST WORLD WAR
ABSTRACT: This paper wants to emphasize the role of the
anti-alcohol religious propaganda in the transformation of
the burial customs from Transylvania, rather from Mureş
County, in early XXth century.
The research started from Church documents from local
public archive, derived from Târgu-Mureş and Reghin
Greek-Catholic Deaneries files. There we could find a lot
of priests reports, dating from 1914, about the measures
taken to ban alcohol drinks at religious services, especially
at burial.
On the other side, these religious documents are useful ethnographic testimonies for description of the burial customs
at the beginning of the XXth century, because some priest
insisted to show the funeral practices before the anti-alcohol
measures.
The misuse of the alcohol in the religious services was a
major concern for the Greek-Catholic Church at the end
of the XIXth century and in the early XXth century, as we
could see in the archival documents. The problem is that the
Church rituals used some alcohol beverages, like wine for
example, and could not give up of them. The solution found
was to demonize the distilled beverages instead of the fermented drinks.
Another problem is the conflict between the prohibition of
the alcohol drinks in burials and the the traditional idea of
charity, because the alcohol given at funerals – as alms – are
important part of the peasant model of the charity.
In conclusion, at that time, a lot of funeral customs dissapeared altogether after the anti-alcohol measures, not only
*

the use of the alcohol at burial, due the zeal of the priest to
remove any occasion for use alcohol drinks, especially distilled beverages. Today, a lot of people return to the use of
the alcohol at funerals, but a lot of small funeral customs
vanished.
KEYWORDS: Religious Anthropology, Burial customs,
Alcoholism, Alms, Transylvania
REZUMAT: Lucrarea doreşte să releve rolul propagandei
religioase antialcoolice in modificarea obiceiurilor de înmormântare din Transilvania, mai ales din judeţul Mureş, la
începutul secolului al XX-lea.
Cercetarea a pornit de la documentele bisericeşti din arhiva
publică locală, provenite de la fondurile Protopopiatelor
greco-catolice Târgu-Mureş şi Reghin. Acolo putem găsi
o serie de rapoarte ale preoţilor, datând din 1914, despre
măsurile luate pentru interzicerea băuturilor alcoolice în
serviciile bisericeşti, mai ales la înmormântare.
Pe de altă parte, aceste documente religioase sunt mărturii
etnografice utile pentru descrierea obiceiurilor de înmormântare la începutul secolului XX, deoarece preoţii au insistat să
arate practicile funerare dinainte de măsurile antialcoolice.
Folosirea abuzivă a alcoolului la serviciile religioase era o
preocupare majoră a Bisericii greco-catolice la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea, după cum
se vede din documentele de arhivă. Problema este că ritualurile bisericeşti utilizează anumite băuturi alcoolice, cum este
vinul spre exemplu, la care nu pot renunţa. Soluţia găsită
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a fost demonizarea băuturilor spirtuoase în locul celor
fermentate.
O altă problemă este conflictul dintre interzicerea băuturilor alcoolice la înmormântări şi ideea tradiţională de
pomană, deoarece alcoolul dat de pomană la înmormântări
face parte din modelul ţărănesc de milostenie.
În concluzie, în epoca respectivă, multe obiceiuri de înmormântare au dispărut cu totul după măsurile antialcoolice,

nu numai alcoolul ca atare, datorită zelului preoţilor de a
înlătura orice prilej de folosire a băuturilor alcoolice, mai
ales a celor spirtuoase. Astăzi, s-a reluat folosirea alcoolului
la înmormântări, dar multe datini mărunte de înmormântare au dispărut.
CUVINTE-CHEIE: antropologie religioasă, obiceiuri de
înmormântare, alcoolism, pomeni, Transilvania

Obiceiurile de înmormântare sunt considerate de etnologi ca fiind cele mai conservatoare, men‑
ţinându-se neschimbate de-a lungul mai multor generaţii, ţinând de structuri profunde ale mentalităţii
colective, dar parcurgând puţinele documente istorice care le menţionează constatăm adesea că şi aceste
obiceiuri au suferit modificări importante de-a lungul timpului, influenţate de ideile generale care circulau
în societate în diferite epoci. Una din problemele importante ale societăţii transilvănene la sfârşitul seco‑
lului al XIX şi începutul secolului XX era problema alcoolismului, iar propaganda antialcoolică va încerca
să pătrundă în straturile cele mai intime ale comunităţii.
Printre documentele de arhivă aparţinând protopopiatelor greco-catolice Reghin şi Târgu-Mureş am
avut surpriza să descopăr, la sugestia cercetătoarei dr. Ana Hancu, o serie de rapoarte ale preoţilor referi‑
toare la măsurile concrete luate în problema utilizării abuzive a alcoolului, majoritatea măsurilor referinduse în principal la interzicerea consumării alcoolului în cadrul serviciilor religioase, mai ales la înmormântări
şi la pomeni. În urma analizei documentelor respective am constatat cu uimire că lucrurile nu s-au oprit
doar la sistarea băuturilor alcoolice la înmormântări, ci au dus chiar la dispariţia unor secvenţe rituale din
cadrul obiceiurilor de înmormântare în unele cazuri.
Problema alcoolismului se iveşte odată cu trecerea de la consumul ritualizat al alcoolului la cel coti‑
dian şi mai ales după generalizarea alcoolului distilat în secolul al XIX-lea. Acum apare propaganda anti‑
alcoolică şi primele măsuri sociale de combatere a alcoolismului la nivel de stat în Occident. În secolul
al XIX-lea, sub influenţa occidentală, apare şi în Transilvania propaganda antialcoolică şi primele măsuri
antialcoolice: interzicerea frecventării cârciumilor de către băieţii sub 15 ani şi a fetelor sub 14 ani, acordării
unui credit pe băutură mai mare de 4 coroane de către birtaş, funcţionării birturilor în apropierea bisericilor
şi a şcolilor, impunerea închiderii birturilor în timpul serviciului divin şi a procesiunilor religioase, propa‑
ganda antialcoolică în şcoli şi altele asemenea1.
La începutul secolului XX, atitudinea statului faţă de alcoolism este ambivalentă, pe de o parte se
caută combaterea alcoolismului prin toate mijloacele pedagogice şi legislative posibile, pe de altă parte
statul caută să obţină profit de pe urma vânzării băuturilor alcoolice, prin monopolul de stat asupra produ‑
cerii industriale a băturilor spirtoase şi prin taxele impuse pe vânzarea băuturilor alcoolice.
Propaganda antialcoolică are un discurs multiplu2, după cum remarca Marius Rotar, unul din istoricii
preocupaţi de această problemă, pornind de la un discurs laic (legislativ, medical, literar, folcloric) până la
cel religios. Biserica se implică şi ea în lupta contra alcoolului prin diverse metode specifice: predici, reu‑
niuni antialcoolice şi prin interzicerea băuturilor alcoolice în cadrul serviciilor religioase. Ambivalenţa dis‑
cursului o găsim şi în cazul Bisericii, deoarece Biserica nu poate renunţa la anumite băuturi alcoolice, cum
este vinul, folosit în mod tradiţional la serviciul religios şi atunci soluţia găsită a fost demonizarea băuturilor
spirtuoase (rachiu, vinars, etc) şi separarea lor în acest mod de cele fermentate, pentru a nu afecta serviciul
religios.
Slujitorii bisericii – preoţi, cantori – sunt primii vizaţi când este vorba de abuzurile alcoolice şi apoi
enoriaşii lor, astfel documentele bisericeşti, atât ale celor ortodoxe, cât şi greco-catolice din judeţul Alba,
1
2

Rotar 2008, p. 259–281
Ibidem, p. 263
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dar şi din alte părţi ale Transilvaniei, menţionează o serie de sancţiuni impuse preoţilor dedaţi băuturii3. În
anul 1910 se înfiinţează Reuniunea de temperanţă a teologilor de la Blaj, reuniune ce va funcţiona până în
19174. În anul 1914 se face un apel de către Liga de temperanţă către toate protopopiatele greco-catolice
din Transilvania printr-o circulară semnată de Ioan Bozdog, preşedintele ligii, pentru a lupta contra alcoo‑
lismului prin măsuri concrete, care să fie discutate în cadrul sinoadelor din primăvara anului19145.
În cadrul Protopopiatului greco-catolic Târgu-Mureş, circulara Ligii de temperanţă de la Blaj este
trimisă de către protopopul Dionisie P. Decei preotului Victor Tufan din Ungheni, ca să vină cu propu‑
neri concrete de luptă contra alcoolismului, propuneri ce vor fi discutate în cadrul sinodului de primă‑
vară, din 18 martie 1914. Răspunsul preotului din Niraşteu (azi Ungheni) ne clarifică modul cum era pri‑
vită problema alcoolismului de către preoţi şi măsurile pe care le considerau necesare pentru combaterea
alcoolismului. Preotul Victor Tufan trece în revistă toate ocaziile de utilizare a alcoolului de către ţăranii
români şi constată că la toate se foloseşte alcoolul, dar mai ales la înmormântări şi pomeni. „Considerând
avuţia ţăranului nostru, vedem că de la naştere până la moarte îşi ţine de datorinţă ca la toate ocaziunile să
se folosească de beutură: de face un târg, de să ceartă, de voe bună, de supărare, totdeauna-ş are tovarăş
nedespărţit beutura cu deosebire însă – după câte parochii cunosc eu – mormântările noastre sunt în stare
ca să facă ca şi o găzduţă mai de rând să simtă răul şi aceasta în cea mai mare parte din pricina rachiului
care în tot timpul cât este mortul la casă curge într-una. Este aproape generală părerea că la noi nu poate fi
maslu, sfeştanie, cu atât mai puţin înmormântare sau pomeană fără beutură (s.n.). Aice cred eu că este de lipsă
o schimbare înspre bine, alcoolul să fie îndepărtat cu totul din apropierea funcţiunilor sacre. Făcut pasul
acesta cu succes, am făcut un pas spre apropierea reuniunilor de temperanţă. La lupta contra alcoolului
ne cheamă datorinţa de a îngriji şi promova mărturia credincioşilor noştri precum şi datorinţa de a scoate
din ghiarăle sărăciei fii neamului nostru”6. Concluzia sa este că, dacă dorim să scoatem poporul din sărăcie,
trebuie combătută consumarea alcoolului prin interzicerea sa în cadrul serviciilor religioase, mai ales de la
înmormântare, pomană, maslu sau sfeştanie.
Pentru ca lupta antialcoolică să aibă succes, preotul Tofan propune adoptarea de către sinodul pro‑
topopesc din primăvară a unei hotărâri prin care se interzice folosirea alcoolului, mai precis a „băuturilor
spirtuoase”, în cadrul funcţiunilor religioase şi predici sistematice în legătură cu diverse teme antialcoolice
în biserici. „În legătură cu aceasta fie-mi primit a face următoarea propunere: Sinodul protopopesc al sca‑
unului Mureş întrunit în şedinţa ordinară de primăvară, la 11 aprilie a.c. în Bandul de Câmpie hotărăşte
oprirea folosirii beuturilor spirtuoase în legătură cu funcţiunile sacre. ... spre ajungerea scopului să obligă
în conştiinţia fiecare preot tractual. Pentru combaterea alcoolului şi pregătirea poporului pentru înfăptu‑
irea acestei hotărâri, să impune fiecărui preot a să folosi de puterea sa şi anume urmând un ciclu de predici
sistematic:
1. Combaterea beţiei în genere
2. Alcoolul în legătură cu morala publică
3. Alcoolul şi influenţa lui asupra sistemului nervos şi a descendenţilor
4. Alcoolul ca cauză a sărăciei
5. Alcoolul în legătură cu funcţiunile sacre şi atunci publicarea hotărârii de oprelişte pentru folosirea
mai departe a beuturii în legătură cu funcţiunile sacre
6. La contrabalasarea eventualelor primiri rele, ca să insiste asupra însămnătăţii s.sacrificiu liturgic
aplicate pentru cei morţi şi să insiste asupra legatelor şi legătura cu amintirea celor repausaţi la s.liturghie.
M.On.Sinod având în vedere datina atât de veche de a folosi beutura la funcţiunile sacre şi legarea poporului de această datină am firma convingere că dacă ne va succede a şterge această datină înfiinţarea reuniunilor
Rustoiu 2009, p. 320–324
Roşu 2009, p. 302–303
5
	S.J.MS.A.N., Fond Protopopiatul Greco-Catolic Târgu-Mureş, Dosar 1105, 1914, fila 1
6
Ibidem, fila 3v
3
4
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de temperanţă şi abstinenţă ar fi numai chestie de timp (s.n.), până când însă gustă aceasta, cred că toate încer‑
cările de a înfiinţa în popor reuniuni de temperanţă şi abstinenţă ar rămânea fără rezultat”7.
Hotărârea sinodului prevedea „ca toţi preoţii districtului să se năzuiască pe toate mijloacele şi pe
toate căile a sista şi şterge folosirea de băuturi spirtoase (alcoolice), cu ce a avut credincioşii noştri datina
a se îndeletnici şi atunci lor ori ce ocaziune de funcţiuni sacre îndeplinite de preotul lor (înmormântări,
pomeni, masle, feştanie, etc.). On. Frăţia ta nu ai luat parte la acel sinod, dar prin circulară tipărită Ţi
s-a adus la cunoştinţă această hotărâre circulară a sinodului susnumit. Pe bază de date şi comunicări
demne am aflat însă, că poate sângur On. Frăţia ta din districtul meu protopopesc nu te-ai acomodat şi
nu urmezi acea hotărâre a sinodului nostru protopopesc luată în cunoştinţă şi aprobată de preaonoratul
consitoriu arhiepiscopesc. De aceia, frăţeşte te sfătuim ca pe viitor să opreşti cu prisosinţă folosirea de
beuturi spirtuoase (mai ales vinarsul) acolo şi la acele funcţiuni sacre pre carii frăţia ta le îndeplineşte
în parohie, în calitate de paroh local. Aceasta s-o publici şi în biserică credincioşilor cari s-o ştie de cu
bună vreme, dacă n-ai făcut-o până acum, ei să nu fie surprinşi deodată atunci, când le îndeplineşti câteo
funcţiune”8.
Protopopiatul greco-catolic din Reghin ia măsuri similare celui din Târgu-Mureş şi impune preo‑
ţilor sistarea băuturilor alcoolice din cadrul serviciile religioase prin circulara protopopească nr. 772 din 12
noiembrie19129 şi mai târziu, în martie să vină cu un raport scris asupra măsurilor luate în cadrul pome‑
nilor şi a sistării băuturilor 1914, în preajma primului război mondial, solicită preoţilor un raport scris în
privinţa rezultatelor. În cadrul convocatorului10 la sinodul de primăvară din 1914, la punctul 8, li se cere
preoţilor interzicerea băuturilor alcoolice, mai ales a celor spirtuoase la serviciile religioase.
Rapoartele făcute de preoţi sinodului protopopesc în privinţa sistării băuturilor alcoolice sunt adevă‑
rate mărturii etnografice asupra obiceiurilor de înmormântare din Protopopiatul Reghin, deoarece conţin
o serie de descrieri ale secvenţelor de obiceiuri funerare, unde se foloseşte băutura drept pomană. Ceea
ce este de remarcat, referitor la aplicarea acestor măsuri antialcoolice, este faptul că sistarea băuturilor la
înmormântări duce chiar la modificarea obiceiurilor de înmormântare.
Înainte de a vedea modul în care au fost sistate băuturile la pomeni în fiecare caz în parte, trebuie să
lămurim puţin ideea de pomană în mentalitatea populară. Dintre ritualurile de îmblânzire a morţii, cele
care transformă mortul dintr-un duşman în aliat, ritualul pomenilor este unul dintre cele mai eficiente, prin
respectul arătat celui mort de către cei vii. Pomana face parte din acele activităţi creştine care se fac pentru
sufletul mortului, dar şi pentru cei vii, deoarece darurile pentru morţi asigură confortul spiritual al celor vii,
ba chiar bunăstarea lor, potrivit mentalităţii populare.
Termenul „pomană” are mai multe sensuri:
1. „pomenire, amintire”
2. „părăstas”, slujbă religioasă făcută la pomenirea morţilor
3. masă comună ce se organizează cu toţi participanţii la înmormântare sau la pomenirea de 6 săptă‑
mâni, care mai este numită şi „praznic”, „comândare”11.
Pomana nu înseamnă doar băutură şi mâncare, ci şi o serie de obiecte care se dăruiesc atât la înmor‑
mântare cât şi după aceea, la diverse date de comemorare a mortului, în amintirea celui decedat: haine, ani‑
male, bani, vase, lumânări, pomişori împodobiţi cu dulciuri şi fructe. Băuturile însoţesc de obicei mâncarea
la înmormântare şi apar în diverse momente ale ceremonialului atât acasă, la plecarea spre cimitir, la masa
de înmormântare, cât şi la groapă sau la poarta cimitirului, când se împărţea celor prezenţi un colac şi un
pahar de vinars.
7
8
9
10
11

Ibidem, fila 4–4v
Ibidem, Dosar 1153, 1916, fila 1
Ibidem, Fond Protopopiatul greco-catolic Reghin, Dosar 120, 1914, fila 104
Ibidem, Dosar 115, fila 34
Văduva 1997, p. 171–174
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Raportul preotului greco-catolic Victor Câmpianu din Murăşfelfalău (azi Suseni), din 8 aprilie 1914,
povesteşte desfăşurarea ceremonialului de înmormântare de acolo, modul în care au fost sistate toate pome‑
nile în afară de cele ale groparilor, care sunt imposibil de interzis, căci dacă nu ar primi nici un pahar de
vinars aceştia ar lăsa mortul neîngropat: „În comuna Murăşfelfalău, deşi locuitorii sunt două părţi reformaţi
şi numai o parte e greco-catolică, totuşi pomenile au fost în număr mare, dar acum am ajuns la rezultatul
că, de esemplu la îngropăciuni, după ce petrecem pre cel repausat la mormânt, venim iarăşi la casa unde au fost
mortul şi facem sfinţirea cea mică a apei stropim casa, şi după aceea clopotarii şi săpătorii de groapă să pun la
masă, mâncă puţin şi beau câte un pocal de vinars, că dacă nu li s-ar da nice barem un pocal de vinars, nu s-ar afla
nice cine să-l ducă pe mort, şi nice cine să-i facă groapa (s.n.). Noi după ce gătăm sfinţirea apei, ne luăm ce e al
nostru şi mergem cătră casă. Tote acelelalte pomeni leam sistat”12.
Răspunsul cel mai relevant este cel al preotului Petru Branea din Hodac, din 1 aprilie 1914 care
alcătuieşte raportul sub forma unui tabel cu două rubrici: I. Cum era în trecut şi II. Cum e astăzi13. Aici se
vede cel mai bine cum s-au modificat obiceiurile de înmormântare ca urmare a sistării băuturilor alcoolice.
Astfel, de la masa de pomeni încărcată cu 50–60 de pomişori, cofe sau ulcioare s-a ajuns la 2 pomişori şi
doar 1 dcl vin. Înainte sicriul cu mortul rămânea în curte până se termina masa de pomană, acum masa se
organizează abia după îngroparea mortului.
Cum era în trecut
1. După terminarea prohodului preotul slujea masa încărcată cu pomişori, cari adesea ajungeau şi
la 50–60 bucăţi, cofe sau ulcioare, mâncare şi beutură. Mortul zăcea afară, iar în casă se mânca şi se bea.
Adeseori se chiar îmbătau unii. Coliva se dădea cu vinars.
2. La cimitir, după slobozirea în mormânt a coşciugului, la iertare să dădea vinars, un colăcel sau
franzelă, o luminiţă şi un gronţ de sare.
3. La trei zile, la şasă luni, la jumătatea de an şi la un an după înmormântare, se aducea la preot acasă
4–10 pomişori, un colac de Arhangeli, ½ sau 1 litru de vinars şi mâncare. După terminarea slujirii pomişo‑
rilor preotul, cantorul şi cei invitaţi se puneau la masă şi mâncau şi se spălau.
4. Cei mai înstăriţi aduceau la anumite intervale la biserică mai ales la sărbătorile mari câte 2–4
ulcioare mari – de cele împletite cu nuiele – pline cu vinars, cari stăteau în decursul slujbei destupate răs‑
pândind în biserică un miros de dapău, colăcei în desagi şi luminiţe de ceară în o traistă. După terminarea Sf.
Liturghii se postau 2–3 inşi în uşa bisericei şi dădeau câte 2–3 păhărele de vinars celor ce ieşeau din biserică,
un colăcel şi o lumina, făcându-se în forma aceasta pomenirea mortului după care se da.
Cum e astăzi
1. După terminarea prohodului se slujeşte masa, pe care sunt 2 pomişori, colăcelul numit de Arhanghel
şi 1 dcl de vin. Se face slujba obicinuită, se ridică coliva, iar vinul întrebuinţat la colivă se aduce la biserică,
din care se serveşte la Sf. Liturghie. Fără a se bea sau mânca ceva, mortul se ridică şi se porneşte spre cimitir.
2. După ce se sloboade în mormânt mortul toţi sărută crucea şi primesc câte o franzelă şi o luminiţă.
3. Tot la acele intervale se aduce la biserică un pomişor, un colăcel şi 1 dcl vin, din care se serveşte,
se face slujba obicinuită, iar după aceea fără taxă o îngenunchere şi rugăciunea de dezlegarea a mortului.
4. Astăzi cel ce vrea să dea ceva după mort, aduce la biserică colăcei sau jemble şi luminiţe, iar după
terminarea S.tei Liturghii, postându-se în uşa bisericii dau celor ce ies din biserică câte o jemlă sau colăcel
şi lumină.
Concluzia raportului este una triumfalistă:
12
13

DJANM, Fond Protopopiatul greco-catolic Reghin, Dosar 115, 1914, fila 16
Ibidem, fila 19
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„Lupta a fost grea, ba şi astăzi se mai află de aceia cari nu vreau a se împăca cu rânduiala aceasta nou,
fiindcă datina veche se observă şi astăzi cu multă încăpăţânare la gr.ortodocşi. Însă cei mai cu cumpăneală
văd binele care rezult din schimbarea aceasta, şi lupta se poartă şi şanse sigure de biruinţă absolută.”
Raportul preotului Partenie Grama din Sidrieşul Mic (azi Mura Mică, comuna Gorneşti, judeţul
Mureş), din 7 aprilie 1914 vorbeşte, pe lângă cele de la înmormântări (de la priveghi sau de la prohod),
despre sistarea pomenilor din cursul anului ( Joia Mare, Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril), în afară de pâine14.
Preotul Vasile Muntenescu din Solovăstru descrie modificarea obiceiurilor legate de împărţirea
pomenilor la înmormântare în urma intervenţiei sale: interzicerea vinarsului la cimitir, la înmormântare ca
şi la biserică, la pomenirea mortului la 6 săptămâni şi odată cu acestea reducerea pomişorilor de pomană de
la 60–100 la 10 pomişori. „În parohia Solovăstru unde oficiul pomenelor a fost degenerat cu totul, şi unde
se împărţia vinars la cemeter, şi după aceea acasă unde să întorceau chemaţi şi nechemaţi, încât să beau şi
câte 5 ferii de vinars la un prohod de om mare – iese apoi la 6 săptămâni să puneau la biserică colaci şi vinarsul
să aducea cu colacii chiar şi în biserică şi să împărţiau apoi la uşa bisericii – în urma anunţului şi deciziilor sino‑
dului nostru, care poporul l-a primit cam cu murmur. Insistând subscrisul cu toată interzicerea s-a ajuns la
un rezultat mulţămitor întrucât azi nice un pocal de vinars nu să mai serveşte nici la cemetir, cu atât mai vârtos
la biserică la pomenele de 6 săptămâni. Obiceiul de a să pune la astfel de ocazii 50–60 şi 100 pomi s-a redus la cel
mult 10 pomi pentru intimi repausatului, iar după reîntoarcerea de la groapă să serveşte mâncare şi un pocal
de vinars groparilor şi celor din familie. Cu un cuvânt subscrisul mă sâmt mulţămit cu rezultatul ajuns15.
Majoritatea preoţilor din protopopiatul Reghin raportează sistarea totală a pomenilor, cel puţin în
prezenţa preotului, după cum face şi în Apalina (azi un cartier din Reghin): „Pomenile ce se puneau la S.
Beserica sunt sistate total, celea ce le pun după îngropăciunea mortului, sunt sistate aproape total, unde
se ţine, sunt reduse la o simplă masă unde preotul şi cantorul nu iau parte”16. La fel se petrec lucrurile şi în
satul Adrian, comuna Gurghiu, unde preotul Zaharie Pop doreşte „stârpirea” băuturilor alcoolice şi de la
petreceri, nu numai de la pomeni şi înmormântări: „Prea onorat oficiu protopopesc Reghin. La punctul
8 din ordinul Prea on.oficiu protopopesc nr. 200–1914 adeca ca satisfacţie la ordinul sub nr. 772/1912, cu
privire la stârpirea beuturilor la pomană, înmormântări etc am onoarea a vă aduce la conosciinţă, că aici scopul
ne-au ajuns aproape deplin, se-au observat la atari ocaziuni în unele locuri folosind beutura în ascuns, dar numai
între privaţi, dar şi atunci în măsură foarte mică (s.n.). Nutresc ferma sperare, ca în cel mai scurt timp aici
beutura se va stârpi cu totul sau numai la înmormentări, fără chiar şi la cazuri de veselie, cu deosebire din
pricina anilor neroditori deoparte, că de altă parte fiindcă însuşi poporul are convingerea că e păgubitoare
beutura...”17. În satele Dumbrava şi Săcalul de Pădure, preotul Augustin Boţian a reuşit să sisteze utilizarea
alcoolului la toate serviciile bisericeşti, după cum raportează Protopopiatului greco-catolic Reghin: „Astăzi
la orice serviţ dumnezeesc nu să mai foloseşte în parochiele suscrisă nici un soi de beutură alcoolică”18.
Sunt cazuri de parohii unde se sistează pomenile vechi integral, dar se introduc altele noi, cum s-a
întâmplat în satul Teleac din comuna Gorneşti unde s-a introdus slujba parastastului, dar fără băuturi alco‑
olice: „Pomenile în parohia Telec s-a sistat cu totul, în schimb înse s-a introdus slujirea Parastasului, când
apoi remeşiţiale mortului dau una zsemla (jemblă, colăcel) şi lumina la fiecare om care se află la slugirea
Parastasului”19, după cum raportează administratorul parohial Nicolae Rast.
Uneori se respectă sistarea băuturilor alcoolice la pomeni, în mod oficial, la biserică, dar oamenii
continuă să dea băutură de pomană pe ascuns, după cum raportează preotul Gavrilă Brancu din Petelea
care a impus „ca pomenile ce să dau după morţi să fie lipsite de orişice beutură alcoholică. Hotărârea oficios
14
15
16
17
18
19

Ibidem, fila 21
Ibidem, fila 27
Ibidem, fila 13
Ibidem, fila 17
Ibidem, fila 15
Ibidem, fila 18
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să esecută, dar în ascuns poporul îşi ţine obiceiul, aducând şi folosind beutura ca şi mai înainte”20, după cum
am văzut că se întâmpla şi în satul Adrian din Valea Gurghiului.
În parohiile Toldal şi Vaida Sântioana, preotul Demetriu Fărcaş reuşeşte să impună sistarea băutu‑
rilor spirtuoase la înmormântare, în prezenţa preotului, cu excepţia groparilor care primesc drept plată
băutură şi pâine: „în cauza pomenelor în parochia gr.cat. Vaida Sântioana am ajuns la rezultatul că în pre‑
zenţa preotului la masă nu să foloseşte nice un feliu de beutură spirtuoasă”, „iar acelora cari ajută la astupatul
mortului – neavând ei altă plată li să dă puţină beutură la mormânt şi pâne, pomenă peste tot nu să face, rar
să întâmplă ca cineva să împartă câte o jeamlă şi o luminiţă de ceară ori la casa mortului ori la mormânt”21
Preotul Mihail Marieşan din Beica de Sus raportează sistarea băuturilor spirtoase şi a mesei de
pomană la înmormântare, maslu, feştanie, ba chiar şi la mersul cu crucea de Bobotează: „referitor la ster‑
pirea beuturilor spirtuoase la pomene, până în prezent am ajuns la un rezultat satisfăcător, căci la înmor‑
mântări afară de colac ori jamble şi lumină nu să dă nici mâncare, nici beutură spirtuoasă, să petrece mortul
la groapă şi după astrucare poporul să împrăştie pe la caselor lor, asemene la îmblarea cu sf. crue la botezu
D-lui mâncare, amăsurat vinului dat în Dumineca precedentă, n-am aflat în toată parohia decât în 3 case,
iar vinars nicăiri...”22
Problema băuturilor alcoolice la înmormântare este adeseori pusă în legătură cu problema sărăciei,
a banilor cheltuiţi pentru procurarea băuturii necesare pentru înmormântări şi alte pomeniri ale mortului.
Raportul preotului Iuliu Grama din Chiherul de Sus, de pe Valea Beicii, aminteşte şi el schimbările petre‑
cute în obiceiurile de înmormântare ca urmare a sistării băuturilor precum şi sumele mari cheltuite, sute de
coroane, pentru procurarea băuturii. „Faţă de trecut, când aproape la toate funcţiunile bisericeşti să folosea
în măsură – uneori foarte mare – rachiul, ba şi vinul şi berea în special la îngropăciuni, la 6 săptămâni, apoi
pomelnic în biserică, la sfinţirea apei la casă (feştanie), la maslu, cu care ocaziuni unii cheltuiau sume teri‑
bile până la sute de coroane, aşa încât, la urmă degenera la cele mai mârşiavă beţii de crâşmă – astea la nici
o funcţiune bisericească nu să mai foloseşte, nici un fel de beutură deloc”23.
Înlăturarea pomenilor de la înmormântare este urmărită şi de celelalte confesiuni creştine din
Transilvania (ortodoxă, reformată, luterană) din motive economice, pentru a evita cheltuielile exagerate
prilejuite de mesele date de pomană la înmormântări. Astfel, episcopul G. D. Teutsch, la sfârşitul secolului
al XIX-lea a reuşit să elimine pomenile de la înmormântări: „Pomana des întâlnită pe vremuri a fost elimi‑
nată din cauze economice după marea vizită bisericească a episcopului G.D.Teutsch (mort 1893), mul‑
ţimea celor invitaţi producea cheltuieli peste măsură. Au existat localităţi unde oamenii sărmani trebuiau să
se îndatoreze, pentru a nu fi vorbiţi de rău”24.
Asemenea Bisericii, presa transilvăneană a încercat să combată pomenile la înmormântare, invocând
o serie de motive economice, printre care sărăcirea populaţiei, precum şi revenirea la creştinimul primitiv,
cel originar. Un articol din Gazeta Transilvaniei din 1897, semnat de prof.dr.Elefterescu, intitulat Câteva
cuvinte despre pomenile la poporul nostru menţiona următoarele: „Mare pagubă materială aduc în poporul
nostru pomenile cele multe şi fără nici o socoteală; căci dacă am aduna banii, ce se dă pe rachiu, ce se beau
într-o comună pe la pomeni…”, iar „toate aceste pagube, arată foarte învederat, cât de neapărată este datoria
preoţimii noastre de a reduce pomenile la adevarata lor idee primitivă, la adevărata idee creştină, căci aşa
precum sunt astăzi, sunt mai mult nişte pomeni păgîneşti, decât creştineşti”25.
Documentele din arhiva Protopopiatului greco-catolic Târgu-Mureş şi Reghin din judeţul Mureş, de
la începutul secolului XX, relevă – dincolo de preocuparea de combatere a alcoolismului în cadrul servici‑
ilor religioase – modul în care această luptă contra alcoolismului a modificat obiceiurile de înmormântare
Ibidem, Dosar 120, 1914, fila 99
Ibidem, Dosar 115, 1914, fila 103
22
Ibidem, fila104
23
Ibidem, fila 24
24
	Schullerus 2003, p. 173
25
Elefterescu 1897, p. 6
20

21
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din această zonă. Măsurile luate de preoţii greco-catolici contra abuzurilor alcoolice în preajma primului
război mondial au reuşit să reducă sau să elimine folosirea băuturilor la înmormântare pentru o scurtă
perioadă de timp, dar în acelaşi timp au schimbat radical obiceiurile de înmormântare legate de oferirea
pomenilor, reduse substanţial în timp.
Dincolo de zelul preoţilor de a sista băuturile alcoolice la înmormântări, ba chiar a pomenilor în
întregime, se observă totuşi continuarea folosirii alcoolului la înmormântări sau dăruirea băuturilor alcoo‑
lice de pomană clandestin, fără ştirea preotului, cum se întâmpla în satele Adrian, Petelea, Toldal sau Vaida
Sântioana. În unele parohii unde se anunţă pompos interzicerea totală a băuturilor alcoolice la înmormân‑
tare, preotul remarcă totuşi unele excepţii absolut necesare, cum este utilizarea lor pentru plata groparilor
(Suseni, Vaida Sântioana, Toldal), obicei care trebuie acceptat de preot pentru a asigura activităţile esen‑
ţiale ale înmormântării: transportul mortului la cimitir şi îngroparea lui.
Din perspectiva actuală, ştim că lupta preoţilor contra folosirii băuturilor alcoolice la înmormântare
nu a avut succes pe o perioadă mai lungă de timp, deoarece astăzi se folosesc frecvent băuturile alcoolice la
înmormântări, dar a schimbat modul de oferire a pomenilor şi cantitatea acestora.
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Figura 1. Circulara „Ligii de Temperanţă a clericilor greco-catolici Bunavestire”, prima pagină
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Figura 2. Circulara „Ligii de Temperanţă a clericilor greco-catolici Bunavestire”, ultima pagină
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Figura 3. Scrisoarea preotului Victor Tufan din Niraşteu (Ungheni), din 11 aprilie 1914, prima pagină
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Figura 4. Scrisoarea preotului Victor Tufan din Niraşteu (azi Ungheni), a doua pagină
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Figura 5. Scrisoarea preotului Victor Tufan din Ungheni, pagina a treia
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Figura 6. Scrisoarea preotului Victor Tufan din Ungheni, ultima pagină
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Figura 7. Raportul administratotorului parohial din Murăşfelfalău (Suseni, judeţul Mureş), Victor Câmpianu, 8 aprilie 1914
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Figura 8. Raportul administratorului parohial din Sidrieşul Mic (Mura Mică,
comuna Gorneşti, judeţul Mureş) Partenie Grama, 7 aprilie 1914
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Figura 9. Raportul preotului Augustin Boţina, Dumbrava, 8 aprilie 1914.
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FUNERARY CEREMONIAL IN VRANCEA (CONTRIBUTIONS)
ABSTRACT: The study of the funerary ceremonial is based
on our direct research on the field, in some villages which
form an archaic nucleus of the Vrancea area. In the first
part we have analyzed, from a comparative perspective, the
main rites, focusing on their mythic-magical substrate and
paying attention to the most important ceremonial and ethnographic objects of their components.
Thus we have analyzed, with priority, the rites of the easing
of the passing away, the burial of the deceased with commonday utensils, the wakening, ritual alms, and the death signs.
The analysis of these components was carried out in all the
stages which form the ceremonial, starting with the agony,
then, the ceremonial of the burial, finally analyzing the
rituals after the burial itself. We always bore in mind the
sequences and elements of old tradition, as the particular
ones, which confers the ritual a certain individuality, uniqueness and the status of regional variance. This aspect determined us to analyze the forms of ceremonial breads (colac),
with distinct symbolics, the funerary arbore, the give-away
fruit-tree, the house of the deceased, all which had a mythical
– magical aspect.
The second part of our research was reserved to the reproduction of the development of the entire ceremonial, as it resulted
based on the field information, recorded by our performers.
The details inserted facilitate us to evidence the differences
recorded, particular even from one village to another.

REZUMAT: Studiul asupra ceremonialului funebru se întemeiază pe cercetările noastre directe pe teren, în câteva sate
care alcătuiesc un nucleu arhaic al zonei Vrancea. În prima
parte am analizat, din perspectivă comparatistă, principalele rituri, cu insistenţă asupra substratului mitico-magic al
acestora, acordând atenţie şi celor mai importante obiecte de
ceremonial şi etnografice din componenţa acestora.
Drept urmare, am analizat, cu prioritate, riturile de uşurare
a trecerii, înmormântarea defunctului cu ustensilele de trebuinţă cotidiană, priveghiul, pomenile rituale, semnele de
moarte. Analiza acestor secvenţe am efectuat-o în toate etapele care compun ceremonialul, începând cu agonia, apoi,
ceremonialul înmormântării propriu-zise, ca, în final, să
analizăm riturile de după înmormântare. Permanent am
avut în atenţie secvenţele şi elementele de mare vechime,
precum şi cele particularizante, care conferă ceremonialului
funebru individualitate, notă de inedit şi statutul de variantă
regională. Aceasta ne-a determinat să analizăm formele de
colaci ceremoniali de mare vechime, cu o simbolistică distinctă, arborele funerar, pomul de pomană, casa mortului,
toate cu o încărcătură mitico-magică deosebită.
Partea a doua a cercetării noastre am rezervat-o reproducerii desfăşurării întregului ceremonial, aşa cum rezultă el în
baza informaţiilor de teren, furnizate de către performerii
noştri. Amănuntele inserate ne facilitează evidenţierea diferenţelor pe care le înregistrăm, chiar, de la sat la sat.

KEYWORDS: Funerary Ceremonial, Vrancea, death,
burial, rites.

CUVINTE-CHEIE: ceremonial funebru, Vrancea, moarte,
înmormântare, rituri

Ceremonialul funebru în satele vrâncene suscită, pentru cercetător, un interes aparte, conservânduse până astăzi în pregnante forme tradiţionale, exprimate de bogăţia actelor şi practicilor ritualico-magice şi
care cuprind elemente de mare vechime. Ca urmare a mutaţiilor, ce s-au produs în lumea satelor, anumite
*
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secvenţe ale ceremonialului au dispărut, necesitând reconstituirea cu generaţia vârstnică. Amintim pe
această linie, ritualul de priveghere a mortului cu măşti, însoţite de dansuri rituale în jurul focului.
Obiceiurile, legate de marea trecere, ne introduc, cel mai bine, în formele de gândire arhaică a omului
din popor, dominată de mituri, credinţe şi superstiţii, unele de circulaţie largă în folclorul nostru. Astfel,
ieşirea sufletului defunctului fără lumină este considerată în satele din spaţiul investigat „o moarte rea”.
Credinţa este generalizată în folclorul nostru, fiind atestată în Transilvania, Moldova, Ţara Românească1
Trebuie să subliniem că în ceremonialul funebru au pătruns elemente etnografice şi rituri precreş‑
tine. Lumânarea este simbolul materiei şi spiritului. Este unul din simbolurile axei lumii, al verticalităţii.
Poporul român atribuie o mare importanţă lumânării muribundului, menită să conducă sufletul său prin
întuneric în lumea de dincolo. Lumânarea aprinsă este şi un simbol religios, ea semnifică credinţa celui care
ţine în mână o lumânare, ea fiind în acelaşi timp simbolul sufletului îndreptat spre Dumnezeu2.
În spaţiul investigat, semnele de moarte fac parte din grupa celor mai răspândite în folclorul nostru,
dintre care amintim cântatul cucuvelei în preajma gospodăriei defunctului, denumită şi „pasărea morţii”.
Credinţa este întâlnită şi la alte popoare, fiind atestată de cercetările de specialitate la romani şi macedoro‑
mâni3. Cântatul găinii cocoşeşte în gospodărie face parte din aceleaşi semne de largă răspândire, care are
la bază mito-simbolistica acestei păsări, asociată duhurilor nopţii, tărâmurilor morţii, mesagerilor dintre
lumea de aici şi cea de dincolo4. Căderea oglinzilor, ca semn prevestitor de moarte, asociază cultul şi mito‑
logia obiectului. Ea asociază ideea de mister, de hotar între lumea de aici şi cea de dincolo. Este şi obiect
fatidic, cu astfel de semnificaţii o întâlnim şi la alte popoare: China, Egipt, la popoarele Americii precolum‑
biene5. Sunt interesante visele prevestitoare ale morţii, în spaţiul investigat, care sunt mai rare, în care apare
ursul, animal puternic mitologizat şi de care se leagă o serie de vechi credinţe. Prezenţa lui în ceremonialul
funebru trebuie pusă sub semnul considerării lui ca stăpân al lumii de jos, dar şi animal totemic prezent în
cultele magico-religioase ale dacilor.
Uşurarea trecerii l-a preocupat, îndeaproape, pe omul din popor. Pentru săvârşirea ei el a născocit
felurite practici ritualico-magice, în care a mizat pe piese de instrumentar magic, cu o mito-simbolistică
distinctă. Între acestea se situează jugul, simbol al constrângerii, al unirii adevărate, cea dintre suflet şi
Dumnezeu6.
În contextul ceremonialului funebru, capătă importanţă riturile preparatorii, având ca finalitate inte‑
grarea „dalbului pribeag” în lumea extra terestră în care, se crede, că pleacă. Spălatul ritual se respectă cu
rigurozitate şi astăzi, apei revenindu-i un rol purificator. Aşa ne putem explica prezenţa ei în toate riturile de
trecere, unde are multiple funcţii magice şi sacrale.
Înhumarea defunctului cu anumite ustensile, de care a fost strâns legat în activităţile sale coti‑
diene, în spaţiul investigat, aparţine substratului mitico-magic străvechi al ceremonialului funerar şi de cir‑
culaţie largă în folclorul românesc. La baza ritului trebuie să aşezăm credinţa omului din popor în continu‑
area vieţii în lumea de dincolo. Cercetările arheologice ne arată că generaţiile au privit moartea dincolo de
hotarele vieţii, deci ca o dezvoltare. Exploatarea primitivilor, precum şi datinile lor la înmormântare con‑
firmă aceasta. Pentru a argumenta vechimea acestui rit, Dumitru Caracostea citează un pasaj din Odiseea
homerică, în care Elphenor îi cerea lui Ulise să-i îndeplinească datina de înmormântare, construindu-i un
mormânt la marginea mării şi împlântându-i la cap vâsla, semnul îndeletnicirii7.
Ca şi-n alte regiuni ale ţării, priveghiul este o manifestare ritualico-magică complexă, menită să
pregătească integrarea celui decedat în comunitatea strămoşilor neamului. În privegherea defunctului,
1
2
3
4
5
6
7

Marian 1995, p. 22–27
Evseev 1998, p. 234
Marian 1995, p. 9–10
Evseev 1998, p. 102–103
Evseev 1998, p. 234
Chevalier, Gheerbrant 1977, p. 186
Caracostea, Bârlea 1971, p. 128
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în spaţiul investigat, odinioară se oficiau acte ritualico-magice care particularizează înmormântarea din
Vrancea. Subliniem pe această linie privegherea defunctului cu foc, însoţită de jocuri cu măşti. Focul este
aprins şi întreţinut după prescripţii ritualice îndătinate, este „aţâţat” cu aşchii din gardul defunctului, în el
arzându-se lemne din acelaşi gard.
Sub aspectul semnificaţiei, trebuie să subliniem că, în cultura populară, gardul este o barieră pro‑
tectoare care separă două spaţii şi care are o anumită ritualitate, răspântiile lui sunt răspântii ale vieţii8.
Focul îndeplineşte în ritual, cu siguranţă, o funcţie de purificare. Focul simbolizează şi viaţa, dar şi moartea,
prin efectul lui distrugător. În gândirea populară, numeroasele credinţe ni-l înfăţişează ca pe o fiinţă vie. În
cadrul privegherii cu foc, împingerea unui copil sau a unui adult în vâlvătăile lui stă sub semnul, probabil,
al unor străvechi ofrande rituale. Se crede că cel ajuns în foc este cel puţin incinerat simbolic, mergând
astfel purificat la ceruri. Lucia Berdan consideră că, prin jocuri şi mascare rituală, priveghiul are funcţia de
a proteja familia celui decedat de acţiunea maleficului9. Nu putem desprinde acest ritual de funcţia lui de
purificare şi revigorare, dacă avem în vedere că personajul, împins în vâlvătaie, sare peste foc. Săritul peste
focul sacru este mai răspândit în folclorul nostru. Îl întâlnim la focul de Sumedru, în Argeş şi Muscel, unde
copiii şi tinerii sar peste foc, cu sens purificator10. În Maramureş, săritul peste focul sacru a fost atestat de
către cercetările noastre la obiceiurile de la marile sărbători solstiţiale şi echinocţiale: Paştile, Anul Nou,
Boboteaza, Sânzienele11. Se crede că cine sare peste foc va fi sănătos tot anul, vioi şi viguros.
Dansul în formă de cerc închis al mascaţilor nu este decât o reminiscenţă a celebrului rit al cercului
magic protector împotriva duhurilor malefice, generalizat în cultura noastră populară. Unii cercetători l-au
legat de ideea procesiunii jur-împrejur, din cadrul practicilor ritualice din cadrul obiceiurilor de familie12.
În contextul privegherii defunctului cu măşti şi dansuri rituale, capătă importanţă personajele pe
care le figurează categoriile de măşti folosite: uncheaşii şi babele. Baba, alături de moş, aparţine de mito‑
logia moşilor şi strămoşilor, ca de altfel şi uncheaşii. Moşii şi strămoşii, în gândirea arhaică, sunt spirite
protectoare ale vetrei şi familiei, care sunt invocaţi în numeroase tradiţii şi obiceiuri, care ne dau convin‑
gerea că nimic nu se poate petrece fără ajutorul moşilor şi strămoşilor. Prezenţa măştii de drac capătă o
importanţă aparte în scenariul înmormântării din Vrancea. El este o fiinţă mitologică şi un personaj nu
numai malefic, ci meşter în toate, inteligent şi abil, mereu amestecat în viaţa omului. Jocul cu măşti, con‑
siderat de performerii noştri cam sălbatic, este însoţit, în cadrul privegherii, de strigăte stridente, în acord
cu funcţia lui de manifestare sincretică, având menirea de a goni spiritele malefice. Glumele şi boceteleparodii, pe seama celui dispărut, nu ştim cu siguranţă dacă sunt sau nu un rezultat al dezagregării prive‑
ghiului. Pe bună dreptate sublinia Vasile Adăscăliţei că ideea de petrecere-joc în astfel de obiceiuri nu are
în primul rând o funcţie distractivă, cum prea uşor se credea, punându-se aceasta pe seama strămoşilor
daci13. Jocul în sine, care se desfăşura la priveghiul vrâncean, a îndeplinit o funcţie ritualico-magică, aşa
cum ne-o dovedeşte arhirăspândita tradiţie a jocurilor numeroase care se desfăşoară la această secvenţă
ceremonial-rituală.
Jocurile de priveghi reprezintă o secvenţă importantă a scenariului ritualico-magic al mitului
„marelui drum”. Aşa cum arată cercetările, duhurile malefice încearcă, în această vreme, luarea în posesie a
corpului defunctului. Este momentul în care între taberile spiritelor malefice şi cele binevoitoare omului se
dau lupte, iar, potrivit credinţelor, arma cea mai eficace, în lumea duhurilor, este starea de veghe14.
Luate în totalitate, jocurile de priveghi, din spaţiul investigat, sunt legate de canalul tactil, ele fiind
adevăraţi stimuli pentru păstrarea stării de veghe. Oamenii vin după o zi de muncă, iar priveghiul nu ar
8
9
10
11
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putea fi dus, până în zori, fară aceste jocuri stimulative15. Jocurile de priveghi aparţin şi ludicului, având un
caracter de spectacol la care asistă toţi participanţii de la priveghi.
Priveghiul, în spaţiul investigat, a îndeplinit mai multe funcţii, între care cea de integrare a defunc‑
tului şi care ne este argumentată de bocitul la fluier şi vocal. Nu putem exclude nici funcţia economică a
priveghiului, dacă avem în vedere discuţiile cu aspect gospodăresc, unele legate de economia sedentară
ţărănească.
Complexitatea priveghiului, ca rit de trecere, ne este pusă în evidenţă şi de alte acte ritualico-magice
care se oficiază după încheierea secvenţei. Suscită un interes aparte dregerea lumânării, ritual care, deşi a
suferit un proces de încreştinare, asociază magia lumânării aprinse şi a cocoşului, pasăre a luminii, care prin
cântatul lui goneşte spiritele malefice. Generalizat în magie, este o pasăre care purifică şi sacralizează fiind
animal apotropaic, apărător împotriva spiritelor rele, prevestitor al faptelor viitoare16.
În scenariul ceremonialului funebru, în spaţiul investigat, capătă conotaţii ritualico-magice darurile
puse pentru sufletul defunctului. Lâna are o simbolistică distinctă, e simbol al bogăţiei şi obiect apotro‑
paic17. Vinul are şi el bogate conotaţii simbolice. Este o băutură căreia i se atribuie o putere fecundantă şi
transformatoare. Este şi simbol al veşnicei tinereţi şi băutură celestă18. Prosopul, obiectul de pomană cel mai
utilizat, asociază magia pânzei şi firului, fiind simbol al legăturii dintre cer şi pământ. Prosopul, alături de
cămaşă, simbolizează ideea de punte între cele două lumi peste care se trece19.
Colacii ceremoniali, din spaţiul investigat, de largă circulaţie în Moldova, se individualizează ca
elemente etnografice de o considerabilă vechime. Capătă importanţă cei purtaţi pe năsălie, în formă de S,
cei în forma cifrei opt şi jugurile, colaci ceremoniali denumiţi „capete” care sunt duşi la biserică, după cruce,
în faţă cortegiului funerar, unde sunt oferiţi pomană. Compararea acestor forme de colaci ceremoniali cu
cele reprezentate pe vasele de cult, rezultate din descoperirile arheologice din perioada neolitică, cu cele
reprezentate la traci şi daci, pe arme sau pe obiecte de cult, a permis identificarea de importante elemente
de continuitate din preistorie până în timpul nostru20. Colacul ceremonial în formă de X se întâlneşte pe
statuile de cult din neolitic. Prezenţa semnului pe steaguri, pe sceptruri, pe vase de cult dacice constituie
o altă dovadă a vechimii considerabile a semnului anterioară creştinismului21. Aşa cum arată cercetările,
crucea în X, cel mai cunoscut element de crestare în lemn, de la noi, a fost, iniţial, străvechi element uranic
oriental, adoptat, de creştini, sub forma chrismonului cu două iniţiale greceşti ale lui Isus Cristos22.
Pomul de pomană era odinioară nelipsit din ceremonialul funebru din Vrancea. Ofranda rituală,
cuprinsă în pomul de pomană funerară, este alcătuită din fructele pomilor: mere, pere, prune, la care se
adaugă pâinea având forma unei copturi rituale, cu o mito-simbolistică distinctă, care este scara, atestată
încă din neolitic. Scara este un mito-simbol al ascensiunii şi al coborârii, imagine mito-poetică a legăturii
dintre cer şi pământ, între lumea de aici şi cea de dincolo23.
Lucia Berdan subliniază că pomul ca reprezentare simbolică îl însoţeşte pe om la naştere cu transfer
magic de vitalitate, de la pom la om, iar pomul de înmormântare semnifică o ofrandă sacră care implică
ideea reînvierii24.
Pomul de înmormântare, în forme asemănătoare, a fost atestat de cercetările de specialitate pe valea
Mureşului, valea Gurghiului, pe valea Beicii, în Câmpia Transilvaniei, în Podişul Târnavelor, unde este
Graur 1973, p. 596
Evseev 1998, p. 90
17
Evseev 1998, p. 523
18
Evseev 1998, p. 491
19
Berdan 1999, p. 174
20
	Suliţeanu 1983, p. 27
21
	Suliţeanu 1983, p. 27
22
Aldea, 1996, p. 41
23
Evseev 1998, p. 420
24
Berdan 1999, p. 198
15
16
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atestat şi pomişorul de botez şi cununie25. Simion Florea Marian ne furnizează date bogate despre circulaţia
pomului de pomană în toată Moldova şi Transilvania. Exagerează, însă, considerând că mărul, părul, prunul
sunt substitute ale bradului, pentru a preface un pom păgân în unul creştin26.
Arborele funerar, care însoţeşte un mort nelumit sau un copil până la lăcaşul de veci, este un substitut
al arborelui cosmic, dar şi un pom al vieţii şi al morţii. Simion Florea Marian face referiri asupra răspân‑
dirii lui în toate regiunile locuite de români, mai ales în Transilvania. Folcloristul ne sugerează funcţia lui
de simbol al tinereţii fără bătrâneţe şi al vieţii fără de moarte, dar şi al unei căsătorii postume în lumea de
dincolo27. Trebuie să subliniem ca judicioasă observaţia Luciei Berdan în privinţa semnificaţiei împodobirii
arborelui funerar. „Împodobirea lui cu bunătăţi, ca şi pomul de pomană, semnifică o transpunere, în plan
simbolic, a abundenţei hranei şi confortului din această lume în planul post-existenţial”28.
Pomana rituală, abundentă în obiecte, cuprinsă în „casa mortului” este un însemn al aceluiaşi transfer,
în plan simbolic, al obiectelor şi ustensilelor de trebuinţă cotidiană, în lumea cealaltă, dovadă a credinţei în
continuarea vieţii. Intervine, în cadrul ceremonialului funebru, funcţia ofrandei sacre. Forma de dar care a
penetrat cel mai adânc sistemul practicilor oblative este cea pentru morţi. Ea respectă un calendar precis de
practicare, ce prevede date fixe de oficiere după înmormântare, într-un spaţiu prescris: curtea gospodăriei,
la groapă, pe drumul către cimitir, la poarta cimitirului, peste sicriu. Bazată în esenţă pe convenţiile spe‑
cifice oferirii ofrandei rituale, pomana pentru morţi oficiată în contemporaneitate în cele două forme de
manifestare: pomana de mână cuprinzând alimente şi bunuri diferite şi masa de pomană, numită şi praznic
şi comândare29.
Plecarea mortului din casă implică câteva momente în care limita dintre viaţă şi moarte este clar
trasată. În legătură cu casa, o mare însemnătate se dă pragului, când mortul părăseşte casa. Este un aşa-zis
spaţiu limită unde se oficiază un întreg sistem de acte preventive, menite să nimicească răul, să nu moară
cineva din casă30. Din sistemul acestor acte rituale, oficiate la ieşirea mortului din casă, din spaţiul investigat,
fac parte închiderea uşii după scoaterea sicriului, precum şi spargerea ritualică a unui vas, act ceremonial
atestat nu numai în Moldova, ci şi în Transilvania şi Oltenia.
Obiceiurile de înmormântare din Vrancea se evidenţiază prin marea lor complexitate, cu numeroase
elemente etnografice de indubitabilă vechime, cu forme ritual-ceremoniale particulare care marchează
vechimea civilizaţiei în acest spaţiu românesc.
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DESFĂŞURAREA CEREMONIALULUI ÎN BAZA INVESTIGAŢIILOR DE TEREN
Anchetele noastre le-am efectuat în anul 2009, în localităţile Nereju, Năruja, Nistoreşti şi Paltin.
Informaţiile ne-au fost furnizate de următorii subiecţi: Vasile Bratie, 51 ani, Adriana Bratie, 45 ani, Lazăr
Rebega, 90 ani, Lina Rebega, 86 ani, Anişoara Cornea, 53 ani, Gică Rebega, 55 ani, Emilia Rebega, 54 ani,
din Năruja, Nastasia Bratie, 75 ani, din Nistoreşti, Pavel Lupaşc, 59 ani, Pavel Stăruială, 79 ani, din Nereju,
Niculina Păun, 70 ani, din Paltin.
Agonia este recunoscută după anumite semne prevestitoare. „Când trage omul să moară nu mănâncă,
să gălbineşte la faţă şi îi palid, se mişcă încet şi vorbeşte greu. Atunci, îl păzeşte cineva, zi şi noapte, până îşi
dă sufletul şi când şi-l dă îi pune cineva lumânarea în mână.” (Nistoreşti, Paltin). „Când nu suflă bine omu,
trage să moară.” (Năruja).
Semne prevestitoare de moarte. „Cântatul cucuvelei, în apropierea casei, înseamnă că cineva moare
din familie.” (Năruja, Nereju, Paltin). „Când cântă găina cocoşeşte, iară îi semn că moare cineva din casă.”
(Nereju, Năruja, Nistoreşti). „Când o auzeai, aruncai pâine cu sare pe geam sau pe uşă.” (Năruja). „Când
cad oglinzile din cui, moare cineva. Când cade icoana cu faţa în jos, îi moarte în casă.” (Nereju, Paltin,
Nistoreşti). „Când cineva ghisază urs, copil mic, înseamnă moarte la casă.” (Năruja). „Când visezi că-ţi scoţi
un dinte, îţi moare cineva din familie. Când nu te doare când îl scoţi, îţi moare un neam neapropiat, când
te doare îţi moare cineva apropiat.” (Nereju). „Când visezi că te dor dinţii sau că-ţi cade o măsea, înseamnă
moarte în familie.” (Năruja, Paltin, Nistoreşti).
Credinţe despre uşurarea morţii. „Când nu poate muri cineva, moare cu greu, se zice că are un
păcat şi ăla trebuie să-l spună, că nu l-a spus la nimeni, şi trebuie să-l mărturisească cuiva. Se duceau la el
şi-i ziceau: – Ai un păcat, gândeşte-te bine, că de nu-l spui nu poţi muri.” (Nereju). „Ca să moară mai uşor
chema preotu satului, îl împărtăşeşte şi-l spovedeşte.” (Nistoreşti, Paltin). „Când nu poate muri cineva, vin
şi-i cetesc preoţî, îi fac dezlegare, îi fac maslu, îi să citesc rugăciuni de ieşire a sufletului.” (Năruja, Nereju).
„Cei care mor greu sânt daţi jos din pat, se aşează pe o pătură sau un ţol şi li să pune la cap un jug.” (Năruja).
Vestirea morţii se face prin tragerea clopotelor, de trei ori pe zi: dimineaţa, la doişpe şi sara. Afară
se pune o pânză neagră, se scrie numele mortului pe ea, care se lasă în acel loc până la patruzăci de zile.”
(Nistoreşti, Năruja, Nereju, Paltin). „Se mai pune, afară, un colac şi o sticlă cu vin.” (Năruja).
Tradiţii de pregătire a mortului. „Se acoperă sau se întorc către perete oglinzile. Se închid ferestrele
şi se dau, afară, pisicile care se pot da la mort. Ferestrele se închid să nu se umfle mortu. Mortului i se închid
ochii, i se leagă maxilarul cu o cârpă până ce ţepeneşte. Este bărbierit.” (Nistoreşti, Năruja, Paltin). „Mâinile
şi picioarele îi sânt legate cu o bucată de pânză, numită „piedică”, care i se dă jos la groapă. Se are grijă să nu
fie furată pentru vrăji. Uneltele cu care a fost gătit mortul i se pun la cap.” (Năruja, Nereju).
Spălatul ritual. „Dacă-i femeie, o scaldă o femeie, dacă-i bărbat, îl spală un bărbat, pe un pat de scân‑
duri fără ţoale pe el. Îl spală dintr-un vas aşezat la cap. Cel care scaldă mortul este plătit cu un prosop şi un
săpun.” (Năruja, Nereju, Paltin, Nistoreşti).
Alte tradiţii legate de pregătirea mortului pentru marele drum. „De regulă, cine spală mortul îl
şi îmbracă cu haine noi sau cu cele mai frumoase pe care le avea. În picioare i se pune încălţăminte nouă, în
cap căciulă sau pălărie nouă. Tot de pe el era nou.” (Năruja, Nereju, Nistoreşti, Paltin). „Mortul la plecare
e îmbrăcat de sărbătoare.” (Nereju). „În coşciug se aşează paie, peste care se pune un preş curat. La cap i
se pune pernă umplută cu fân sau cu paie.” (Năruja, Nistoreşti). „Sub el se pune un ţol împăturit în patru.”
(Nereju). „Mortu este pus pe o laviţă, într-o cameră, de regulă, cea mai mare, unde se boceşte când se trag
clopotele. La cap i se pune un sfeşnic, cu mai multe lumânări. Pe piept i se aşează o icoană, pe care se pune
toiagul, o lumânare cât mortu de lungă, încolăcită, din ceară de albine. Când i se pune toiagul, la pernă i se
pun patruzăci de monede, pentru plata vămilor, că are de trecut patruzăci de vămi. La fiecare vamă plăteşte,
până ajunge sufletul la cer.” (Nereju). „Toiagul i se pune pe pieptul mortului numai la biserică. Pe toiag i se
face o cruce, tot din ceară, şi cu aceie merge în cealaltă lume. Lumânarea, care a ţânut-o mortu, să pune cu
— 516 —

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

N

CEREMONIALUL FUNEBRU ÎN VRANCEA (CONTRIBUŢII)

o oală cu apă sub mort. S-aprinde lumânarea aceie dimineaţa, la doişpe şi sara.” (Nistoreşti). În sicriu i se
pune ce i-a fost drag la mort şi cu ce lucra: fluier, pipă, ciocan.” (Nereju). „La noi, în sicriu, cu mortu i se pun
ochelarii, ac şi aţă, ceara ce rămâne din arderea toiagului. Din ea se face o cruce şi i se pune în mână. I se mai
pune în sicriu foarfecele şi piaptănul.” (Năruja). „Mortul se tămâiază de trei ori, dimineaţa, la prânz şi seara
când se boceşte.” (Năruja, Nistoreşti, Paltin).
Priveghiul. „Cei care intră la priveghi, fac cruce, sărută icoana, de pe pieptul mortului şi lasă bani.
Familia îi strânge şi-i da în ziua înmormântării la cei ce fac servicii, duc crucea, praporii, etc. Priveghiul
începea în sara decesului şi durează trei sau patru seri. Casa este pregătită prin punerea de scaune şi bănci
în camera cu mortul, pe care şed cei ce vin la priveghi. Înainte se dădea şi oleacă de mâncare. Puneau câţiva
oameni la masa de pomană. Acum se dă o lumânare aprinsă, un covrig sau o eugenie.” (Nistoreşti). „Când
murea un bătrân, mort de moarte naturală, veneau, seara, în priveghi, bătrâni, tineri, oameni cu care a copi‑
lărit. Îşi puneau măşti şi cu aceste măşti îl boceau în faţa casei, unde făceau foc. Pentru foc rupeau lemne
din gard, rupeau toate gardurile propietarului că rămânea fără garduri în faţa casei. Bocetul acesta cu măş‑
tile pe faţă era un fel de spovedanie despre ce a făcut în cursul vieţii mortul. I se arătau slăbiciunile. Dacă
a fost un beţiv, zâceau: Atâta ai băut în viaţa ta, că ai dormit prin şanţuri. Cam despre ce-a făcut în viaţa lui
îl boceau. Aşa în râs, îl luau prin bocet. Dacă a fost om harnic, de-a adunat avere, zâceau: Cât ai muncit.
Câtă avere ai adunat şi făcut. Cui a rămânea averea ta? Dacă i-au plăcut femeile, zâceau: Oi, câte femei ai
avut! Dacă era femeie şi i-o plăcut bărbaţii, zâceau: Vai, câţi bărbaţi ai avut tu! Numai bărbaţii se mascau şi,
cam, cei mai tineri, între 35–40 de ani. Măştile erau de babă, de popă, de poliţai. Măştile erau de blană, de
piele şi de lemn. Jocurile de priveghi mascaţii le făceau roată, în jurul focului. Ţin minte, când eram mic, a
murit o bunică de-a mea. Au venit uncheaşii şi-au făcut foc. Copiii mici nu aveau voie să stea pe acolo, că îi
năpusteau în foc mascaţii. Îi lua de câte-o mână şi-i împingea în foc. Mamele îi păzeau, aveau grijă să-i ţână
departe de focul acela. Era un joc sălbatic şi rapid. Mascaţî săreau peste foc. Focul ăsta era un fel de purifi‑
care în gândul lor. Săreau cu paşi, pe deasupra focului. La o babă i-o plăcut bărbaţî. O criticat-o mascaţî cu
bocetul. O scos-o cu patul, afară, o dus-o în grădină, pe lângă foc. Acum bocetul cu mascaţî nu să mai face,
cam de patruzăci de ani.” (Nereju). „Pă timpuri să mascau uncheşi şi boceau. Aduceau ursul de lanţ, iar
baba se bocea.” (Nistoreşti). „La priveghi se mascau uncheşi şi babe. Baba avea mască din pânză, cu ochi,
nas, gură şi era îmbrăcată în costum femeiesc. Baba bocea mortul. De prindea un copil îl băga într-o albie
cu apă. Făceau foc afară şi se dădeau în foc. Unul îl împingea pe celălalt în foc şi el sărea peste foc. Focul se
făcea din gardul mortului.” (Paltin).
Jocurile de priveghi. Vârstnicii, la priveghere, discută despre mort, moarte, faptele celui plecat,
despre agricultură sau chiar politică. Tinerii se antrenează la jocuri de priveghi, se jucau „De-a coţofana”.
„Se alegea un hoţ, un judecător şi o coţofană. Se aruncau jos două beţe crăpate şi se urmărea cum cad. Dacă
beţele cădeau unul peste altul, era ţigan. Dacă cădeau ambele cu faţa-n sus, era coţofană şi ea căpăta de bătut
cu cureaua la palmă, atâtea lovituri câte ordona judecătorul. Pedeapsa o aplica „ţiganu”.” (Nereju).
O variantă a acestui joc este „Ţârligoaia”. „O nuieluşă de alun era crăpată în două. Bucăţelele se
aruncau jos. Dacă cădeau ambele cu faţa-n sus, cine le arunca stătea de pedeapsă. Dacă cădeau una cu faţa-n
sus şi una cu faţa-n jos, cine le arunca era pedepsit cu cureaua la palmă. Dacă picau ambele cu faţa-n jos, cine
le arunca ieşea din joc.” (Nistoreşti, Năruja).
La priveghi, tinerii se jucau „De-a cismăria”. „Un tânăr ţinea o bucată de cârpă pe genunchi şi zâcea
că face cisme şi trage pielea. Un participant la joc stătea de-o parte a cismarului, care îl întreba: – Cum să-ţi
fac cismele? Mai lungi? Mai scurte? Îi dădea peste picioare cu cârpa. Unul, din altă parte, îl lovea cu o bucată
de lemn. Un altu lovea cismarul cu pumnul.” (Nereju).
„De-a bâza”. Un jucător stătea cu mâna stângă la ochi, iar palma mâinii drepte o scotea la subsioară.
Era lovit cu palma de un alt jucător din grup şi trebuia să-l ghicească pe cel care a lovit. După lovitură toţi
jucătorii ridicau o mână în sus şi strigau, în cor: Bâz! Bâz! Dacă cel lovit îl ghicea pe cel care a lovit, acesta
trecea la bătaie şi jocul continua. „ (Nereju, Năruja, Nistoreşti, Paltin).
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La priveghi se mai juca „De-a capra sau lapte gros”. Jucătorii formează două grupuri. Cei, din
primul grup, se aplecau de la mijloc şi se înlănţuiau formând o „băncuţă”. Tinerii, din celălalt grup, sar pe
spatele celor din băncuţă rostogolindu-se. Când unul din cei ce sar ridică mâna în sus, cu unul sau mai multe
degete deschise, cei aplecaţi trebuia să ghicească numărul degetelor ridicate. Dacă unul ghicea echipele se
schimbau, iar dacă nu se ghicea rămâneau cum au fost.” (Năruja). Jocurile de priveghi încep după plecarea
preotului, după ce citeşte ectenia pentru morţi.
Ritualul bocirii defunctului. „Bocirea se face ca în vremuri de demult. Boceau numai femeile dintre
rudele apropiate: soră, soţie, fiică, nepoată, mamă. Se bocea cu voce, pe versuri şi melodie prelungită. Pe
mort îl boceau, în casă, de câte ori voia familia. Noaptea nu-l boceau, dar se bocea când mortul era scos din
casă.” (Nereju, Nistoreşti, Paltin, Năruja). „Mortul era bocit mai ales de fetele lui şi de-o anumită femeie
din sat, care ştie un anumit text, pe care îl schimbă, în cap, când boceşte în funcţie de starea şi viaţa celui
decedat. Aceasta este plătită din banii strânşi pe toiag. Se boceşte la priveghi şi de acasă până la groapă.”
(Năruja). Mortul se bocea, seara, la priveghi, până veneau mascaţii. Apoi, ziua, când se trăgeau clopotele.
Mascaţii boceau „de mişto”. Ei fac asta cu scopul de a purifica sufletul mortului, ca el să se ducă, la cer, fără
de păcate.” (Nereju). La priveghi se consuma rachiu şi se cânta la fluier melodii de bocet, lungi, aşa. Banii
ce se pun la mort îi strângeau cei din familie, apoi îi aruncă pe drum când se citesc stâlpii. La priveghi se
împart, de sufletul mortului, un covrig şi o lumânare.” (Năruja).
Ce se pune de sufletul mortului. Sufletul mortului rămâne, acasă, patruzeci de zile. Pentru el se pune
la stâlpul casei o sticlă de vin, o pungă cu lână şi un prosop. Asta pentru că, în timpul acesta, decedatul trece
pe acasă, bea din vin şi se cuibăreşte în lâna pregătită. Acestea rămân unde au fost puse până la patruzeci de
zile, la ridicarea panaghiei. Atunci se dau jos cele puse pentru sufletul mortului. Vinul este dus şi cu el se
stropeşte mormântul. Lâna şi prosopul sunt date unui sărac. La fel şi pânza de doliu care, acum, se dă jos.”
(Năruja). „Pentru sufletul mortului se pune o sticlă de vin, un prosop şi un colac, că vine sufletu acolo unde o
trăit. Ce se pune pentru sufletul mortului să ia la patruzeci de zile, când se ridică panaghia.” (Năruja). „Pentru
sufletul mortului, la noi, se pune o bolbotină, adică o faţă de masă albă, cu fân la cele patru colţuri. Se aşează
la stâlpul casei, unde stă patruzeci de zile, că în vremea aceia mortul vine şi doarme în „bolbotină”.” (Nereju).
Facerea sicriului, a crucii şi tratarea lor ritualică. „Sicriul se face dintr-un lemn uscat sau verde, de
către un tâmplar al satului. El se comandă imediat după deces. La cele două capete şi la părţile laterale se lasă
câte o ferestruică triunghiulară, prin care se crede că mortul comunică cu cei de acasă.
După ce s-a construit, sicriul este dus la casa mortului, unde se pune în el fân sau lână, peste care
se întinde un preş, apoi giulgiurile rânduite pentru sicrie. După ce mortul a fost pus în sicriu, se pune în
„camera de curat” sau „casa mare”. Acolo sicriul se tămâiază de către o rudă sau de o femeie care ştiu. Sub
masa, pe care stă sicriul, se pune o oală de lut cu apă şi o lumânare, care se aprinde în fiecare seară, când vine
preotul să slujească la stâlpi. Se crede că sufletul mortului vine, seara, să bea apă, iar lumânarea îi luminează
calea. La înmormântare când se scoate defunctul, vasul se sparge.
Crucea o face acelaşi meşter, din lemn de brad, stejar sau fag. Pe cruce se scrie numele şi prenumele
mortului, anul naşterii şi anul morţii. După o vreme, crucea simplă este înlocuită de către familie cu una
sculptată, cu motive tradiţionale: crucea, frânghia, rozeta, dintele de lup, etc. Astăzi, vechilor cruci le-au luat
locul cele de marmură, din beton sau fier.” (Năruja, Nereju, Nistoreşti şi Paltin).
Ritualul săpatului gropii. „Groapa se sapă de doi gropari, dintre neamuri sau de către oameni săraci.
Săpatul gropii se începe în ziua a doua şi se termină în ziua înmormântării. Nu este permis să intre careva în
groapa mortului decât groparilor. Dacă s-au găsit oseminte umane, la săpare, se iau şi se adună într-un sac
de pânză albă, se face parastas, apoi se stropesc cu vin şi se aşează la capul sau la picioarele mortului. Cei
mai evlavioşi scot oasele, le spală cu vin, le ung cu untdelemn, apoi le aşează într-o lădiţă sau săculeţ, apoi le
îngroapă.” (Nereju, Năruja, Paltin).
Pregătirea formelor de colaci ceremoniali. „Pentru înmormântare se fac un număr de nouă colaci,
de forme diferite, numiţi „Capete”. Dintre aceştia, trei au formă de cruce, trei au formă ovală, doi au formă
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de S, iar la mijloc se aşează un colac mare, de formă rotundă. În fiecare colac se înfig beţişoare cu două sau cu
un singur braţ. În vârful lor se pun mere, pere, prune uscate, mai recent şi portocale şi lămâi. După înmor‑
mântare colacii se împart preotului, cântăreţului, clopotarului, celor care au dus masa cu capetele sau unor
nevoiaşi. Cei nouă colaci închipuie cele nouă cete cereşti.” (Năruja). „La noi, în sat, capetele îs colaci mari,
de trei forme. Trei erau în formă de U, trei în formă de S, trei în formă de opt care nu erau închişi la capete.
Înainte colacii îi făcea o femeie pricepută, astăzi se fac la brutărie.” (Paltin).
Pomul de pomană. „Demult, făceam un pom, îl împodobeam cu mere, prune şi nuci. Timp de trei
zile tot puneau câte ceva în el. Preotul îl slujea, apoi îl scutura. Adunau copiii.” (Nistoreşti). Un pom se
îmbrăca, la noi, la înmormântare. Înainte punea în el numai mere, nuci, prune. Mai recent îl împodobesc
cu banane, lămâi, portocale, cu dulciuri: biscuiţi, eugenia şi cu batiste. Când vine preotul să sfinţească casa,
care e dată de pomană, se scutură pomul atâta până cade din el tot. În general pentru copii se pune de toate
în pom. Adună de la pom copiii şi maturii. La un bătrân decedat se făcea pom, care era măr sau prun, rar
brad. Este împodobit cu fructe, colaci, lumânări lungi din ceară curată, cu nouă capete. În pom se mai pun
o traistă cu o sticlă de vin şi multe dulciuri. La umbra pomului se aşează o scară şi colivă.” (Năruja).
Ritualul „casa mortului”. „Când se face pomul funerar, în ziua înmormântării, se face o casă, pe un
schelet de lemn, îmbrăcată cu preşuri, pături, covoare, pânză, această casă este dotată cu tot ceea ce omul
are nevoie în viaţa de toate zilele: pat, scaun, masă, lampă, oglindă, haine, dar şi ac, făraş, mătură, farfurie,
lingură şi furculiţă. Casa se dă pomană.” (Năruja, Nistoreşti). La noi, la casă i se zice „grijă”, dar nu toţi o
făceau. Înainte se dădea la nănaşi.” (Nistoreşti).
Ritualul scoaterii mortului din casă. „Mortul se scoate din casă de bărbaţi, dacă este bărbat, şi
de către femei, dacă este femeie. De regulă este scos de nepoţi, nepoate, iar, dacă nu, de vecini sau alte
persoane. Acestea primesc câteo lumânare legată cu un prosop şi câte un bănuţ din cei strânşi la priveghi.
Mortul iese din casă cu picioarele înainte. Când iese cu el, uşa se trânteşte de trei ori ca să-l uite pe mort.
Când se scoate sicriul, se sparge oala de lut, cu apă, care a stat sub mort.” (Nistoreşti, Năruja, Nereju).
„Afară, în curte, lângă masă, se pun două găleţi, cu puţină apă în ele, şi o găină, dacă mortul este o
femeie, sau un cocoş, dacă cel decedat este bărbat. Găina sau cocoşul se dau pomană la groapă persoanei
care a dus-o sau preotului.” (Nereju).
Pomenile rituale la plecarea cu mortul. „La plecarea cu mortul la groapă, se dau pomană una sau
mai multe haine, douăzecişipatru de lumânări aprinse, legate în prosoape, care au într-un colţ prins un
bănuţ. Tot acum unei rude apropiate i se dă pomană o oaie, pe care o rotesc de trei ori în jurul sicriului scos
în curte.” (Năruja, Nereju). „Haine de-a mortului se dau pomană şi la prohod. Toate hainele se dau până la
panaghie.” (Nereju).
Dusul mortului. „Mortul este dus cu năsălia, de patru oameni, dacă stă aproape de cimitir. Dacă
stă departe se duce cu carul tras de boi. La jugul boilor se leagă prosoape iar la mijlocul lui un felinar sau
o lanternă.” (Năruja). „La noi, mortul este pus pe grătarul cu care se duce fânul. Aşa este dus la biserică.”
(Nistoreşti). „La noi, mortul este dus cu patul până la biserică şi acolo patul se dă pomană.” (Nereju).
„Dusul la groapă a fost înlocuit, de cei înstăriţi, cu maşina.” (Năruja).
Ritualul punţilor. „Punţile îs şapte şi se pun pe drum. Înaintea sicriului se pune o pânză albă, lungă
de doi metri şi lată de o jumătate de metru. Alături de pânză se pune o găleată cu apă în ea. Peste ele se trece
cu sicriul după fiecare oprire. Pânzele şi găleţile cu apă se dau pomană la femeile care oficiază acest ritual.”
(Nereju). „Punţile se pun la răscruci de drumuri. Peste pânzele, pe care trec cu sicriul, se pun saci de nylon,
ca să nu se murdărească pânza. În ei se pun material de-o rochie sau o perdea, care se dau la cinci femei, la
cinci stări. Găleata se dă pomană la femeia care duce „băţul de pomană”.” (Năruja). „Punţile se dau celor
apropiaţi şi se aşează la ieşirea din casă când se scoate mortul şi la fiecare oprire, când se fac stâlpii, dar şi la
trecerea peste fiecare pod. Ele sunt în număr variat în funcţie de posibilităţile familiei, adică doisprezece sau
douăzecişipatru. Chiar dacă familia este mai săracă, punţile tot se pun. Ele se dau la femeile care le pun jos,
la fiecare oprire. Ele mai primesc câte un ban din banii mortului de pe toiag.” (Năruja).
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Ritualul stâlpilor. „La stâlpi, plătim la cei care duc obiectele: crucea, praporii, etc. Pe drum, la stâlpi,
se aruncă banii care s-au strâns la toiag. Cei care conduc mortul, la groapă, culeg banii. Bacnotele de hârtie
nu se aruncă, dar se dau de pomană. Toţi participanţii se duc la biserică cu mortul. Înainte merge parastasul,
de la sicriu, crucea, praporii, capetele, găleata cu apă, dar şi băţul care se dă pomană. Este un băţ sculptat,
care se dă ca să se apere cu el, mortul, dincolo. Băţul, este obligatoriu, să fie din lemn de alun. Cel ce îl dă
spune: „Să fie de sufletul mortului” iar cel ce îl primeşte răspunde: „Bogdaproste”.” (Năruja). „Fără băţ şi
fără găleată nu se petrece mortu. Băţul se dă pomană la cel ce duce cofele cu apă, că acela-i bun să se apere
mortul cu el de Căţălul Pământului.” (Nistoreşti). „Băţul se dă cu o batistă, un ban şi un covrig, care se leagă,
toate, la măciuca băţului.” (Nereju).
Petrecerea la groapă a celor nelumiţi. „Mortul nelumit era petrecut la groapă, cu brad. Un brăduţ
era împodobit frumos cu canafi şi colăcei. De la copil mic până la flăcăi, toţi erau conduşi cu brad. Bradul se
împodobeşte cu multe bunătăţi. Este dus de către un tânăr, bradul merge înainte şi muzica cântă. Se aşează
lângă cruce, la mormânt. Dacă are rădăcini, bradul se plantează. Ce a fost pus pe el se împarte pomană.
Celor tineri li se pun simbolurile nunţii: voal, dacă este fată, sau floare de mire, întoarsă, pe piept, dacă este
băiat. Dacă mortul este un copil, îl conduc cu un brăduţ, în care se puneau bomboane iar, acum, tot feliul de
bunătăţi. Îl duce un copil sau un flăcău. I se pune la cap.” (Năruja, Nereju, Nistoreşti, Paltin).
Prohodul. „Prohodul se face la biserică, de către preot şi cântăreţ. Toiagul i se pune pe piept şi se
aprinde. În biserică, se împart, pomană celor care participă la prohod, lumânări aprinse, legate cu prosop
sau cu batiste. De regulă fac asta doar cei înstăriţi.” (Nistoreşti, Năruja, Nereju, Paltin). „Când s-a terminat
slujba înmormântării, cântăreţul ia acest toiag, face din el o cruce, pe care groparul o pune în mâna dreaptă
a mortului. Această cruce este binecuvântată de preot: „Binecuvântează, Doamne, crucea aceasta, ce va fi
toiag în mâna robului cutare, la a doua venire”. (Năruja). „În final, participanţii îşi iau rămas bun de la mort,
sărutând icoana de pe piept, de la toiag, şi mâna mortului. Capetele rămân la biserică. Le împarte preotul.”
(Năruja, Nereju, Nistoreşti, Paltin). „La noi, la biserică, se duce şi o găină. Găina e un suflet care se roagă
pentru mort.” (Nereju).
Ritualul îngropării; Pomenile date la groapă. „La groapă, preotul citeşte dezlegarea, sicriul este
lăsat în groapă, cu două bucăţi de pânză, lungi şi, apoi, se pecetluieşte groapa, în formă de cruce, de către
preot, până la venirea celei de a doua împărăţii. Peste sicriu se aruncă cenuşa din cădelniţă şi florile care s-au
adunat pe pieptul mortului, în sicriu. Sticla cu vin pe care o duc cei ce duc coliva, se varsă pe mormânt în
formă de cruce, de preot.
La groapă, se dau de pomană peste ea găleţile cu apă, pânza cu care a fost lăsat mortul în groapă, găina
sau cocoşul, o plapumă, o pernă şi o pătură, unor rude apropiate sau unor nevoiaşi. Cel ce le dă zice: „Să fie
de sufletul mortului ... (i se pomeneşte numele)”. Cine le primeşte răspunde: „Bogdaproste”. Tot acum, se
dă, peste groapă, băţul cu o batistă şi îl primeşte cine a dus găleţile. La groapă se dau pomană hainele mor‑
tului, pe care nu le-a purtat, un cocoş sau o găină. Când se bagă sicriul, în groapă, se dă, peste el, o oaie, cu
care se merge de acasă.” (Nereju). „La mormânt, rudele mortului se spală cu ţărână, pe care o aruncă peste
sicriu, rostind „Dumnezeu să-l ierte”, ca să nu le amorţească mâinile. Tot acum se aruncă în groapă doliul ce
l-au purtat la piept.” (Paltin).
Ritualul pomenii. „Pomana mortului se face acasă sau la biserică în casa de prăznuire. La pomană
participă toţi care vin la înmormântare. Când sosesc, se spală pe mâini şi se şterg cu un prosop, după aceia
se aşează la masa de pomană. Se servesc mâncăruri tradiţionale, dacă nu e post, sarmale în foi de viţă sau de
varză, pilaf cu carne de pasăre sau de oaie. Dacă este post se servesc mâncăruri de post: sarmale cu ciuperci,
pilaf cu ciuperci, pilaf cu măsline, fasole de post. La masa de pomană se serveşte şi ţuică, vin, mai recent
şi bere. Fiecare participant primeşte un covrig şi o lumânare aprinsă. Bărbaţii stau la masă, către preot, iar
femeile în partea cealaltă. La început, preotul sfinţeşte masa iar la sfârşit oficiază „mulţămita mesii”.” (Paltin,
Nereju, Nistoreşti, Năruja).
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Ritualuri de după înmormântare
Tămâierea mortului. „După îngropare, se tocmeşte o femeie care va tămâia mormântul, de trei ori
pe zi, în chipul sfintei cruci, timp de patruzeci de zile. Aceasta este plătită, iar la slujba de ridicare a pana‑
ghiei, va primi un prosop cu lumânare, o găleată, o cană, o farfurie cu bucate şi tacâm pe ea.” (Năruja,
Nereju, Nistoreşti).
Căratul apei pentru mort. „La înmormântare se tocmeşte femeia care va căra apa la mort, timp de
patruzeci de zile, la o casă. Apa este cărată la cei care nu au fântână în curte, la cei care nu au o sursă de apă
sau la oameni bolnavi, neputincioşi. Cei care nu pot oficia atunci căratul apei, este obligatoriu să o facă în
postul mare. Cea care cară, zice către familia care primeşte „Să fie de sufletul lui cutare!” iar cea care pri‑
meşte răspunde „bodaproste”. În zilele Paştilor, cineva din familia mortului merge la casa celui care a cărat
apa, îi duce o găleată cu apă, împodobită cu fructe, dulciuri. Îi duce şi o cană, un prosop, un ou roşu, un
bănuţ şi o lumânare aprinsă. Şi spune când i le dă celei, care a cărat apa, „Să fie de sufletul lui cutare!”, iar ea
răspunde „bodaproste”. Tot atunci i se plăteşte pentru osteneală.” (Năruja).
Dresul lumânării. „Dacă mortul a murit fără lumânare, se drege lumânarea. Merge cineva din
familie, în ziua de înviere, cu un cucoş alb la biserică, cu prosoape, cu găleţi cu apă. Se ţine cucoşul, toată
noaptea, cu o lumânare băgată sub aripi, ca un fel de toiag, care arde toată noaptea de înviere ca să se dreagă
lumânarea. Trei ani, la rând, se face dresul, după care se spune că mortul primeşte lumină. Cucoşul se dă
pomană preotului, dascălului, unui om oarecare.” (Nereju). „În ziua de 21 noiembrie, familia vine, la bise‑
rică, şi ia măsura pentru toiag, anume măsoară înălţimea şi lăţimea uşilor împărăteşti. Această măsură este
măsura toiagului ce va fi pregătit din ceară curată. Acest toiag este dus, la biserică, în seara de Florii, la prima
denie, unde arde în fiecare seară, la slujbă, până în noaptea de înviere, inclusiv. În noaptea învierii, familia
decedatului aduce, la biserică, şi un cocoş alb. Nu intră cu el în biserică, ci stau în pridvor sau chiar afară.
Dacă cucoşul cântă în timpul nopţii de înviere, se spune că Dumnezeu l-a scos la lumină pe răposat. Din
măsura luată pentru toiag, o parte din ea se face o lumânare lungă ce se aşează sub aripile cucoşului, care se
aprinde în momentul în care acesta, alături de un vas cu apă, găleată, cofer, se va da de pomană preotului sau
unei rude, uneori primului venit, la biserică, în această noapte.” (Năruja). „Pentru cei morţi fără lumânare,
familia are grijă să facă cele necesare: pomeni la 3, 9, 20, 40 de zile, apoi la 1, 3, 7 ani, aducerea de prescuri,
la biserică, pentru cel adormit.” (Năruja).
Pomenile. „După înmormântare pomenile se fac la 3 zile, la 9, la 24, la 40, când se face panaghia.”
(Nereju, Nistoreşti, Paltin). „După prohod se fac pomeni rânduite la 3 zile, la 9, când se împart bucate la
vecini sau trecătorilor, fără a chema preotul. Se mai fac pomeni la 20 de zile, la 40, când se face ridicarea
panaghiei şi se cheamă preotul. Cei care nu au făcut pomană de 20 de zile, o fac acum cu cea de 40 de zile,
punând, în plus, la masă, colivă, vin şi colac, care se slujesc de către preot.” (Năruja).
„După rânduiala bisericii, luni, după Paşti, se face slujba de pomenire pentru repausaţi, numită
Paştile blajinilor. La biserică, se face parastas. Credincioşii merg la cimitir şi stropesc mormintele cu vinul
rămas de la parastas. Se împart pomeni nevoiaşilor din darurile aduse la parastas.” (Năruja).
Ridicarea panaghiei. „La panaghie, se fac, ca şi la înmormântare, pomul şi „casa mortului”. Colacul
pentru parastas, de formă rotundă, se face acasă sau la brutărie, alături, de el, se pun trei prescuri şi coliva.”
(Năruja). „La panaghie facem „grija” şi pomul mortului, afară, în curte, lângă un pom. Se fac ca şi la înmor‑
mântare. Pomul îl înconjuram cu o aţă, cu prune proaspete sau uscate. Se punea în el şi nuci şi colaci. Îl
sfinţea preotul, apoi se scutura. Copiii adunau.” (Nistoreşti). „Înainte, pomul se făcea cu nuci înşirate pe o
aţă. Se punea în el şi colaci, o scară din aluat de pâine, că, se zice, pe scara aia urcă mortul la cer. Pomul îl ia
naşul mortului.” (Năruja).
„La panaghie se dă mai mult de pomană. Atunci, se spune că sufletul mortului pleacă de pe pământ.
Atunci, zice că îşi ia „bolbotina” de la stâlp, că el se ridică la cer. Până atunci stă pe acasă. La patruzeci de
zile se poartă soroacele la biserică. Se duc prescuri, colivă, la biserică, şi se dau de pomană pentru sufletul
mortului.” (Nereju).
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Moşii. „Morţii sunt cinstiţi şi prin obiceiul moşilor. Se fac moşi de primăvară, vară, toamnă şi iarnă.
La moşi se duce colivă şi parastasul, la biserică, pe care le slujeşte preotul. Se împart şi pachete cu colivă,
prăjitură şi colac. Acasă se face mâncare, care se împarte pomană la vecini. Se trimit farfurii cu lapte, frip‑
tură, pilaf, fiecare ce pregăteşte. Se dă de pomană la nevoiaşi sau alte categorii, farfurie, furculiţă, lingură,
cană sau pahar, cu lumânare.” (Năruja).
Credinţe despre moşi. „Atunci când sunt moşi, morţii vin şi aşteaptă să le dăm de mâncare. Cei care
nu primesc, rămân în pământ. Trebuie neapărat să ne îngrijim pentru moşi. Atunci ies din morminte şi vin
la poartă. Cei care nu primesc pomeni, se duc înapoi îndureraţi, supăraţi.” (Năruja).
Dezgroparea defunctului. „La şapte ani, se obişnuieşte, ca mortul să se dezgroape. Se tocmeşte un
om care sapă groapa până la sicriu. Dacă mortul a putrezit, osemintele se adună, se spală cu vin, se ung cu
untdelemn, apoi se pun într-o cutie nouă, mică, sau într-un sac făcut din pânză albă. Osemintele se lasă în
mormânt sau se duc în pridvorul bisericii până a doua zi, când se face slujba parastasului, apoi se pun în
groapă, la loc. Când se dezgroapă, se dă pomană un costum de haine, lenjerie de corp, pantofi şi căciulă
unui nevoiaş. Se împart pomană batiste, prosoape, găleată cu apă, găină sau cocoş, ca şi la înmormântare.”
(Năruja, Nistoreşti). „La noi, când se dezgroapă mortul, capul decedatului se scotea, afară, se spăla bine cu
vin, şi stătea o zi, două, ca să vadă lumina. Toate oasele se spălau cu vin şi se îngropau la loc.” (Nereju). „În
ultima vreme, nu se mai dezgroapă mortul, ci se face rânduiala parastasului deasupra mormântului, unde
pe o pânză albă se pun hainele de pomană. După dezgropare se fac pomeniri ca şi atunci când a murit, la 3
zile, la 9, la 20, la 40, apoi, la un an, la trei şi la şapte.” (Năruja).
Credinţe legate de înmormântare. „Se crede că dacă o pisică trece peste mormânt, în timpul îngro‑
pării, mortul se face strigoi.” „Nu e bine ca animalele să se apropie de mort.” „Dacă groapa se surpă după
săpare, înseamnă că mortul a mai avut zile de trăit.” „Cei morţi nebotezaţi, se fac strigoi. Vin pe la case şi
deranjează familia.” (Năruja, Nereju).
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CEREMONIALUL FUNEBRU ÎN VRANCEA (CONTRIBUŢII)

Capete, coliva şi colacul parastas.

Masa cu capete.

Capete cu pomişori (După Romulus Vulcănescu).

Punţile.

Dusul mortului.

Citirea stâlpilor.
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Prohodul.

Ritualul datului găinii albe şi
al găleţii peste groapă.

Ritualul datului găinii negre
şi al găleţii peste groapă.

Pomană rituală după un an, la mormânt.
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MOARTEA ŞI RITUALURILE FUNERARE ÎN
COMUNITĂŢILE DE LA MOTIŞ ŞI SURDUC
(UNITATE ŞI DIFERENŢE SPECIFICE)
OLIMPIA MUREŞAN*

DEATH AND THE FUNERAL RITES IN THE COMUNITIES OF MOTIŞ
AND SURDUC (UNITY AND SPECIFIC DIFFERENCES)
ABSTRACT: If analyzed in the complex context of the folk
spirituality, death and the customs related to the burial have
a socio cultural component. In the traditional communities
the passage rites play an important role, even if everyone dies
alone, going through all stages in his/her own way, those left
cannot survive in loneliness, outside the community they are
bound to by the infinite network of social ties. All these rites
of passage to the other world are indicators of our individuality and of our own and specific character, but they also
make us remember that we are part of the community we
belong to.
In the communities under research, that is Motiș and Surduc,
death used to be an event concerning everybody. The effective
manifestation of the burial ceremony meant the completion
of some rites, of some strict rules generating specific practices
and representations.
According to the traditional conceptions, man did not come
from anywhere, the same as man would not leave this life
for going anywhere. The mentality of the folk people is concerned with each and every person to achieve their own role
and meaning and to be ready for the „other world”.

REZUMAT: Analizată în contextul complex al spiritualităţii populare, moartea şi obiceiurile legate de înmormântare au o componentă socioculturală. În comunităţile tradiţionale riturile de trecere au un rol important, chiar dacă
fiecare om moare singur, străbătând toate etapele în unicitate, cei rămaşi nu pot supravieţui în singurătate, în afara
comunităţii de care îi leagă firele infinite ale raporturilor
sociale. Toate aceste rituri, în trecerea noastră spre lumea de
dincolo, indică individualitatea şi caracterul nostru dar ne
amintesc în acelaşi timp că aparţinem comunităţii din care
facem parte.
În comunităţile cercetate, respectiv Motiş şi Surduc, moartea
era un eveniment care îi privea pe toţi. Derularea efectivă
a înmormântării, a „petrecaniei”, presupunea parcurgera
unor ritualuri, a unor reguli stricte, care generează reprezentări şi practici specifice.
Potrivit concepţiilor tradiţionale, omul nu venea de nicăieri, după cum tot aşa, nici nu pleca din viaţă spre nicăieri.
Mentalitatea populară are grijă ca fiecare să-şi împlinească
propriul rost şi să fie pregătit pentru „lumea de dincolo”.

KEYWORDS: death, funeral rites, burial ceremony, omen,
the other world

CUVINTE-CHEIE: moarte, rituri funerare, petrecanie,
semne prevestitoare, lumea de dincolo.

Obiceiurile legate de moarte şi înmormântare sunt păstrate şi astăzi în satele sălăjene, cei rămaşi având
menirea de a-i uşura despărţirea de lumea aceasta şi a-i călăuzi defunctului calea spre lumea de dincolo.
Pentru o cercetare amplă a obiceiurilor de înmormântare în cele două sate sălăjene: Motiş – un sat
din zona Codru Sălaj şi Surduc – un sat pe valea Someşului, am apelat la mai multe tehnici şi metode de
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descriere a acestui subiect, folosind chestionarele direcţionate şi interpretarea datelor din teren, observând
diferenţele şi asemănările ritualurilor folosite în cele două sate cercetate între anii 2012–2014.
În formele de viaţă tradiţională, oamenii credeau că moartea este prevestită prin semne. Sprijinindu-ne pe
ancheta de teren, multe însemne ale morţii, sub aspectul semnificaţiei, persistă doar în amintirea generaţie vârs‑
nice. Dincolo de semnele prevestitoare cu caracter generalizant mai sunt şi altele cu caracter particular, precum
vise cu apă murdară, pocnirea unor obiecte prin casă, câine urlând etc., inerpretate ca prefigurând moartea.
Şi la Motiş sunt nenumărate credinţele şi semnele ce prevestesc moartea cuiva: „De obicei, se spune că
dacă-ţi cântă chiuaia (bufniţa), îi semn că-ţi moare cineva, dacă cântă, trebuie gonită. Sau dacă un câine, nu ştiu
cum latră... Am avut on caz, când o vecină de aici o fost bolnavă şi o vinit salvarea după ie, o vinit soţu şi mi-o spus
că vecina îi cu mâinile pă sârmă, nu pote vorbi şi să simte rău. Peste nopte, doamna care stăte aici la noi mi-o spus
că tătă noptea o urlat on câne şi diminaţa când s-o trezât mi-o spus: Tu să ştii că femeie aceie a muri. N-o trecut
două săptămâni şi o murit. Câinile ala o urlat a morte. Iară dacă visezi că-ţi ptică dinte, că ţi-o căzut dinţii din
faţă – îţi more cineva. Dacă te piepteni şi-ţi faci conciu, dacă-ţi rămâne o şuviţă de păr desfăcută acolo să zâce că:
Ţi-a muri cineva din neam, a trăbui să porţi doliu. Că la noi, dacă moare cineva, cei din familie, femeile, nu trebuie
să-şi lege părul, se stă cu el despletit1”.
Unii dintre muribunzi chiar „ştiu” şi le dau de înţeles celor de lângă ei prin diverse mesaje sau com‑
portamente. Este foarte interesantă relatarea făcută de o informatoare din Surduc, cu privire la acest lucru:”
Mămuca me o ştiut că more. O zâs cătă mine dimineaţa: Tu fată, du-te şi adă şi mă spală. Şi mă duc şi aduc on
lighean şi mă pui şi o spăl şi o pui acolo pă scaun şi vreu să-i dau chemeşe cu care durne, şi o zâs cătă mine, da e n-o
vrut să mă supere, să gânesc că ie more: „şti ce, tu fată, nu mi-o da, pune-mă aşe în pat”. Ai de mine mămucă, cum
să te pui în pielea golă? Tăt mi-o spus ie mai demult că omu trebe să margă din lumea asta aşe cum o vinit în lume.
Şi mi-o spus că, când a muri să nu o încălţ, că ie şi-o făcut ştrimfli de jolj şi aceia să i dau în pticiore.
Şi o pui în pat şi mă gândesc să-i pui on ptic de nailon su ie, că de u-a trece ceva pă ie să nu treacă la canapea.
O pui în pat, îi pui năframa în cap, îi trag ştrimfli pă pticiore şi-i zic: „mămucă, mă duc că am pus nişte cartofi
la foc să-i fac la prunc de mâncare”. Da zâce cătă mine ieste o muscă, domne fă-o de mninune, du-te adă-mi di la
Pocol o frunză de nuc că m-oi apăra de ie şi lasă fereasta deschisă că de mi-i strâga să te aud. Şi o las învelită bine,
cu plapumă, mă duc şi-i aduc frunză de nuc şi mă duc să-i fac la prunc să mânânce, că eram cu el în braţă. Fata
care mi-o murit, care stăte mai sus în sat, s-o băgat pă uşe şi zâc: „Ai de mine, tu Mariană, da di ce ai vinit amu la
ora asta, era doişpe fără on sfert?”. Ştii ce, tu mică, uaricine zâce hai în jos. Tăt nu mi-am dat seama, nici fata. Şi
zâc ia ţâne tu pruncu că mă duc să văd ce face mămuca. Şi pă când mă duc, mă uit pă jam şi la mămuca îi mere
aşe o muscă şi nu dă cu frunza. Văd că s-o fost desculţată de ştrimfli, era dezvălită, în pielea golă. Ai de mine tu
mămucă da di ce ţ-ai ţâpat hanile, tulai răci ţâ-s pticiorile şi trag plapuma să o învelesc şi o făcut cu mâna şi o zâs
nu mă învăli şi şi-o dat uătii păstă cap. Am strâgat de spaimă, n-am aflat lumnina, da i-am pus în mână şi aşe o
strâns lumnina în mână2.
Pornind de la credinţa că: „tăte-s de la Dumnezo”, dacă nu sunt semne de vindecare, cei din familie
fac rugăciuni pentru uşurarea morţii. Posturile şi rugăciunile ajută la uşurarea bolii şi a morţii: „Dacă era
cinava, forte bolnav vine preotul şi-ţi citeşte rugăciuni de dezlegare. Io ştiu că mama cuscrii era tare bolnavă şi o
zâs că aşteaptă 9 femei să facă rugăciuni, că apoi ori more ori trăieşte. Să pote ţâne on post al Sfântului Anton,
pă la noi ăsta să ţâne, îi catolic. Noi suntem ortodocşi, da cum am moştenit, că noi am fost catolici da numa din
48 s-o trecut la ortodocşi. Dacă să ţâne postu ala, nouă femei nu mânâncă în zâua respectivă şi zic rugăciunile
din cartea Sfântului Anton, după aceie să zâce că primeşte răspuns, ori să face bine, ori trece dincolo. Şi acuma
ţin minte, eram în clasa a doua şi era o fată tânără care o şi murit. Bunica mea o botezat-o pă fata aceie. O fost
tare bolnavă, s-o adunat mai multe femei şi o ţânut postu şi m-am dus şi io, şi stăteu în genuchi şi să rugau, erau
bătrâne, dar nu tăte erau văduve3”.
1
2
3

Inf. Perşe Lucia, 63 ani, loc. Motiş, jud.Sălaj
Inf. Ilieş Elisabeta, 74 ani, loc. Surduc, jud. Sălaj
Inf. Perşe Lucia, 63 ani, loc. Motiş, jud. Sălaj
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Erau însă şi cazuri când muribunzii nu puteau „trece” dincolo până când nu-şi luau rămas bun de la
rudele pe care nu le-au văzut demult sau până nu se întorc în locul unde s-au născut:” Mai era aşe că nu pute
muri până nu le soseşte cineva pe care-l vroia să-l vadă, şi cum sose respectivul...apoi mure. Sau, ştiu că o fost moşe,
fata ei era la Ploieşti şi moşe era acolo, şi o tras a muri şi o zâs că să o aducă acasă şi n-o murit până o ajuns în
Motiş, în casa ei, o stat on ptic şi apoi o murit4”.
Imediat după moarte urmau o serie de acte cu caracter social. Moartea era anunţată nu numai nea‑
murilor şi vecinilor ci întregii comunităţi, prin moduri tradiţionale: se trăgeau clopotele „Clopotu după mort
să traje dimineaţa la 6, la 9 şi la 12, dacă o murit după 12 zâua nu să mai traje numa a doua zî5” sau se trăgea
clopotul într-un anumit fel dacă era bărbat sau femeie: „dacă more bărbat traje prima dată clopotu cel mare şi
apoi amândouă şi dacă more femeie să traje prima dată clopotu mic şi apoi trag amândouă. Prin asta să ştie în sat
dacă o murit bărbat sau femeie6”. (Motiş)
După această „anunţare” prin clopot, la casa mortului se pun semne de doliu, de regulă o „năframă”
neagră prinsă pe un băţ şi pusă la poartă.
Însă, ceea ce trebuia să se facă prima dată de cei din casă era să aprindă o lumânare imediat ce-şi dădea
duhul. Mai demult şi la Motiş şi la Surduc se măsura mortul cu o aţă şi se făcea „lumânarea mortului”: „să făce
mai demult Lumnina mortului căt era mortu, să măsura cu o aţă, şi pă aţa aceie am învârtit lumnina, am toptit ceara şi
u-am învârtit rotă-rotă şi aceie u-am aprins şi o ars de când o murit până o îngropat7”. Aţa cu care se măsura mortul, la
Motiş obiceiul era să se pună în sicriu8 iar la Surduc, aţa să punea bine împreună cu câteva fire din părul mortului
şi din unghii, undeva în podul casei, pentru norocul casei:„hiru să-l pui undeva acasă, că dacă o fost mortu cu noroc,
să-ţi rămâie norocu în casă. Şi să tăie din unghie şi din păr şi, să pune într-o cutiuţă de chibrit sau o hârtie şi să pune în
podu casei, după un corn de casă, undeva unde să nu-l afle nime, să nu potă fi luat, să nu dispară norocu casei9”.
Iar mai apoi, după ce acest obicei nu s-a mai păstrat în cele două comunităţi, lumânarea mortului
trebuia aprinsă de câte ori se trăgeau clopotele10.
Următoarea grijă a celor din casă era spălarea rituală a mortului. La Motiş, mai demult era obiceiul ca
mortul să se spele dintr-o farfurie: „Să pune apă într-o farfurie şi din ie să spăla11”, iar la Surduc era obiceiul să
se spele dintr-o covată12. Spălarea aceasta rituală, îl „spăla” pe mort de păcate şi, implicit, şi pe cel ce o făcea.
La Surduc exista credinţa că cel ce spală mortul scapă şi de o parte din păcate: „Mortul se spăla de păcatele de
pe pământ, că să duce în pământ şi păcatele de aicea să rămâie pă gunoi. Îl spăla cine vroie să-şi spele păcatile, io
dacă am făcut păcate multe mă ducem să spăl on mort, aşe o fost13”.
La Motiş de obicei cei care spălau mortul erau oameni mai sărmani, care erau chemaţi de fiecare dată când
era mort în sat; dacă cel decedat era bărbat îl spăla un bărbat mai sărman, iar dacă era femeie, îl spăla o femeie
săracă, fiind răsplătiţi cu diverse alimente:” Erau mai demult oameni săraci, când ştie că o murit să zâce: Du-te după
Mitică sau după Rişco să vie să-l spele. Pă mama o spălat lelea Lucreţie, o femeie mai tânără, dar mai săracă. Într-o
farfurie să pune apă, şi cu o bucată de pânză o spălat on ptic pă faţă, pă mâini şi pă piciore, aşe simbolic14”.
Acum această sarcină o îndeplineşte cineva din familie:„acuma îl spală cei din familie care îs mai apro15
piaţi ” iar acest lucru e privit ca fiind ceva absolut firesc:”Io u-am spălat că o fost mămuca me16”.
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Ibidem
Inf. Rablău Maria, 73 ani, loc. Surduc, jud. Sălaj
Inf. Perşe Lucia, loc. Motiş, jud. Sălaj
Inf. Ilieş Elisabeta, 74 ani, loc. Surduc, jud. Sălaj
Inf. Perşe Lucia, loc. Motiş „aţai aceie să pune în copârşeu”
Inf. Rablău Maria, 73 ani, loc. Surduc, jud. Sălaj
Inf. Perşe Lucia „În casa unde era mortu trebuie aprinsă lumânarea de câte ori traje clopotu”
Inf. Perşe Lucia, 63 ani, loc. Motiş, jud. Sălaj
Inf. Rablău Maria „Să pune apă înt-o covată şi să spăla cu o cârpă şi apa aceie să ţâpa”
Ibidem
Inf. Perşe Lucia, loc. Motiş, jud. Sălaj
Ibidem
Inf. Ilieş Elisabeta, 74 ani, loc. Surduc, jud. Sălaj
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Odată mortul spălat, se îmbracă în hainele cele mai curate sau cu acelea care i-au plăcut mai mult,
pe care mulţi şi le pregătesc, înainte chiar cu mult timp să moară:” Pă ie i-am dat pole, spăcel cu ciur, păstă
iel i-am dat bluză de mătasă şi o rotie verde, năframă în cap, zadie, astea le-o avut ie şi mi-o tăt spus că cu ale s-o
îmbrăc când a muri17”.
Cei tineri, necăsătoriţi, se îmbracă de regulă, fata în rochie de mireasă iar feciorul în mire18. În acest
caz şi înmormântarea lor era organizată altfel, devenind o „nuntă a mortului”, cu toate elementele ce implică
acest fel de ritual. Însă erau şi cazuri când şi cei mai în vârstă doreau să fie îmbrăcaţi în hainele de la cununie.
O informatoare din Motiş ne spune că:” Pă bunica mea, în 66 o îmbrăcat cu hainele de cununie, cu care o fost
mireasă, aşe o vrut19”.
Interesant este obiceiul, întâlnit la Surduc, ca o parte din hainele cu care era îmbrăcat mortul să atârne
peste sicriu: Şi fusta o spânzurat păstă sălaş şi după ce s-o pus capacu, aşe iera mai demult20”.
Odată cu îmbrăcarea mortului şi aşezarea lui în „sălaş” cei din casă fac şi pregătirile pentru călătoria pe
care urmează să o facă, pregătindu-i toate cele necesare pentru „drum”. De la colacul drept „merinde” pentru
drum, la banii pentru „plata vămilor” la alte obiecte care care i-a aparţinut şi de care nu poate să se despartă.
„La care o fost fumător i să pune on pachet de ţigări sau stilou care era învăţat, carte de rugăciuni, cum
o fost bunica Mariană i s-o pus rozaru la gât. Şi bani, da cât mai puţini, ca să treacă vămile văzduhului, dacă
are bani mulţi nu pote trece la vamă, piaptăn, batistă, colac, ac, spămă, cuie, ciocan, depinde ce-o fost21”.
Mai demult, la Motiş, imediat după ce mortul a fost aşezat în sicriu, cei din familie scot toate hainele
din patul unde a murit în mijlocul curţii şi le dă foc: „După ce mure, paiele din strujac să scoteu afară şi să
aprineu şi hainile pă care o dormit să aprindeu. Apa cu care era spălat mortu să arunca între hotare, la mnezunie.
Farfuria din care să spăla, când ieşe cu mortu din casă, să dăde de pământ să să spargă, să să facă ţăndări. Şi să
lega mortu, să-i steie gura închisă, cu o bucată de pânză şi îi pune mâinile pă piept şi sub mâini îi pune on cocuţ,
aceie i merindea. După ce se spăla şi să îmbrăca mortu să pune pă o laiţă, acoperit cu pânză. În piciore să făceu
nişte şoşoni din pânză şi să înfăşura mortu înt-on cerşaf din pânză. Mai demult, în loc de foitior să pune pânză22”.
Priveghiul este un ritual care s-a păstrat în marea majoritate a satelor sălăjene. Privegherea dura de
regulă două nopţi şi se face pentru a nu lăsa mortul singur.
Dacă la Surduc mortul nu se lasă sub nici o formă singur: „La noi nu s-o lăsat mortu sângur, acolo am
şezut tătă noptea, noi tri zâle n-am durnit. Cât stă mortul în casă tăte becurile trebe să ardă şi afară şi pă tăt locu
şi în casă, trebe să aibă lumnină mortu, că după ace să duce la întuneric, nu să potolesc. Să făce priveghi, veneau
neamurile, vecinii23”, la Motiş mortul era lăsat singur cu lumânarea aprinsă: „La noi nu să stăte cu mortu, stăte
sângur şi priveghi nu să face decât în sara dinaintea mormântării. Atunci vine preotu şi câteva neamuri şi face
rugăciuni şi când pleacă acasă serveşte cozonac24”.
Petrecania, termenul folosit în comunităţile sălăjene pentru înmormântare, are loc a treia zi după
ce moare omul. Cei apropiaţi se adună la casa mortului pentru a-l însoţi şi a-l cinsti pe ultimul drum şi a fi
alături de cei din familie.
În comunităţile tradiţionale moartea cuiva era un eveniment care îi privea pe toţi. De aceea, la înmor‑
mântare participa tot satul. Pentru organizarea înmormântării însă trebuia să se ţină seama de anumite
reguli şi ordinea tuturor actelor în ritualul înmormântării. Iată ce ne spune o informatoare despre ritualul
înmormântării la Motiş:” În zâua înmormântării să aduce de la biserică două feştile şi icoana şi doi bărbaţi
stăteau, doi la feşnic şi unu la icoană. În ziua înmormântării se trage clopotu „în tri răstimpuri”, apoi trag după
17
18
19
20
21
22
23
24

Ibidem
Inf. Rablău Maria:”Care o murit tineri să îmbrăcau în hanile cu care s-o cununat, iar dacă o fost nemăritată să îmbrăca mireasă”.
Inf. Perşe Lucia, 63 ani, loc. Motiş, jud. Sălaj
Inf. Ilieş Elisabeta, 74 ani, loc. Surduc, jud. Sălaj
Inf. Perşe Lucia, 63 ani, loc. Motiş, jud. Sălaj
Inf. Perşe Lucia, loc. Motiş, jud. Sălaj
Inf. Ilieş Elisabeta, 74 ani, loc. Surduc, jud. Sălaj
Inf. Perşe Lucia, loc. Motiş, jud. Sălaj
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mort. Să mai aduc 4 prapori. Mai demult, în zâua înmormântării îl pune pă mort pă scaun de lăut haine, acuma
să pune pă scândură şi păstă lipideauă, ţole. Acuma este la biserică o masă cu pânză neagră pă care o aduc la tăţ
morţ. Farfuria din care să spăla, când ieşe cu mortu din casă, să dăde de pământ să să spargă, să să facă ţăndări.
La înmormântare este un ritual, trebuie să ştii câţi colaci mari, câţi mici, câte şterguri, cum se împărţăsc. La noi la
Motiş este o paradă, minim 12 femei care tăte îs cu şterguri la brâu, să duc cu colacii sau cu străiţăle cu colăcei şi
cu ştergurile şi cu batistele care, tăte să dau păstă mort. Cel din casă le ia şi le sărută pă fiecare, în curte. După ce
înconjoră popa de două uări mortu, înconjoră şi atrei oară şi mere fătu şi face cruce cu lumânarea cruce la cap şi la
piciore şi să pecetluieşte copârşeu. Cineva stă şi pândeşte, no o pecetluit pot mere femeile. Femeile se aleg din neam
şi vecine. După ce să găta petrecania să mere cu mortu la gropă. Mai demult să făce douăsprăzece stări, cum l-o
dus pă Isus Cristos, da amu nu mai face popa. La răspântii să opre, îşi lua rămas bun mortu de la partea aia de
sat, n-o străbătea, ca şi cum s-ar duce pă tăte uliţăle să-şi ia rămas bun di la tăţi.
La gropă, să făce slujba şi popa îi făce cruce pă tăte părţâle, îi turna din candelă cenuşa de la tămâie şi apă
sfinţită şi-l sloboze în gropă. La a căsâ să lua pământ di la gropă şi să pune după gât, ca să n-aivă urât la casă, să
nu-i hie urât după mort. Să dăde găină şi colac păstă gropă. Mai demult nu erau de cumpărat corone, merem şi
aducem di pă deal brad ori bănuţăl şi făcem din hărtie che-popir flori şi punem pă iele. Să dăde păstă gropă un
colac şi o găină şi găina să dăde la gropar şi ştergura cu care să şterjeu pă mâini după ce vineu di la gropă. Şi la
prunci să dau colaci la cimitir iară la cei care duc coronile li să pun batiste pă mână.
Mai demult să făceu cruci din lemn şi mereu după lemn în pădure. Era om care ştie face cruci, să făce din
lemn de goron, ştejar. La omu acela i să dăde ştergură şi colac şi la cei care duc praporii iar la cei di la dus li să
dăde numa ştergură25”.
Pe drumul între casă şi mormânt mortul este însoţit de cei rămaşi în viaţă. De aceea, ultimul drum,
cea mai tensionată parte a ceremonialului funerar, devine o iniţiere pentru lumea cealaltă.26
Înmormântarea căpăta altă formă spectaculară în cazul morţii fetelor sau feciorilor tineri, necăsă‑
toriţi. În acest caz nunta mortului diferă de funerariile obişnuite prin asocierea dintre moarte şi căsătorie,
asociere care îşi găseşte o formă metaforică. Astfel, aşa cum ne spune şi Gail Kligman: „în cazul nunţii
mortului, transformarea prin care trebuie să treacă răposatul presupune actualizarea fenomenologică a
funerariilor ca metaforă a nunţii, juxtapusă realității metonimice a procesului funerar. Această juxtapunere
este realizată prin utilizarea codurilor simbolice”27. Astfel, mortul ce urmează a fi căsătorit în moarte este
îmbrăcat în mire sau mireasă:”Dacă mure fată fecioară sau fecior holtei, să îmbracă în mireasă sau mire28” însă
cei participanţi la înmormântare sunt îmbrăcaţi de doliu. Şi la Motiş înmormântarea lor era organizată
altfel, devenind o „nuntă a mortului” cu toate elementele ce implică acest fel de ritual: „Şi aici o murit o fată
fecioară şi înmormântarea o fost chiar de Sfântu Dumitru şi doi feciori pă care-i chema Dumitru i-o pus temători,
şi când o scos din casă o cerut aşe ca şi pă mireasă, cu muzică. Cei care cântau la horă în sat, aceia i-o cântat. S-o
dus muzicanţî până la cimitir. La dus s-o pus 6 băieţi şi 6 fete, aceia o fost „nunile” – nuntaşii. După ce s-o făcut
masa o fost danţ, şi am dansat, tăt tineretu o dansat, în 73 o fost. De atunci o mai murit on tânăr dar o fost înmormântarea în aprilie, înainte de Paşti şi o fost post, nu s-o dansat29”.
Interesantă este credinţa, la Motiş, legată de groapa mortului care trebuie săpată timp de trei zile:”
Gropa mortului să sapă în tri zâle, nu e voie să fie gata într-o zi, chiar dacă nu mai rămâne decât o lopată de scos,
trebuie să să scotă şi în ultima zi. Groparii îs uamini mai săraci, li să dăde găină şi colac, acuma li să dă colac şi
blid, îs doi30”.
Un loc important în obiceiurile de înmormântare îl ocupau pomenirile. Integrarea sufletului celui
decedat în lumea strămoşilor, la care contribuie succesiunea de pomeni, nu are doar un aspect apotropaic,
25
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Inf. Perşe Lucia, 63 ani, loc. Motiş, jud. Sălaj
Ghinoiu 1999, p. 245
Kligman 1998, p. 166
Inf. Rablău Maria, 73 ani, loc. Surduc, jud. Sălaj
Inf. Perşe Lucia, 63 ani, loc. Motiş, jud. sălaj
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ci şi unul ordonator social, ordinea socială fiind definitiv reconfigurată, coerenţa schimburilor simbolice
asigură coerenţa relaţiilor sociale31.
Pomenirile erau de mai multe feluri, începând de la masa – pomana mortului, la împărţitul colacilor,
a ştergarelor, a batistelor sau datul găinii peste groapă, până la datul hainelor celui mort la oamenii săraci.
Masa, pomana mortului după înmormântare reprezenta un moment al solidarităţii sociale a întregii
colectivităţi şi era semnul unei încheieri a secvenţei din ceremonial. Sensul ei era unirea supravieţuitorilor
în faţa durerii resimţite prin moartea unui membru al colectivităţii şi semnul continuării vieţii individuale
şi colective. La Motiş, la masa de pomană a mortului participă aproape toţi din cei care au fost prezenţi la
înmormântare „În ziua înmormântării se face pomana mare. Înainte se făcea cu groparii, cu cei de departe şi cu
vecinii, acuma sunt peste 100 de persoane la masă. Apoi, a treia zi se cheamă 9 oameni, ori bărbaţi, ori femei,
depinde ce o fost mortu şi să dădea crestăţile, iar duminica următoare după înmormântare se ridica paosu la
biserică. La şase săptămâni se face pomană acasă cu farfurie şi crestată. Apoi la şase săptămâni şi la un an când
se dă canceauă32”.
Plecarea definitivă trebuie bine pregătită pentru a nu lăsa nici un motiv de întoarcere. Pomenile au
acest rol, mai ales pomana de la şase săptămâni sau patruzeci de zile, de eliberare şi împăcare a sufletului
celui decedat.
În cele două comunităţi cercetate, Motiş şi Surduc, momentele mari de cinstire a morţilor diferă: la
Surduc, pe valea Someşului, cel mai importan moment de comemorare a morţilor este la 1 noiembrie, când
toată comunitatea merge la mormintele celor apropiaţi cu flori, aprind lumânări, ridică paus după cei morţi
şi tot atunci se sfinţesc mormintele „noi”, adică mormintele celor care au murit în acel an.
Tot la Surduc, un obicei interesant legat de comemorarea morţilor se făcea în duminica de Paşti:
„Mai demult, după ce să ieşe di la biserică, în duminica de Paşti, să mere la cimitir cu ou roşu, la ăia morţi şi să
puneu pă mormânt şi vineu coptii mai săraci şi le culejeu. Nu putei să te aşezi la masa de Paşti până nu trecei pă
la iei, te ducei să faci Paştile şi cu morţî33”.
La Motiş, cel mai important moment de cinstire a morţilor are loc în sâmbăta morţilor, sâmbăta îna‑
inte de Duminica Florilor:” La noi, în Postu Mare, înainte de Duminica Florilor, în sâmbăta ceie îi luminaţia, în
Sâmbăta lui Lazăr, atunci să mere la cimitir şi să aprind lumnini34”.
În concepţia populară tradiţională între lumea celor vii şi lumea celor morţi existau legături, teama
era numai de acei morţi care se fac strigoi. Morţii care „revin” erau oarecum temuţi, dar în acelaşi timp erau
familiari:„O fost cineva, o colegă de a mea educatoare, i-o murit soţul în 2007 şi, după ce o murit o zâs că îl simte
de multe uări că vine acasă, ca şi cum ar sta lângă ie în pat şi uar strânje35”.
Doliul reprezintă o perioadă de prag pentru supravieţuitori, în care se intră prin rituri de separare şi
din care se iese prin rituri de reintegrare în societatea generală36.
Astfel, cerinţele doliului depind de gradul de înrudire. Jelirea neamurilor după cel decedat durează de
regulă şase săptămâni (până se aşează sufletul la locul de odihnă37), pentru că, până atunci exista credinţa că
sufletul celui decedat stă în casă:” Sufletul de la casă nu să duce 6 săptămâni, stă aici prin casă38” sau la colţul
casei: „sufletu stă la colţu căsî 6 săptămâni, apoi să duce...nu ştiu unde...că, dacă Domnul Cristos, care n-o avut
păcate şi o pătimit, atunci noi? Trebe să le plătim tăte, şi cine le plăteşte pă pământ îi mai fericit dincolo, cine are
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Panea 2003, p. 66
Inf. Perşe Lucia, 63 ani, loc. Motiş, jud. Sălaj
Inf. Pop Ana, 68 ani, loc. Surduc, jud. Sălaj
Inf. Perşe Lucia: „Mai demult să mere şi în Joia Mare, io am prins, m-o trimis mama la cimitir să dau crestăţi la uamini săraci.
Atunci să înoiesc mormintile şi să dă de pomană”.
Ibidem
Ghennep 1998, p. 132
Marian 1995, p. 260
Inf. Ilieş Elisabeta, 74 ani, loc. Surduc, jud. Sălaj
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năcazuri pă pământ, îi mai fericit acolo... La 6 săptămâni să face pomană iară, cu masă cine are rând...39” până
la un an.
Credinţa că sufletul celui decedat nu-şi părăseşte locuinţa de pe pământ în cele şase săptămâni este
întărită de diverse întâmplâri pe care le-au trăit cei rămaşi în casă:
„Io atâta am plâns după fata me, pâng şi astăzi, m-am pregătit într-o zî să mă duc la ie acasă unde stăte şi
s-o deschis uşa, semn că era în casă. În altă zî mi-am luat acu di la rotie şi l-am pus pă pervazu ala di la mobilă,
nu l-am văzut nicicum, ori cât l-am cotat şi n-am făcut doi paşi, aşe o plesnit înapoia me şi m-am întors înapoi şi
am văzut acu, era acolo unde l-am pus. După 6 săptămâni să zâce că sufletu pleacă di la casă. Unde? Unde i locu
lui, în rai sau în iad, unde-l trimite Dumnezo, unde şi-o cotat, vai de cel care nu crede...40”.
Semnele de doliu în acest timp sunt: femeile poartă părul despletit şi batic negru, iar bărbaţii îşi lasă
barbă: „Dacă la nevastă îi more bărbatu îşi lasă păru pă spate despletit sau dacă la fată îi more tatăl.”
Ultimele dorinţe ale celui care moare trebuie îndeplinite întocmai, atât din respect pentru cel mort,
cât şi de teama urmărilor nefaste pe care le-ar putea avea neîndeplinirea lor:
„Mămuca me şi-o fost cumpărată o pătură, cu 60 de lei, cât o fost beteagă, pătura ceie io fost su ie, da, în loc
să i-o hi pus cu ie în sicriu când o murit io u-am spălat şi u-am pus su prunc în pătuţ. Şi, înt-o nopte u-am visat pă
mămuca lângă mine şi o zâs:Vai sărac de tine că n-ai cu cine povesti. Era numa în combinetă şi s-o aplecat să ie
pătura di la prunc. Da, o luat di la prunc şi şi-o pus aşe în spate şi o fost deschis jamu şi o zâs: io amu mă duc. Şi
încă u-am împins să potă trece şi am închis jamu şi încă i-am prins on ptic din combinetă şi l-am deschis înapoi şi
am zâs: du-te mămucă. Şi m-am trezât. Dimineaţa, am luat pătura, u-am împăturat şi zâc la omu mie: du-te-n
Pogor şi las-o acolo pă pod să o ieie cineva. Da, o murit pă ie şi trăbuie să i-o pui cu ie. La fata me când o murit tăt,
tăt, tăt di pă pat, perină, plapumă, cuvertură, tăt am dat pomană41”.
Dacă în unele părţi era obiceiul de a boci mortul, în cele două comunităţi cercetate nu se cunoaşte
acest obicei, nici măcar termenul de „bocit” nu le este deloc familiar. Atât la Motiş cât şi în Surduc „se cântă”
mortul, doar de cei din familie:”La noi să cântă mortu, fiecare îl cântă cum îl dore, numai din familie, nu erau
bocitore. Mai demult să cânta la orice înmormântare42”. Aceste „verşuri” la mort erau făcute chiar de cei din
familie care îl şi „cânta” sau de diac. Verşurile se „cântau” de regulă în momentul când se scotea mortul din
casă, înainte de a se închide sicriul sau pe drumul spre cimitir:„Să cânta mai demult verşuri la mort, diacu le
scrie şi le cânta diacu cu popa. Când să cântă verşu, deja băteau cuiele pă sicriu. Mai demult cântau femeile mortu
până la gropă. Era cântări frumosă, tătă lumea plânje43”.
După femeie tânără, la Surduc se „cânta” aşa:
„Bucură-te ţimţirim, că mândră flore ţ-aducem
Nu-ţi aducem să înflorească
Ţ-aducem să putrăzască44”.
Câteva „cântari”după mort de la Motiş culese de la Perşe Lucia.
După tată:
„Hiuai tătucă iertat
Şi-n loc fericit chemat
Fii iertat tătuca nost
Că obiceiu aşe ţ-o fost
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Inf. Rablău Maria, 73 ani, loc. Surduc, jud. Sălaj
Inf. Ilieş Elisabeta, 74 ani, loc. Surduc, jud. Sălaj
Ibidem
Inf. Perşe Lucia, loc. Motiş, jud. Sălaj
Inf. Ilieş Elisabeta, 74 ani, loc. Surduc, jud. Sălaj
Ibidem
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Că până te-o ţânut puterea
În tătă duminica ai cotat biserica
Dar şi orice în lume ai lucrat
Şi de orice în lume ai dat
Dumnezău ţ-o ajutat
Că ai tăcut şi le-ai răbdat
Şi tăt de bune le-ai luat
Hai tătucă şi te uită
Că ai la casă lume multă
Că o răsunat clopotu
Şi o mărs vestea în tăt locu
Şi o răsunat neamu
Şi ţ-o umplut ocolu
Că-n casă-i plin, afară-i plin,
Pă uliţă tăt vin.
Că o sosât neamurile
Di pă tăte părţâle
Şi n-au pă unde şede
Că ai cuprins scaunile.
Hai dumneta, tătucă dragă
Şi le dă scaun să şadă
Hai dragă, să gustărim
Şi apoi să ne despărţim
Hiuai morte afurisită
Că tu aici n-ai fost dorită
Mânânce-te focu morte
De ce nu te-ai dus pă sate?
La uamini ce-şi rogă morte
Că tătuca n-o fost bătrân
Ş-o purtat grije la pământ
O fost tăt cu lucru-n gând.
Haida frate la dreapta
Că viu şi io la stânga
Haida, mâna să ne-o dăm
Pă tătuca să-l iertăm!
Amândoi să ne unim
Tătuchii să-i mulţămnim!
Că ne-o crescut cu bucurie
În cinste şi-n omenie
În frică de Dumnezău
Ne-o ferit de orice rău!
Da şi noi am ascultat
Că ne-am aşezat în sat
Că aşe doru ne-o purtat.
Mere om în lume, în ţară
Tăt acasă vine iară.
Da de unde meri amu
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Nu-i vini pă veci altu.
Că din câţi acolo s-o dus
Nime nouă nu ne-o spus
Nici scrisore nu ne-o scris.
Că şi noi am aşteptat
Batăr patru şire, cinci
De la foştii lui părinţi
Că amândoi îs în pământ.
Acolo când îi sosi
Cu dumnealor ti întâlni
Şi de noi îţi povesti.
Spune-le tătucă aşe:
Să aibă somnu hodinit
Că suntem pă cum ş-o dorit
Fie Domnu Preamărit!
Că de când dânşii ne-o lăsat
Câte cele am lucrat
Nici de dânşii n-am uitat
Că am ţinut ce sfat ne-o dat
Dacă Dumnezo o vrut,
Am făcut din puţin mult
Şi am făcut câte am putut
Păcat că nu ne-o văzut.
Adă mâna şi ne iartă
De ţi-am greşit câteodată!
Că nu este om pă lume
Să nu greşească la nime
Unde meri, tătucă dragă?
Că ti-i face lut şi iarbă
Şi din iarbă iară lut
Şi nu te-om vedea mai mult.
Că ai pus capu pă perină
Şi sufletu la hodină
Şi nu ai de nime milă!
Că ai pus capu pă pământ
Şi nu-ţi pasă de al nost plâns!”
Dacă moare mamă de copii mici, la Motiş să cântă aşa:
„Anicuţă, unde te duci?
Că eşti mamă la doi prunci
Cum te-ai îndurat să pleci
Şi nu rămâi ca să-i creşti
Şi la vreme să-i aşezi?
Că părinţi-s împăcaţi
Când copiii-s aşezaţi.
Că pruncuţi-s mititei
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Cine s-a îngriji de ei?
Câte vânturi or sufla
Tăte în ei or acăţa!
Câte vânturi s-or porni
Tăte în ei or lovi!
N-a fi cine-i ocroti.
Erau însă şi cazuri când cel decedat a fost o povară pentru cei din casă, fiind beţiv sau violent,
„beciznic” cum se spune la Motiş şi prin moartea lui scăpau de necaz, se eliberau într-un fel:
„Bucură-te temeteu
Că ţi-aduc năcazu meu!
Necăjască-te pă tine
Cât m-o năcăjit pă mine!”
După bunică, cântare de la Motiş:
„Ţucu-te mămucă dragă,
Domne rău ai fost beteagă
Domne, mult ai zăcut
Patru luni Domne o trecut!
Ţucu-te mămuca me!
Drag mi-o fost a zâce aşe:
Ţi-o rămas leacurile
Pân tăte oiejile
Pân oieji şi prin păhară
Nu le-ai putut be de amară!
De mine bine ai grijit,
Di la şcolă când am vinit
Tăt în poftă mi-ai poftit!
Numa am intrat în casă
Şi mi-ai pus blidu pă masă
Pă mine m-ai grijit mai bine
Că ai trăit mai mult cu mine!
Altă cântare la mort din Motiş:
O sosât neamurile
Despletite, despletite,
Cu păru până-n jerunte
Să te dragă, să te cânte.
Scolă-te Suzană, dragă
Şi pune mâna pă masă
Şi rămâi găzdoie în casă.
Mulţămneşte-i la Măriuţa
Că bine te-o ştiut cota
Te-o grijit şi te-o spălat
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Mâncare bună ţi-o dat!
Numa n-ai putut mânca
Că ţi s-o uscat gura.
Spune-ne, măicuţă dulce,
Ce leacuri să-ţi ştim aduce?
Că noi leacuri ţi-om aduce
Aduce de la Bucureşti
Numai ca să mai trăieşti!
Leacuri din străinătate
Să ai măicuţă sănătate!
Că am prăbălit prin spitale
Cluj şi Dej şi Baia-Mare
Oricâţi doctori am cotat
Leacu nu ţî l-o aflat.
Viaţa socială în comunităţile tradiţionale este o continuă tranziţie, aşa cum moartea nu e moarte,
ci doar o trecere la o nouă formă de viaţă. Fiecare moare singur, străbătând existenţa în unicitate, însă cei
rămaşi nu pot să supravieţuiască în singurătate, în afara comunităţii de care îi leagă firele infinite ale rapor‑
turilor sociale.
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MIGRAȚIA ROMÂNESCĂ ÎN CONTEXTUL
MULTICULTURALISMULUI EUROPEAN
CÎMPEAN SIMONA*

ROMANIAN MIGRATION IN THE CONTEXT OF EUROPEN MULTICULTURALISM
ABSTRACT: Migration is a process heavily influenced by
geo-political and economic changes produced worldwide.
Migraţia for work aims to increase the quality of life of individuals and their families. He concept of European multiculturalism refers to the idea of coexistence, interference and
intercultural dialogue within the European Union’s general.
Romanians migrant workers interact with the natives of
other countries, gain new knowledge and skills to work and
implement the knowledge acquired return home. Home communities are the main beneficiaries of this capital values represented by migrant workers by their spirit of entrepreneurship and investments can contribute to their development.
All valuable ideas can be sold if they are included in local
development strategies. They can generate much needed jobs
today in Romania, especially in rural areas where there is
high unemployment.
KEYWORDS: migration, mobility, work skills, rural environment, migrant workers

REZUMAT: Migrația este un proces puternic influențat de
schimbările geo-politice și economice produse la nivel mondial.
Migrația pentru muncă are ca scop creșterea calității vieții indivizilor și a familiilor acestora. Conceptul de multiculturalism
european se referă la ideea de coabitare, de interferență și de
dialog intercultural în cadrul larg oferit de Uniunea Europeană.
Lucrătorii migranți români interacționează cu nativii altor
țări, acumulează noi cunoștințe și abilități de muncă și
pot implementa, la revenirea în țară, cunoștințele însușite.
Comunitățile de origine sunt principalele beneficiare ale
acestui capital valoros reprezentat de lucrătorii migranți
care, prin spritul lor antreprenorial și prin investițiile realizate, pot contribui la dezvoltarea acestora. Toate ideile
valoroase pot fi valorificate dacă sunt incluse în strategii de
dezvoltare locală. Ele pot genera locuri de muncă atât de
necesare azi în România, în special în mediul rural, unde
există o rată crescută a șomajului.
CUVINTE-CHEIE: migrație mobilitate, abilități de
muncă, mediu rural, lucrători migranți

1. Ce urmăreşte cercetarea?
Migrația asigură astăzi românilor posibilitatea de a munci în străinătate și oferă o deschidere cultu‑
rală capabilă să producă schimbări semnificative la nivel individual, care să genereze progres la nivel social.
Prin contactul direct cu civilizațiile țărilor occidentale lucrătorii migranți intră în legătură nemijlocită cu
alte modele societale, cu alte religii, alt mod de organizare a muncii etc., fiind nevoiți să se adapteze aces‑
tora. Deschiderea culturală oferită de migrație, a schimbat și schimbă în continuare mentalități, atitudini și
sisteme de valori. Prezenta cercetare dorește să evidențieze câteva dintre aceste aspecte.
Privită în ansamblu, mișcarea migratorie vizează nu numai exodul indivizilor spre alte țări și din‑
spre alte țări spre țara noastră, ci și mișcarea dinspre urban către rural. Aceasta poate fi împărțită după mai
*
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multe criterii, dintre care amintim: emigrația pe criterii etnice, emigrația religioasă sau emigrația circula‑
torie pentru muncă.
Organizația Internațională pentru Migrație definește migrația internațională pentru muncă ca fiind
mișcarea persoanelor din țara de origine într-un alt stat, în scopul angajării, iar A.G. Johnson1 aprecia că
„migrația se referă la deplasarea fizică a oamenilor înăuntrul sistemelor sociale și între ele”.
Tratatul de la Roma2 din 1957 la art. 39 a stabilit o serie de drepturi pentru lucrătorii migranți, adică
tuturor cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene care își părăsesc țara de origine și pleacă pentru a
muncii, într-un alt stat membru, precum și pentru cei care revin în țara de origine.
Ne propunem să analizăm câteva aspecte privind mobilitatea lucrătorilor migranți români dintr-o
comună din jud. Sălaj în diverse arealuri, cu scopul de a evidenția oportunitățile pe care acestea le oferă în
direcția deschiderii spre multiculturalism. Trebuie subliniat că există și o perspectivă negativă asupra feno‑
menului migrațional, legată de separarea membrilor unei familii, cu implicaţii asupra relaţiilor de cuplu,
neglijarea educaţiei copiilor, lăsarea fără suport și sprijin al celor vârstnici de acasă. Această latură nu face
obiectul analizei noastre.
Privită din perspectiva beneficiilor pe care le aduce, vom sublinia că migrația contribuie la dezvol‑
tarea economiei în țara gazdă, sprijină totodată economia românească prin intermediul remitențelor trimise
„acasă”, aduce îmbunătățiri în urbanistica zonei de origine a migranților. Migrația contribuie la investiția în
locuințele proprii, la creșterea confortului cotidian, la inițierea unor afaceri care aduc beneficii deopotrivă
celor angajați în fluxul migratoriu pentru muncă, cât și celorlalți membrii ai comunității.
Lucrătorii migranți români sunt angajați în Italia, Spania, Germania, Marea Britanie, Ungaria, etc.,
într-o multitudine de domenii precum: agricultură, construcții, industria turismului, industria ușoară,
activități casnice, în care este nevoie de forță de muncă necalificată sau mai puțin calificată. Forța de muncă
din România înalt calificată este încadrată în inginerie, în domeniul medical sau informatic, dar și în alte
domenii. Privită din perpectivă macro, migrația sprijină indivizii să-și atingă obiectivele propuse, contri‑
buie la stabilirea unor standarde de viață mai ridicate, încurajează antreprenoriatului, și are un rol civilizator
asupra celor care-o practică.
Pe lângă faptul că migrația pentru muncă determină o creștere a veniturilor individuale cu un impact
direct asupra calității vieții, oferă posibilitatea de a îmbunătăți nivelul de trai al familiei migranților prin
mijocirea remitențelor (trimiterilor de bani acasă) și nu în ultimul rând oferă posibilitatea realizării de eco‑
nomii și investirea acestora în țara de origine.
2. Paradigme/teorii
Întreaga problematică privind migrația necesită revizuiri periodice datorită schimbărilor multiple
care au loc în plan geo-politic și economic. Migrația este un proces complex din perspectiva cauzelor, filie‑
relor, efectelor, motivației individuale, impactului și modului de integrare a migranților în comunitățile de
adopție. Relația dintre cetățenii țării gazdă și migranți reprezintă resortul în care se realizează multiculturali‑
tatea. Migrația internațională se desfășoară în special sub forme circulatorii așa cum sublinia Diminescu3 în
2009. Autoarea mai sus menționată sublinia faptul că indiferent dacă mobilitatea este de durată scurtă sau
medie, aceasta are ca element specific menținerea unor legături cu comunitatea de origine, în comparație cu
migrația din secolul trecut, care implica integrarea migranților și tăierea rădăcinilor de origine.
Migrația este un fenomen ce ridică dificultăți serioase de definire în condițiile în care astăzi contextul
geopolitic mondial accelerează mobilitatea internațională. Mobilitatea indivizilor înregistrează o frecvență
crescută și are scopuri și obiective foarte diverse. Ea se realizează pe perioade de timp atât de diferite, încât
1
2
3

Johnson 2002, p 215–216
www.europarl.eurupa.eu/transl_es/RO/juri/treaties/tce_consolidat Tratatul de la Roma accesat în august 2014
Diminescu 2009 p. 53–54
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este dificil să delimitezi ceea ce este efectiv migrație de ceea ce ar fi, de exemplu, deplasare în scop turistic
sau de afaceri etc. Mai mult, unele deplasări, realizate inițial cu un scop și prevăzute cu o anumită durată, își
transformă cu timpul și obiectivele și durata, devenind migrații, fără ca acest lucru să fie avut în vedere de
persoana în cauză, atunci când părăsește o anumită arie teritorială4.
Multiculturalismul este un concept socio-cultural cu rezonanță puternică în gândirea americană
a secolului XX5. Multiculturalismul presupune, într-o societate cu o majoritate netă, largă, integrarea
minorităților în contextul unei societăți în care majoritatea decide asupra regulilor și legilor social-cul‑
turale. Cu toate acestea, multiculturalismul nu se poate reduce la simpla integrare a minorităților, el
referindu-se mai ales la ideea de coabitare, cu sublinierea dinamicii drepturilor colective, astfel încât
multiculturalismul liberal trebuie sa fie astfel configurat, pe baze liberale moderne, încât să răspundă
exigențelor diversității etnoculturale, să ofere un statut echidistant, o anume echitate și stabilitate etnică
și culturală6.
Ceea ce ne interesează pe noi în prezenta lucrare este importanța interconectării conceptelor de
interferență, interacțiune și dialog intercultural. Orice persoană care își asumă un act comunicațional inter‑
cultural își evaluează propria sa conduită prin raportare la anumite repere diferite de propriile sale cadre
de referință, depășind starea de nesiguranță inițială, de arbitrar cognitiv, prin asimilarea unor aspecte ale
culturii țintă, prin anumite competențe lingvistice, prin înțelegerea identității culturale, a unor similarități,
dar și prin dezvoltarea unei complexități cognitive, capabilă să rezolve orice ambiguități și neînțelegeri de
natură etnolingvistică din cadrul culturii vizate7.
Comunicarea interculturală este facilitată migranților de cei în proximitatea cărora se află, respectiv
de nativii țărilor în care și-au găsit un loc de muncă, de stările afective generate de noul context de viețuire
și de muncă, de profilul muncii desfășurate, de felul cum sunt percepuți factorii culturali din țara de gazdă.
Bagajul de cunoștințe însușit în țara de adopție, tiparele de interpretare proprii, sistemele de referință dife‑
rite, diferențele de stil în privința comunicarii, sunt factori bazali în relația care se construiește între mem‑
brii comunității de adopție și lucrătorii migranți.
Cercetarea realizată de Zaiceva și Zimmermann8 în 2012 a evidențiat faptul că migranții care au
dobândit experiență de muncă în străinătate, intenționează într-o mai mare măsură decât ceilalți migranți,
să emigreze din nou. Migranții români sunt și ei flexibili în privința muncii în afara granițelor țării, în sensul
disponibilității de a accepta locuri de muncă în diferite domenii (chiar dacă nu sunt bine plătite) și de a
migra ori de câte ori apare o ofertă considerată tentantă.
În lucrarea „Return migration-The European Experience” (1996), Dustmann atrăgea atenția asupra
faptului că abilitățile de muncă îmbunătățite ale migranților îi determină pe aceștia să revină în țările lor de
origine. Migrația pentru muncă este strâns legată de dobândirea de noi competențe profesionale.
Căderea comunismului a transformat profund lumea, creionând un spațiu al creșterii mobilității și
a competiției actorilor sociali pentru asigurarea unui loc de muncă mai bine plătit și pentru asigurarea
unei calități mai bune a vieții. Multiculturalismul, în dimensiunea sa filosofic-culturală, presupune reordo‑
narea spațiului public în vederea valorizării tuturor culturilor și modurilor de viață prezente într-o societate
politică, indiferent de numărul celor care le împărtășesc, prin promovarea unor schimbări de mentalitate,
atât în rândul populației majoritare, cât și a celor minoritare în scopul asigurării egalității în demnitate9.
Multiculturalismul nu se poate reduce la simpla integrare a minorităţilor, din perspectiva lui Boldea10
(Multiculturalism, Identity and Interculturality), el referindu-se mai ales la ideea de coabitare, cu sublinierea
4
5
6
7
8
9
10

Rotariu, Mezei 1999 p. 6
Taylor,1994 p. 25
Boldea 2013 p. 8
Ibidem, f. 10–11
Zaiceva, Zimmermann 2012, p. 2–3
http://www.sferapoliticii.ro/ – Dumbravă,C., Multiculturalism Multiculturalism și democrație liberală
Boldea 2013 f.
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dinamicii drepturilor colective, astfel încât, multiculturalismul liberal trebuie să fie astfel configurat, pe
baze liberale moderne, încât să răspundă exigenţelor diversităţii etnoculturale, să ofere un statut echidis‑
tant, o anume echitate şi stabilitate etnică şi culturală.
Europenii, potrivit statisticilor Eurobarometru11 tind, în ultimii ani să-și afirme, într-o tot mai mare
măsură cetățenia europeană. Doar 38% dintre europenii chestionați se definesc numai ca etnici ai țării.
Un alt sondaj Eurobarometru recent ne arată că 7 din 10 tineri din țările UE consideră că globalizarea este
necesară și 44% dintre cei chestionați apreciază că dreptul la vot, la alegerile europene reprezintă cel mai
bun mod de a participa la viața publică în UE.
În spațiul românesc, un aspect particular al acestui ansamblu larg de teme de cercetare îl reprezintă
modul cum oamenii proveniti din mediul rural, care au lucrat temporar într-o țară străină, consideră că
își pot investi eficient banii câștigați „afară”. În derularea unui demers de cercetare pe această temă tre‑
buie să ținem seama de faptul că perspectiva sociologiei rurale este una holistă, de cercetare și întelegere a
comunitaților rurale, ca totalități umane cu specific local și regional12.
Atunci când vorbim despre spațiul rural românesc trebuie să ținem seama de nivelul dezvoltării aces‑
tuia. Cu privire la acest aspect, Vedinaș13 face referire la unii indicatori ai subdezvoltării rurale din societatea
românească precum: inexistența unei clase mijlocii rurale, diminuarea mecanizării agriculturii, îmbătrâ‑
nirea demografică, absența proiectelor de urbanizare și dezvoltare locală. Aici mobilitatea indivizilor în
afara țării poate constitui un factor favorizant pentru dezvoltarea locală. Avantajul ar putea fi reprezentat de
câteva trăsături specifice mediului rural și anume faptul că țăranul are activitate complexă, „el face de toate”
pe când orășeanul e specializat. La sat, stratificarea socială e mai redusă, iar familia rurală e mai stabilă decât
cea urbană14.
3. Importanţa cercetării
Migrația este un proces cu o dinamică accelerată, marcată azi de însemnate schimbări geo-politice,
de aceea considerăm că cercetările empirice pe această temă pot contribui semnificativ la reliefarea tranfor‑
mărilor care au loc la nivelul societății românești.
Prezenta cercetare realizată în comuna Zimbor, județul Sălaj, având ca suport un ghid de interviu,
și-a propus ca obiectiv general să răspundă la întrebarea: Ce schimbări ar putea face (sau au făcut deja) la
nivelul comunității de proveniență, cu banii câștigați în străinătate, lucrătorii migranți? Această analiză face
parte dintr-o cercetare mai amplă, care își propune să compare rezultatele obținute în două comune situate
în zone diferite, respectiv în nordul Transilvaniei (comuna Zimbor jud. Sălaj) și în sudul Transilvaniei
(comuna Șura Mică, jud. Sibiu). Prezenta analiză cuprinde doar partea de cercetare sociologică în jud.
Sălaj.
Comuna Zimbor este situată în partea de sud-est a judeţului Sălaj, la contactul Depresiunii AlmaşAgrij cu zona colinară a Dealurilor Clujului şi Dejului, în sudul depresiunii Almaş. Comuna este formată
din satele: Zimbor-sat reşedinţă de comună, Chendremal, Dolu, Sîncraiu-Almaşului şi Sutor. Zimborul este
atestat documentar în secolul al XIV-lea, în anul 1332 sub denumirea de Zumbur în registrele de dijme pon‑
tificale. Pe parcursul secolelor, denumirea localităţii a suferit mici schimbări până să ajungă la denumirea pe
care o poartă astăzi, Zimbor. Conform atestatelor documentare, conducerea satelor din zonă era exercitată
de un jude, care era ajutat de un mic sfat alcătuit din juraţi aleşi de obştea sătească, pe un timp determinat15.
Revenind în prezent, experienţele acumulate de migranţi în ţările în care au desfășurat temporar
activități lucrative, reprezintă un capital valoros pentru societatea românească, în cazul nostru în sensul
11
12
13
14
15

www.europarl.europa.eu/aboutparliament/ro/.../Eurobarometrul.html
Vedinaș 2001 p. 11
Ibidem, p. 129
Ibidem, p. 45
Muscă 1985, p. 268
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achiziționării de noi abilități lucrative și în sensul producerii unor schimbări la nivelul mentalităţilor indivi‑
duale, cu impact direct asupra celor colective.
Beneficiarul direct al acestora îl reprezintă comunitatea rurală de provenienţă a migranților. În noile
împrejurări create de migrație, aceștia îşi pot dezvolta spiritul antreprenorial, abilitatea de a critica con‑
structiv societatea și aspectele disfuncționale ale comunității din care fac parte şi devin capabili să propună
autorităților locale idei noi, pe care apoi să le pună în practică. Toate ideile valoroase pot fi valorificate dacă
sunt incluse in strategiile locale de dezvoltare şi promovate la nivelul comunității. Ele pot genera locuri de
muncă. Este cunoscut faptul că orașele mici și localitățile rurale sunt afectate azi la noi de o rată crescută a
șomajului.
4. Studiu exploratoriu
Studiul exploratoriu a urmărit atingerea obiectivului general propus precum și a obiectivelor spe‑
cifice care decurg din acesta. Eșantionul de disponibilitate a fost alcătuit din 10 persoane care au fost de
acord să răspundă interviului propus, realizat pe baza unui ghid de interviu. Culegerea datelor s-a realizat
în perioada iulie-august 2014.
Date generale referitoare la subiecții cuprinși în eșantion:
Gen

Vârstă

Stare civilă

Nivelul
pregătirii
școlare

Nr.de plecări Domeniul în care au
Modalitatea de
în străinătate
lucrat
plecare în străinătate
in ultimii 3
ani
M F sub peste căsătoriţi necăsătoriţi fără
cu
<5
<5 agricultură
alte
cu
fără
30 30 ani
liceu liceu
domenii contract contract
ani
de
de muncă
muncă
8 2 7
3
3
7
9
1
0
10
6
4
10
0
Notă explicativă: Am utilizat interviul ca metodă științifică de recoltare a datelor și de verificare a ipotezelor. Am ținut cont de
dorința subiecților care au participat la această cercetare de a păstra anonime datele lor personale.

Şase dintre subiecții intervievați au lucrat exclusiv în agricultură,în special în Italia, în zona Pescara,
la culesul măslinelor, întreținerea culturii viței-de-vie, la îngrijirea animalelor în ferme și la baloții de paie.
Câștigul mediu era de 4–6 euro/oră, iar numărul mediu de ore muncite într-o zi era între 8–12, dar uneori
numărul acestora era depășit. Subiecții intervievați au menționat că preferă să lucreze în străinătate timp de
cîteva săptămâni și apoi să se întoarcă acasă. Sunt motivați să revină acasă, din cele declarate, de dorul de
casă. Nici unul din cei intervievați n-ar dori să se stabilească definitiv în țara în care a lucrat.
Toți subiecții care au lucrat în agricultură cred că este o mare diferență între modul cum se face
agricultură în țara noastră și în alte țări și cred că în România nu se va ajunge curând la același nivel de
organizare a muncii ca în țările în care au muncit. Aceștia susțin că statul italian acordă subvenții pentru
realizarea lucrărilor de întreținere a culturilor, fermierii își pot achiziționa mașini și utilaje agricole la prețuri
accesibile și toți cei la care au lucrat dispuneau de propriile unelte și utilajele de care aveau nevoie. În plus,
motorina pentru utilajele agricole este subvenționată de stat, iar recolta obținută este valorificată rapid și
plătită fermierului în termen de câteva zile. Nivelul general de trai al celor din țările de destinație este con‑
siderat ca fiind mai ridicat decât al celor din comunitățile rurale din România, iar modul de organizare a
societății diferă semnificativ de cel de „acasă”.
Doi dintre subiecții intervievați au declarat că și-ar cumpăra cu banii economisiți oi, respectiv capre
,dacă ar primi garanții ferme că ar putea valorifica laptele și carnea animalelor.
Ceilalți patru subiecți au lucrat la bucătăria unor restaurante din Italia, la un abator de pui din Cehia,
respectiv la diferite ateliere de tâmplărie PVC și ca taximetrist în Marea Britanie.
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Subiecții intervievați care au lucrat în agricultură susțin că se sprijină reciproc pentru a merge să
muncească din nou, fiind atrași de câștigurile mult mai mari pe care le obțin acolo. Menționează că în
comună nu găsesc decât ocazional ceva de lucru, iar naveta pe care ar trebui s-o facă la Cluj este costisitoare
și un loc de muncă stabil este plătit cu 700–900 lei/lună. Aceștia subliniază însă că în străinătate, în general
românii nu sunt solidari între ei. Cu toate acestea, observăm că plecările la muncă în străinătate le fac după
o logică a rețelelor sătești de migrație, care funcționează și în alte zone ale țării.
Ideea de bază de la care a pornit acest demers de cercetare este că revenirea „acasă” a migranților poate
revigora viața economică, prin intermediul unor idei noi, poate mobiliza forța de muncă existentă, care,
prin forța împrejurărilor, se confruntă cu șomajul. Din această perspectivă, migrația este un factor gene‑
rator de progres social. Rezultatele obținute ne îndreptățesc să observăm că nivelul câștigurilor subiecților
întervievați este relativ mic și inconstant (ei merg să lucreze de 2–4 ori pe an în străinătate). Lucrătorii
migranți nu au acumulat până în momentul de față economii consistente, care să le permită să demareze o
afacere pe cont propriu. Nici unul dintre cei intervievați nu și-a propus încă să acceseze bani din fondurile
europene destinate agriculturii sau altor domenii.
Trei din cei zece subiecți și-au renovat casele în care locuiesc în prezent și doi dintre ei și-au cumpărat
câte un tractor. Toți subiecții au menționat faptul că păstrarea legăturii cu familia este foarte importantă
și se realizează preponderent prin telefon. Această mișcare migratorie circulatorie a oferit subiecților pre‑
zentei cercetări, în primul rând, posibilitatea să compare ce este „acasă’’ cu ceea ce este „afară’’. Neavând
încă economii care să le permită să se gândescă la viitoarea structură urbanistică a localității de origine,
lucrătorii migranți consideră că veniturile obținute din munca desfășurată în străinătate pot fi valorificate
în achiziționarea de bunuri personale, de uz casnic, de case, mașini, unelte agricole, terenuri, utilaje etc.
Ce activități lucrative vor iniția aceștia în localitatea de origine ne este dificil să anticipăm în momentul de
față. În ce măsură țara/comunitatea/domeniul în care individul a desfășurat temporar o activitate lucrativă
îl influețează pe acesta să preia și să transfere în localitatea de origine cele învățate? La această întrebare
cei intervievați au demonstrat că sunt receptivi la anumite aspecte ale culturii și civilizației țării în care au
desfășurat o activitate lucrativă, dar au menționat că, în ceea ce privește arhitectura gospodăriei, vor să păs‑
treze o parte din tradițiile locale.
La întrebarea referitoare la capabilitatea legislației și a autorităților locale de a-l sprijini pe cel dispus
să investească banii câștigați în comunitatea de origine, toți cei intervievați și-au exprimat rezerve. Cel mai
important lucru este că răspunsurile date de subiecții cuprinși în eșantion la aceste întrebări pot oferi o
imagine interesantă cu privire la profilul migrantului revenit în mediul său.
În demersul nostru am pornit de la premisa că migranții proveniți din mediul rural sunt posibilii actori
sociali ai schimbării, deoarece pot aduce o contribuție importantă la dezvoltarea propriilor comunități, dar
cercetarea empirică ne-a arătat că economiile fiind încă modeste nu le permit, până în acest moment, să facă
investiții majore. Formările, calificările și experiențele de muncă obținute în străinătate, contactul nemijlocit
cu altă/alte civilizații, deschiderea către multiculturalism sunt avantaje și, totodată, premise ale realizării unor
obiective care aduc beneficii directe migranților reveniți acasă și comunităților din care aceștia fac parte.
Apreciem că acest lucru este posibil într-un viitor nu foarte îndepărtat, iar beneficiarii schimbărilor
pot fi mulți din membri comunității. Noi obiective și motive individuale pot restructura energiile și resur‑
sele financiare ale celor care au lucrat o perioadă mai lungă sau perioade mai scurte în alte țări, cu rezultate
vizibile la nivelul comunității.
5. Instrumente
În prima etapă a cercetării empirice au fost realizate interviuri nestructurate cu persoane din comună,
care au conturat o istorie recentă a migrației: personal administrativ, preoți și migranți reîntorși acasă.
Ulterior, prin observație participativă, am conturat problemele principale ce trebuiau luate în discuție
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pentru formularea lor conceptual adecvată. Prin mijlocirea acestei metode ştiinţifice de colectare a datelor
am înregistrat comportamentele şi evenimentele aşa cum apăreau ele.
În următoarea etapă am realizat interviurile propriu zise. Interviul semi-structurat ne-a ajutat să sta‑
bilim doar acele teme, pe baza cărora se va desfăşura discuţia. Pentru interviul semi-structurat este necesară
o cunoaştere foarte bună a temei de cercetare pentru a apela la modalitățile cele mai potrivite de a chestiona
subiectul. Cu siguranță reușita unui interviu ține de acest aspect. El se dovedește a fi un instrument flexibil,
care permite ambelor părți, (interviator și intervievat) să adreseze întrebări și să răspundă la acestea. Am con‑
ceput interviul ca pe o discuție informală pentru a-i crea intervievatului un climat de încredere, observând
faptul că tema migrației, fiind foarte personală, este în aceeași măsură sensibilă pentru fiecare subiect în parte.
Interviul din științele socioumane – în particular, din sociologie–, chiar dacă nu se aplică la un număr semnifi‑
cativ mai mare de persoane și chiar dacă, uneori, este tot atât de liber și de profund, se caracterizează prin aceea
că urmărește obţinerea unor informații ce au un oarecare grad de generalitate și privesc socialul16.
6. Rezultate preliminare
Această cercetare empirică, realizată la nivel micro, ne-a arătat că migrația este un pattern familiar
pentru tinerii care lucrează temporar în străinătate. Interviurile individuale realizate au evidențiat faptul
că aceștia aleg migrația pe perioade scurte de timp (4–7 săptămâni), lucrează preponderent în agricultură
(la baloți, la măslini, vița de vie, ferme de vite sau abatoare de pui) sau în domeniul hotelier, și la curățenie.
Tinerii din comun Zimbor se ajută reciproc pentru a pleca la muncă în strainătate, formând rețele sătești
de migrație. În agricultură se valorifică preonderent munca fizică și se oferă migranțior români modele de
organizare a muncii și de valorificare eficientă a recoltelor. Migranții care lucrează în agricultură locuiesc
la cei pentru care lucrează, având ocazia să intre nemijlocit în contact cu limba lor și cu modul lor de a-și
organiza munca și viața.
Toți cei chestionați susțin că merg cu forme legale, deși am putea pune sub semnul întrebării acest
lucru. Aceștia și-ar dori să lucreze în țări în care se câștigă mai bine precum Norvegia, Suedia și Germania.
Relația cu angajatorul este percepută de cele mai multe ori ca fiind normală, dar ea devine tensionată când
programul de lucru depășește 10–14 ore/zi.
Cei intervievați percep migrația ca pe o intreprindere dificilă dar aducătoare de venituri consistente
într-o perioadă scurtă de timp. În societatea gazdă migrantul se simte străin și uneori supus discriminării.
Supramunca este percepută și ea ca fiind o formă de discriminare.
7. Concluzii
Migranții reprezintă un capital uman valoros prin ceea ce învață în străinătate (cunoștințe teoretice)
și prin ceea ce au învățat să facă practic, valorificând experiențele celor cu care intră în contact. Remitențele,
concretizate în forma transferurilor de bani sau a economiilor, sunt un important factor macroeconomic
pentru țările de origine, deoarece acestea își imbunatățesc balanța de plăți și, un real sprijin pentru membrii
familiilor rămași acasă. În acest sens, edificatoare este lucrarea cercetătorului Cristian Dustmann17 din 1996
care afirma, în studiul Return migration-The European experience, după ce a analizat comparativ fenomenul
migrațional în Belgia, Franța, Germania, Olanda și Elveția, că țările de adopţie își rezolvă dezechilibrele
temporare de pe piața muncii în timp ce migranții își îmbunătățesc nivelul de trai, iar țările de origine bene‑
ficiază de experiența de muncă dobândită de migranții peste granițele țării.
Concluziile desprinse nu se pot extinde la scara întregului spațiu românesc, dar pot surprinde câteva
particularități ale migrației românești actuale. Trebuie menționat faptul că subiecții consideră că această temă
16
17

Rotariu, T., Iluţ, P. 1997, p. 85
Dustmann 1996, p. 247–248
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este mai sensibilă, în sensul că interviul vizează aspecte foarte personale ale vieții lor. Teme de investigație
sociologică precum: modalități de petrecere a timpului liber, genul de emisiuni TV preferate, încrederea
acordată unor instituții publice nu sunt percepute de subiecți ca fiind atât de intruzive. Este important să
subliniem faptul că procesul migrațional oferă cercetătorilor un teren vast de studiu, care pune în lumină
aspirațiile lumii contemporane, valorile și comportamentele pe care migranții tind să le promoveze.
Pentru a nu crea impresia că am idealizat procesul migrațional în cadrul acestui proiect de cercetare,
susținem ideea potrivit căreia România de după 1989 a fost, ca să spunem așa, „bolnavă de circulație”,
o maladie pe care, din neînțelegere, Occidentul nu a reușit nici să o vindece, nici să o administreze.
Opunându-i o viziune politică de barieră, discriminatorie în raport cu alte țări din Est, Europa nu a ales
momentul potrivit pentru a se asigura că o circulație migratorie legitimă nu se transformă într-o migrație
circulatorie complexă, deseori jenantă și greu de stăpânit18.
Prin investigarea selectivă a unui număr mic de cazuri de migrație circulatorie pentru muncă, ne-am
propus să facem o analiză cât mai detaliată a fenomenului. Am cuprins în cercetare un număr relativ mare de
dimensiuni sau variabile, scopul stabilit fiind acela de a întocmi un profil acualizat al migranților proveniți
din zona rurală, folosind metode și tehnici de cercetare sociologică riguroase. Ca o concluzie a prezentei
cercetări menționăm faptul că investiția în case sau modernizarea celor existente, creșterea confortului coti‑
dian, interacţiunea cu alte culturi și civilizații reprezintă principale beneficii pentru subiecții prezentei cer‑
cetări realizate în comuna Zimbor din județul Sălaj, care sunt angajați în circuitul migratoriu pentru muncă.
Notă:
„Cercetare finanţată prin proiectul „MINERVA – Cooperare pentru cariera de elită în cercetarea doctorală
şi post-doctorală”, cod contract: POSDRU/159/1.5/S/137832, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013.”
Bi blio gra fie
Reviste de specialitate
Dustmann 1996 – C. Dustmann, Return migration-The European Experience, Economic Policy, 22, 1996, p. 215–250.
Muscă 1985 – E. Musca, Repertoriul localităţilor din Sălaj în secolul al XIV-lea, în Acta Musei Porolissensis, IX, Zalău, 1985,
p. 265–267.
Rotariu, Mezei 1999 – T.Rotariu, E. Mezei, Asupra unor aspecte ale migraţiei interne recente din România, în Sociologie românească,
3, 1999, p. 5–37.
Taylor 1994 – C.Taylor,. The Politics of Recognition” in Amy Gutmann Multiculturalisme Examining the The Politics of Recognition,
Princeton University Press, 1994.
Zaiceva, Zimmermann 2012 – A. Zaiceva, K.F Zimmermann, Return Home at Times of Trouble? Return Migration of EU
Enlargement Migrants during the Crisis, 2012 IZA Discussion Paper No.7111December 2012, p. 1–25.
Cărți
Boldea 2013 – I. Boldea, coord., Studies on literature, discourse and multicultural dialogue Section:Communication and public
relations, Multiculturalism, Identity and Interculturality Editura Arhipelag XXI, Târgu Mureș 2013.
Diminescu 2010 – D. Diminescu Exercițiul dificil al liberei circulații: o introducere în istoria migrației recente a românilor, p. 45–61
în vol. Anghel, R.G., Horvath I., coord., Sociologia migrației.Teorii și studii de caz românești, Iași, Editura Polirom
2010.
Johnson 2007 – A. G. Johnson Dicționarul Blackwell de sociologie, București, Editura Humanitas 2007.
Rotariu, Iluţ 1997 – T. Rotariu,P. Iluț, Ancheta sociologică şi sondajul de opinie. Teorie şi practică, Iaşi, Editura Polirom 1997.
Vedinaş 2001 – T. Vedinaş, Introducere in sociologia rurală, Iaşi Editura Polirom, 2001.
Surse în format electronic:
www.europarl.eurupa.eu/transl_es/RO/juri/treaties/tce_consolidat Tratatul de la Roma, accesat în august 2014.
www.europarl.europa.eu/aboutparliament/ro/.../Eurobarometrul.html, accesat în iunie 2014.
Multiculturalism și democrație liberală http://www.sferapoliticii.ro/ – Dumbravă,C., Multiculturalism, accesat în august 2014.
18

Diminescu 2009 p. 49
— 544 —

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

III. C A RTE VEC HE
N

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

DIN NOU DESPRE CALENDARELE ROMÂNEŞTI
DIN COLECŢIILE MUZEULUI NAŢIONAL AL
UNIRII ALBA IULIA (SECOLELE XVIII–XX)
GABRIELA MIRCEA, SMARANDA CUTEAN*

AGAIN ON ROMANIAN CALENDARS FROM COLLECTIONS OF NATIONAL
MUSEUM OF UNIFICATION ALBA IULIA (XVIIITH – XXTH CENTURIES)
ABSTRACT: By this study we make important preparations for whole indexing of Catalogues, Almanacs and
Romanian Schematisms from the collections of the National
Museum of Unification from Alba Iulia. We start, as previously, in 2000, Doina Dreghiciu registered this collection, but in the meantime new copies were purchased, and
some of the old ones were not taken into consideration on
the first quantitative assessment, which slightly modifies the
whole image created in the mentioned year. Searching for
an indexing model, we transliterated as many as possible
texts of these popular printings, highly appreciated by the
audience, paying attention inclusively to advertisements,
news, photographic images, some from the battle field of the
First World War, gossips, literary creations, even if they did
not have special literary value, historical texts etc with the
purpose of recomposing this group of messages, extremely
diverse that was directed towards common consumer, to
model him/her intellectually, psychically and esthetically
etc., sure enough also to manipulate him/her to a political,
social, national or other direction (and it could be noticed as
ever since 1925–1926, probably also previously, Calendarul
foii interesante (Calendar of interesting sheet) from Orăştie
modelled imperceptibly the public to embrace extreme-right
ideology etc.). Our goal is that of delivering some synthetical
judgements, based on analysis of content and formal, about
importance of this type of printings and readings, extremely
spread and listened to at their time in establishing modern
national and Romanian contemporaneous identity, yet this
thing would be possible only in stages. Until then, we have
several stages to reach. Out of the incipient Catalogue, it is
*

revealed the exquisite value of Calendars that come from
library of Gavril Todica, a collection of authentic bibliophilistic value, by the copies themselves and some handwritten
notes throughout them.
KEYWORDS: old Romanian book, modern Romanian
book, transylvanicae (Transylvanian typographic emissions), popular books, calendar, almanac, schematism.
REZUMAT: Prin prezentul studiu facem preparative
importante în vederea catalogării integrale a Calendarelor,
Almanahurilor şi Şematismelor româneşti din colecţiile
Muzeului Naţional al Unirii din Alba Iulia. Pornim la
drum, după ce anterior, în 2000, Doina Dreghiciu luase
în evidenţă primară această colecţie, dar între timp au fost
achiziţionate noi exemplare, iar unele dintre cele vechi nu
au fost avute în atenţie cu ocazia primei lor evaluări cantitative, ceea ce modifică sensibil imaginea de ansamblu
creată în anul menţionat. Căutând un model de catalogare,
am transcris cât mai multe texte din aceste tipărituri populare, deosebit de gustate de public, acordând atenţie inclusiv
reclamelor publicitare, ştirilor, imaginilor fotografice, unele
de pe câmpurile de luptă ale primului război mondial, mondenităţilor, creaţiilor literare, chiar dacă nu aveau o valoare
literară deosebită, textelor istorice etc. cu scopul de a reconstitui acest ansamblu de mesaje, deosebit de divers, care a
fost dirijat înspre consumatorul comun, cu scopul modelării
sale intelectuale, psihice şi estetice etc., desigur şi al manipulării sale într-o direcţie politică, de interes social, naţional sau alta (şi s-a putut vedea cum încă din 1925–1926,

Cercetător șt. la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, peace_gabi@yahoo.com; Conservator la Muzeul Național al Unirii
Alba Iulia, smaranda_cutean@yahoo.com.
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probabil şi anterior, Calendarul foii interesante de la Orăştie
modela pe nesimţite publicul înspre ideologia de extremă
dreaptă etc.). Scopul nostru este acela de a emite nişte judecăţi sintetice, fondate pe o analiză de conţinut şi formală,
despre importanţa acestui gen de tipărituri şi lecturi, deosebit de răspândite şi audiente la vremea lor în constituirea
identităţii naţionale moderne şi contemporane româneşti,
dar acest lucru va fi posibil doar în etape. Până atunci mai
avem câteva etape de parcurs. Din Catalogul incipient, pe

care l-am încercat, reiese îndeosebi valoarea deosebită a
Calendarelor care provin din biblioteca lui Gavril Todica,
colecţie cu o ridicată valoare bibliofilă, prin exemplarele în
sine şi prin unele însemnări manuscrise din cuprinsul lor.
CUVINTE-CHEIE: carte veche românească, carte
modernă românească, transylvanicae (emisiuni tipografice
transilvane), cărţi populare, calendar, almanah, şematism;

O primă încercare de evaluare a Calendarelor din zestrea bibliografică a Muzeului Naţional al Unirii
din Alba Iulia a fost înregistrată în 2000, când Doina Dreghiciu1 a atras atenţia în premieră asupra acestui
gen de tipărituri din colecţia specificată, deosebit de populare, de modelatoare a publicului receptor, care
erau citite cu ardoare, la vremea apariţiei lor şi prin intermediul cărora a fost cultivată cu predilecţie, în
epoca modernă şi contemporană, tradiţionalitatea românească, identitatea naţională şi culturală specifică a
poporului românesc, mai mult poate decât prin intermediul altor tipărituri, care au avut şi ele aceeaşi des‑
tinaţie şi menire modelatoare, deoarece acest gen de tipărituri ofereau prilejul unor lecturi atractive, repe‑
titive, care aveau darul de a fixa foarte bine intenţia instructivă şi educativă a realizatorilor lor în intelectul,
psihicul şi simţirea lectorilor.
Acest lucru se poate afirma deoarece astfel de elaborate culturale erau adresate poporului şi oglin‑
deau în acelaşi timp trăsăturile sale naţionale distinctive, consonau cu ele, în spiritul conservării tradiţiilor
sale, îl vizau pentru a fi modelat dar îi şi reflectau individualitatea de până atunci, în vederea conservării şi
modernizării sale, însă tot în vechile tipare, deja omologate ca optime pentru structurile sale intelectuale şi
de simţire! E interesantă cu prisosinţă urmărirea acestei inter-relaţionări reciproce şi permanenta tendinţă
de extindere a recepţionării unor astfel de produse spirituale la eşantioane sociale tot mai largi, deoarece
prin circulaţia ideilor şi a valorilor lor culturale şi artistice, osmotică, de la popor la intelectualitate şi mai
apoi de la intelectualitate din nou la popor, într-o permanentă influenţare, conlucrare şi modelare reciprocă
s-a ajuns la cimentarea unei individualităţi specifice a comunităţii noastre naţionale, cartea, tiparul, lectura
individuală sau de grup, jucând un rol esenţial în acest sens.
Aceste Calendare – Almanahuri moderne şi contemporane au suplinit desigur o parte importantă din
setea de lectură printre români, declanşată încă din secolul al XVIII-lea, prin intermediul atât al cărţilor reli‑
gioase (Psaltiri, Ceasloave, Catehisme etc., de mare audienţă populară), cât şi al celor populare (Alexandria,
Esopia, Floarea darurilor, O mie şi una de nopţi etc.), mai mult chiar au accentuat-o, conform unui program
cultural întregitor, conceput de către intelectualitatea nedesprinsă de popor, mereu întoarsă cu faţa înspre
cei din rândurile cărora se ridicase, doritoare să îşi modeleze şi înalţe poporul din care făcea parte, pe care
nu-l putea abandona în voia sorţii. Mai mult, prin intermediul acestui gen de tipărituri, culturalizarea de
obşte a naţiei române (fie că vieţuia în state diferite, până la 1 Decembrie 1918, fie că a fost ulterior uni‑
ficată) a fost ridicată la parametri superiori, a fost făcută să fie mai operantă, mai rapidă, mai practicată
cotidian, contribuind, prin lectură şi cultivarea universului interior al omului simplu, la modernizarea şi
uniformizarea spirituală a componenţilor naţiei româneşti, fie că trăiau la sate, fie în oraşe, fie în România
de dincolo de munţi, fie în ţinuturi aflate sub dominaţie străină, acest efort continuând mai apoi şi în peri‑
oada interbelică.
În acelaşi timp este evident că cititorul Calendarelor şi Almanahurilor populare nu se limita numai
la acest gen de lectură, gama broşurilor, cărţilor, ziarelor, revistelor, canalizate înspre acelaşi receptor, fiind
1

Vezi Doina Dreghiciu, Semnalarea unor calendare româneşti în colecţiile Muzeului Naţional al Unirii (1780–1947). Consideraţii
preliminare, în Apulum, XXXVII/ 2, 2000, p. 113–130.
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deosebit de bogată şi gustată, iar pentru exemplificare ne gândim numai la cărţile pentru popor editate în
Transilvania de către Astra, care erau însoţite şi de o multitudine, putem spune, de alte publicaţii (consti‑
tuite inclusiv din cărţi didactice, care şi ele erau citite şi de către adulţi, direct sau li se citea la cerere de către
copii etc.).
Nu facem prin prezenta lucrare decât să continuăm şi să aprofundăm evaluarea bibliografică a
autoarei citate la începutul studiului de faţă, care, în fond, nu a emis decât nişte consideraţii preliminare, cum
reiese şi din subtitlul lucrării sale (dar travaliul său a presupus totuşi repertorierea primară a unui existent
de 95, după declaraţia proprie, de astfel de tipărituri, de fapt numai 94, cum se va vedea din aprecierile
următoare, ceea ce a însemnat un efort apreciabil de evaluare sistematizată a lor). Ca atare, considerăm că
este cu totul natural şi îndreptăţit să se revină asupra subiectului, atrăgându-se atenţia, cu prilejul actual,
inclusiv asupra altor volume de acelaşi tip, din colecţia muzeului albaiulian, sau aprofundându-se conţi‑
nutul şi prezentarea modalităţilor de modelare publică la care au apelat redactorii calendarelor repertoriate
de către Doina Dreghiciu, pentru a-şi atinge menirea, completându-se, aşadar, şi nuanţându-se informaţiile
vehiculate în bibliografia de specialitate de până acum, cu scopul îmbogăţirii noastre culturale actuale şi al
cunoaşterii mai intime a vieţii trecute a poporului nostru, din perspectiva orizontului său curent de lectură
şi a alcătuirii sale lăuntrice, pe care o putem aproxima mai aproape de parametrii săi reali şi prin studierea
acestor populare tipărituri destinate lecturii individuale a oamenilor simpli (totuşi, cu oarecare dare de
mână şi grad de şcolarizare) de la sat sau oraş.
Astfel, ne vom referi asupra unor atare apariţii tipografice din colecţia documentară, de la Sala Unirii
cu precădere (de fapt, în exclusivitate cu prilejul actual, deşi, în perspectivă, se va relua cercetarea deschisă
şi în celelalte fonduri, pentru că intenţia noastră este cea a catalogării lor integrale), în vreme ce autoarea
menţionată anterior a avut în atenţie cu deosebire Calendarele din colecţia Bibliotecii documentare a muze‑
ului albaiulian, respectiv din fondul de Carte Veche Românească (cu sigla CVR) şi Biblioteca Veche (cu sigla
BV)2 – 55 exemplare, făcând şi referiri, mai mult cu titlul de semnalare, cum a şi specificat acest aspect, la
publicaţiile de acest fel din Colecţia documentară de la Sala Unirii (cu sigla SU), aceste raportări din urmă
cifrându-se la 39 de exemplare, din totalul de 94 exemplare examinate în ansamblu. Deşi totalul acestor din
urmă tipărituri din colecţia de la Sala Unirii nu va fi cu mult mai mare decât la prima abordare a subiec‑
tului, cu siguranţă semnificaţiile sociale şi culturale ale editării şi circulaţiei unor atare produse ale tiparului
modern şi contemporan românesc vor fi mult augmentate, ceea ce justifică reluarea întregii problematici şi
efectuarea unor completări necesare, corespunzătoare unei aprofundări tematice de loc superfluă, ci de
interes deosebit şi cu posibile rezultate realmente înnoitoare şi diversificate de interpretare.
De asemenea, lucrarea de faţă constituie un pas însemnat făcut în direcţia catalogării acestor tipărituri
de mare popularitate, în epocile în care au fost editate, ceea ce ar avea o însemnătate deosebită pentru mai
buna cunoaştere a acestui tip de tipărituri din Biblioteca documentară a Muzeului Unirii din Alba Iulia,
intenţie care a fost, putem crede şi în atenţia Doinei Dreghiciu, dar nu a mai ajuns, din motive independente
de voinţa sa (inclusiv faptul că s-a pensionat, s-a soldat cu nefinalizarea unora dintre proiectele sale!), să o
transpună în realitate.
Totodată, Calendarul de Sibiu, din 1780, inclus în lista finală din Anexa studiului menţionat cu pre‑
cădere anterior, constituie o reală şi valoroasă contribuţie bibliografică (deoarece completează Bibliografia
Românească Veche, în care ar trebui să figureze, considerăm noi, toate Transilvanicele, în care, în mod necesar
ar trebui incluse şi tipăriturile româneşti vechi emise din acest teritoriu!), dar nu poate fi considerat un
2

De altfel şi numărul calendarelor din Biblioteca Veche par a fi mai numeroase, fiind necesară şi reevaluarea acestora, în timp
ce şi în fondurile comune, uzuale ale Bibliotecii documentare, în ansamblul său ar putea fi, eventual reperate alte exemplare.
Semnalăm în acest sens exemplare ca: Almanahul literar ilustrat, Anulu I, Bucureşti, Stabilimentu graficu Socec, 1886 (L.
813); Almanahul presei române pe anul 1926, Cluj, 1926 (I. 1464); Almanahul Vremea pe 1942, Bucureşti, 1942 (I. 8233);
Calendarul săteanului, Sibiu, 1906 (I. 8550); Calendarul Eparhiei Ortodoxe Române a Clujului, Cluj, 1929 (I. 8553); Calendarul
Eparhiei Ortodoxe Române a Clujului, Cluj, 1939 (I. 8554); Calendarul Eparhiei Ortodoxe Române a Clujului, Cluj, 1944 (I.
8555); Calendarul Ligii culturale, Bucureşti, 1923 (I. 8552); Calendarul revistei Micul misionar, Oradea, 1939 (I. 8550) etc.
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elaborat românesc (nici ca produs intelectual, nici ca produs al tiparului), ci unul integrabil noţiunii de
tipăritură transilvanică3 (elaborată de un intelectual sas şi tipărită într-o oficină săsească!), ceea ce nu s-a
specificat, în mod predilect, în 2000, prezenţa exemplarului în contextul studiului menţionat, sub titlul
Calendare româneşti…, fiind oarecum insolită, fără modelările explicative de rigoare. De asemenea, este de
semnalat că nici sub raportul conţinutului său strict, nu consonează pe deplin (decat parţial) cu celelalte
tipărituri incluse în contextul dat, pentru că acesta se subsumează, tipologic, nu unui tip de Calendar –
Almanah, cum sunt toate cele evaluate de către autoarea menţionată, editat cu scopuri de popularizare
largă, inclusiv de culturalizare de obşte, ci, mai mult ideii de Calendar – Şematism (Schematismus), aplicat
nomenclaturii oficiale (administrativă, militară, ecleziastică etc.) a Transilvaniei, scopurile editării sale, cul‑
turale desigur, dar şi practice, fiind elitiste (interesul cultural nu este literar, ci mai elevat cumva, numai
istoric, cum reiese şi din titlu!) şi în nici un caz de vulgarizare, de popularizare amplă a acestora. În acest sens
a acţionat energic şi faptul că lucrarea a fost editată în limba latină, ceea ce tria din start, drastic, publicul
căruia ea îi era adresată şi care ar fi putut avea acces la conţinutul unei atare tipărituri. Cu toate acestea, chiar
dacă era redactată în limba latină şi trata chestiuni elitiste, de cronologie, astronomie, guvernare şi adminis‑
traţie, de interes practic cotidian, precum şi istorice, lucrarea nu a fost una de lux, accesibilă numai unui cerc
deosebit de restrâns, de nobili şi savanţi, ci şi unui public mai larg, recrutat eventual din rândul categoriilor
sociale mijlocii, cu ştiinţă de carte, şi cu educaţie dobândită în instituţiile de învăţământ gimnaziale sau
superioare ale vremii, de prin oraşe şi târguri, poate şi de pe la sate, putându-se vorbi, în acest caz, de o elită
relativ destul de largă, dacă ne raportăm la naţiunile privilegiate ale Transilvaniei, totuşi destul de restrânsă,
dacă sunt incluşi în calcul şi românii trăitori în aceeaşi provincie la vremea respectivă. De altfel, hârtia pe
care a fost imprimat exemplarul de la Alba Iulia este chiar grosieră, iar legătura, între coperţi de carton îmbrăcate în pânză vorbeşte despre o ediţie destul de comună, destinată unui consumator de condiţie medie, dar
recrutat îndeosebi din rândurile naţiunilor privilegiate transilvane, nu din cele ale românilor, dintre care numai
unii intelectuali mai răsăriţi vor fi avut acces la şi interes pentru această apariţie editorială, de mare utilitate
practică, totuşi, la vremea respectivă (şi ne referim îndeosebi la echivalările monetare: Reductio Marianorum/
în Florenos Rhenenses; Resolutio Florenorum/ in Marianos/; Reductio Septenario-/ rum in Florenos Rhenenses/;
Resolutio Florenorum/ in Septenarios./; Norma computandi Marianos ad Jactus/ Jactus continet in se Marianos
5. Facit itaque Jactus unus Fluor./ ut infra./; Norma computandi Septenarios ad Jactus/ Jactus continet in se 5.
Septenarios, facitque unus Jactus,/ ut infra./; Resolutio Florenorum Ungaricalium/ in Florenos Germanicales/;
Tabella, seu Norma Variorum Aureorum juxta/ recentissimum valorem computandorum/; Tabella, seu Norma
Aureorum juxta recentissi-/ mum valorem computandorum./; la serviciul poştal: CURSUS POSTARUM/
Cibinio per Transylvaniam, Banatum Te-/ mesiensem, & Hungariam, usque Wienam./, DE CURSU POSTALI/
etc.), chiar dacă ea a fost editată în limba latină. Apărut în limba latină, limbă a iluminismului european, a
culturii şi aparatului administrativ-politic al vremii, sub titlul Calendarium titulare et historicum Magni
Principatu Transylvaniae, în tipografia din Sibiu a lui Martin Hochmeister, tipăritura este românească, cum
s-a mai specificat, doar în sensul că apărut în 1780, într-o oficină de pe teritoriul actual al României (şi cer‑
cetătorii au obligaţia de a repertoria toate produsele tiparului lansate către public în acest spaţiu, ele fiind
româneşti prin raportare la actualitate şi nu la realităţile istorice, care trebuie în mod permanent reiterate!).
Singurele referiri la români sunt cele din: I. Status personalis militaris, în care se redă schema personalului
militar de conducere a Primului Regiment Românesc de graniţă/ Prima Legio P. O. Walachica, dar numele care
pot fi suspectate de a aparţine unor români, în cazul gradaţilor, este deosebit de mic (vezi între căpitani
numele lui Lucas Merea, între primii locotenenţi, cel al lui Abrahamus Kalliani, printre sublocotenenţi, cel al
lui Petru Lupp (p. 54–55), sau al Regimentului al doilea Românesc de graniţă/ Secunda Legio P. O. Walachica
(printre sublocotenenţi apare Joannes Sinkai) (p. 55–56); II. Status personalis ecclesiasticus, unde se redă
ierarhia Bisericii greco-catolice transilvane (Episcop: Grigorie Maior; Vicar General: Ignatie Darabant;
Prepozit: Filotei Laslo; Canonici consistoriali: Augustin Körösi, Benedict Farcaş, Alexandru Aron de Bistra,
3

Vezi CVR 359.
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Teodor Mehesi, Nicolae Tatu, Petru Cassai; Nicolae Benyei, Simion Zdrengye, Ladislau Witez de Csög) (p.
76–77), dar despre Şematismul preoţilor se specifica: Status Personalis V. Cleri Uniti pro A. C. non est com-/
municatus./ (p. 77), ceea ce şi pare a explica absenţa destul de accentuată a românilor din tabloul sinoptic
realizat de Martin Hochmeister (nu i se comunicaseră datele de care avea nevoie pentru a-şi întregi
lucrarea!), pentru ca despre Biserica Ortodoxă să se menţioneze doar: „R. Joannes Popovitz Vicarius. Statum
Personalem Cleri/ Disunitorum non communicavit.”/ (p. 80)4. Ca atare, tipăritura nu are nimic specific româ‑
nesc (de fapt nimic popular prin raportare la români), cu atât mai puţin tradiţional românesc, decât în mod
indirect, în sensul că şi românii făceau parte la vremea respectivă din Marele Principat al Transilvaniei,
având acces, prin unii dintre reprezentanţii lor de elită, la viaţa culturală, administrativă şi politică a provin‑
ciei imperiale amintite, dar numai mediat şi numai indirect, prin acomodare la unele practici culturale care
nu erau reprezentative în mod special pentru valorile lor spirituale distinctive, pentru ceea ce reprezentau
ei în acel context, în postura de naţiune lipsită de drepturi politice proprii, care îşi cultiva totuşi cu obsti‑
naţie, în codiţii vitrege, specificitatea sa naţională (pentru că deja din epoca modernă putem vorbi despre
astfel de trăsături identitare, de tip naţional, care încep să se definească tot mai bine cu contribuţia intelec‑
tualităţii române transilvane, tributară unor influenţe culturalizatoare europene de tip iluminist şi mai apoi
romantic!) şi care a fost totuşi mereu influenţată, sub o formă sau alta, de cultura predominantă a vremu‑
4

Trecem în revistă şi celelalte Şematisme din componenţa Calendarului, în căutarea eventuală a unor nume româneşti, dintre
care spicuim (lăsând la o parte familiile nobiliare, cu nume originar româneşti, maghiarizate deja de mult, ca Noptsa, Puj,
Kendeffi, etc.) doar: I. Nume din Status personalis provincialis (între Cancelistae Actuales Primar Classis: D. Andreas Motok
de Sestsor; Translator: D. Ioannes Pap Dallay, de Eadem; în Comitatul Solnocului de mijloc, între Obequitatores: Theodorus
Todoran, între Hajdones: Moldovan Juon; Szöcs Juon, Makare Tyiffor, Lazar Viszil; în Comitatul Crasna, între Actuales
Assessores: Alexander Isak – Ordinarius Natarius; numele funcţionarilor din Ţara Făgăraşului, chiar dacă sunt maghiarizate,
puteau fi în proporţie însemnată de români, ca: Antonius Boer de Nagy-Berivoy, Georgius Boer de Retse; Alexius Boer de Retse;
Stephanus Fogarasi de Eadem, Paulus Moné de Alsó-Venitze; Samuel Senior Moné de Alsó-Venitze, Josephus Junior Talaba de
Sestsor; Joannes Junior Talaba de Sestsor; Petrus Boer de Retse – Vice – Judex Nobilium; în Districtul Kövár: între Actuales
Assessores: Joannes Préda de Illonda, Joannes Mikle, eventual Demetrius Lazar; în Abrud: Petrus Floka – Magister in Cameraticis;
în Hunedoara (Vajda.-Hunyad. Magistratuales): Franciscus Bodgya de Rud – Primarius Oppidi Judex, Alexander Dima? – Villicus
Oppidanus, Nicolaus Szirbina?, Joannes Bajetz?, Joannes Vlad; în Gherla (Armenopolis): între Officiolantes: Martinus Báltha
– Civicus Notarius, eventual chiar şi Martinus Novak? – Primarius Judex Oppidi, Jacobus Novak?, Gabriel Bogdanffi? etc.; în
Dumbrăveni (Elisabethopolis): Marcus Kosotan?; Antonius Issecutz?; Gregorius Issekutz?; în Cancellaria Aulico-Transilvanica:
Josephus Mehesi, între Actuales Concepistae; II. Alte nume din Status personalis militaris, în ansamblul său, fără regimentele
româneşti: eventual Maximilianus Blaschke?, între Cancelistae bellici; între Pretoriani Sub-Locumtenentes e Nobili Juventute
Transylvanica lecti: L. B. Laurentius Radák? (care corespunde numelui de familie Rădac!); printre funcţionarii poştei (la
Sebeş: Nicolaus Nyagoe; la Reghin: Ioannes Szakadati; în Regimentul al doilea secuiesc de graniţă (Secunda Legio P. O. Siculica):
sublocotenentul Georgius Papdán; în regimentul de cavalerie secuiesc: sublocotenentul Ioannes Thalaba?; III. Nume din
Status personalis cameralis: între Actuales Cancelistae Fiscales: Stephanus Miksa?; în Status salinaris, printre Nautarum magistri:
Michael Barb, Joannes Ontsa, Josephus Janka?; între Salis ponderatores: Joannes Gazdag (eventual Găzdac)?; în Alba Iulia?:
Nicolaus Bujkán – Vigil.; în cadrul departamentului Officia Tricesimalia, în Districtul Cluj: Antonius Miholtsa – Obequitator
Officii, în Hunedoara Michael Déan (adică Dăian sau din Daia)?, Abrahamus Danilla – Filialista in Kapnik, la Tăşnad Josephus
Luka – Obequitator Officii, în Districtul Orăştie: Petrus Dehelán – Obequitator, în Dobra: Alexander Mitrofáni şi Thomas
Drágoj – Obequitatores, în Zam: Vincentius Ivuly –Obequitator, la Câmpeni: Josephus Lazar – Tricesimator, Georgius Balog?
şi Muntyan Todor – Obequitatores, în Vulcan (Wolkan): Ursulus Olár – Obequitator; funcţionari la Regio Fiscalis Decimatio:
Nicolaus Nyágoé – Commisarius decimalus în sedibus Cibinensi, Sabaesiensi & Mercuriensi, probabil acelaşi cu şeful staţiei de
poştă din Sebeş şi Georgius Boer, in Rupensi, Nagysink& Ujegyház. – probabil acelaşi nobil de Recea, pomenit şi anterior, care
avea acelaşi statut cu Nicolae Neagoie, apoi, în Scaunul Rupea: Mathias Motok – Vice – Decimator, In Sede Ujegyház.: eventual
Ioannes Táfflán; dintre angajaţii Oficiului Montanistic: la Radna: Tobias S[t]oika Montium C. R. Curator; pe domeniul fiscal
Hunedoara: Alexander Vallya – provizor fiscal etc. Intenţia noastră este desigur aceea de a circumscrie un grup aproximativ de
români, care îşi vor fi procurat, cu probabilitate, acest Calendar tipărit la Sibiu în 1780. Desigur, o parte dintre cei menţionaţi,
îndeosebi din cadrul Bisericii Greco – Catolice, dar şi al celei Ortodoxe a românilor din Transilvania, dar şi o parte a
intelectualităţii ridicate din rândurile aceleaşi naţii, care ocupa funcţii în administraţie, cei din urmă deosebit de puţini, fie
că funcţionau în armată, îşi va fi procurat tipăritura respectivă, dată fiind utilitatea sa practică, îndeosebi, dar şi faptul că se
publica prima carte a lucrării de istorie a principatului a lui Wolfgang Bethlen, a cărei ediţie a doua urma abia mai apoi să
apară, din tipografia aceluiaşi Martin Hochmeister, textul din calendar fiind de fapt o bună reclamă pentru întreprinderea
ulterioară a celui menţionat.
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rilor trecute. Chiar dacă nu considerăm că acest exemplar de tipăritură transilvanică este un calendar româ‑
nesc, decât într-o accepţie destul de largă şi actualizantă, totuşi, dat fiind faptul că lucrarea constituie o
contribuţie la BRV, insistăm un pic mai mult asupra exemplarului de la muzeul albaiulian, pentru a-i evi‑
denţia valoarea şi particularităţile. Volumul este un in 8°, de 22 foi nenumerotate (inclusiv foaia de titlu şi
dedicaţia către guvernatorul Samuel Bruckenthal etc.) + 32 pagini numerotate (WOLFFGANGI/ DE/
BETHLEN/ HISTORIARUM/ LIBER PRIMUS/) + 80 pagini numerotate, care conţin de fapt partea de
Şematism (STATUS/ PERSONALIS/ PROVINCIALIS/, p. 1–45; STATUS/ PERSONALIS/ MILITARIS/,
p. 47–56; STATUS/ PERSONALIS/ CAMERALIS/, p. 57–74; STATUS/ PERSONALIS/
ECCLESIASTICUS/, p. 75–80) + 35 pagini nenumerotate, conţinând ELENCHUS/ Nomina Civitatum,
Oppidorum, &/ Pagorum in M. P. Transsylvaniae existentium/ prout Hungarice, l. Latinae, g. Germanice, &/ w.
Walachice submissa sunt, Ordine Alph-/ betico exhibens: & quidem/5.
Interesant este faptul că exemplarul a fost donat Bibliotecii documentare a muzeului din Alba Iulia,
în 14 aprilie 1967, de către fostul director al instituţiei respective, Ion Berciu, conform însemnării, reali‑
zată cu pix roşu: Bibliotecii/ 14. IV. 1967/ I. Berciu/, pe verso-ul coperţii anterioare. Forzaţul anterior lip‑
seşte, a fost decupat, probabil din pricina faptului că, pe foaia respectivă, au fost aşternute însemnări care
ilustrau cui îi aparţinuse volumul anterior (!). Foaia de titlu are următorul conţinut: CALENDARIUN/
TITULARE/ ET/ HISTORICUM/ MAGNI PRINCIPATUS/ TRANSYLVANIAE/ EUDEMQUE
ADNEXARUM PARTIUM/ PRO ANNO/ DOMINI M.DCC.LXXX./ Qui Bissextilis est Dierum 366/
Deserviens/ CUI ADNECTITUR/ DE REBUS TRANSYLVANICIS/ HISTORIA/ WOLFFGANGI
DE BETHLEN,/ Ad Annum 1526./ Sequentibus etiam Annis continuanda./ ÎN QUO/ Praeter Nomina
Civitatum, Oppidorum, &/ Pagorum, Ordine alphabetico Hungarice, Latine, Ger-/ manice, & Valachice
expressa: Omnium tum Politicorum, &/ Militarium, quam Cameralium. & Ecclesiasticorum Honorum,/
ATQUE DIGNITATUM/ TITULI/ Distinctim Comprehenduntur./ CIBINII/ Sumptibus MARTINI
HOCHMEISTER, Typogr., & Biblio-/ polae Privilegiati 1780//. Dedicaţia este următoarea (fila 2 r de
la început, după foaia de titlu): AUSPICATISSIMIS HONORIBUS/ EXCELLENTISSIMI DOMINI/
DOMINI/ SAMUELIS/ LIBERI BARONIS/ DE/ BRUCKENTHAL/ Sacratissimarum Caesarearum,
&/ Apostolico-Regiarum Majestatum Sta-/ tus Actualis Intimi/ CONSILIARII/ Insignis Ordinis S. Stephani
Regis Apostolici/ COMMENDATORIS/ INCLITII MAGNI PRINCIPATUS/ TRANSYLVANIAE/
Partiumque Eidem reapplicatarum/ GUBERNATORIS REGII:/ ET CAETERORUM/ DOMINORUM
DOMINORUM/ CONSILIARIORUM/ ACTUALIUM INTIMORUM/ GUBERNIALIUM/ PATRUM
PATRIAE/ ATQUE/ PROTECTORUM, ET PATRONORUM SUORUM,/ TOTIUSQUE/ EXCELSI
REGII/ MAGNI PRINCIPATUS TRANSYLVANIAE/ GUBERNII,/ D. D. D./ Idem Typographus
Cibiniensis./ Privilegiul exclusiv de a imprima astfel de Şematisme cu Calendar, pentru Transilvania, i se
dăduse lui Martin Hochmeister, din 1778, aşa cum reiese din textul Decretului aulic, publicat pe foaia 2 v,
de la începutul volumului, în continuarea dedicaţiei menţionate anterior: Benignum Caesareo. Regium/
Decretum Aulicum/ Altissimefata Sua Majestas Sacratissima, habita mo-/ tivorum per Regium Gubernium,
intuitu Precum/ Typographi, & Bibliopolae Martini Hochmeister,/ pro exclusivo edendi Schematismi Privilegio
exhibitarum/ sub Nro. 4715 &10[-]ma. Mensis proxime elapsi reprae-/ sentatorum, condigna ratione,
invenit Opinionem Ejusdem/ Regii Gubernii eatenus depromptam, approbandam qui-/ dem, una nihilominis
ordinandum, ut quoad integra/ opera nova per dictum Hochmeister congesta, vel quo-/ cunque alio modo
acquisita, & typis mandata, id ipsum/ quod in aliis Provinciis Haeredetariis viget, în Tran-/ sylvania quoque
5

Insistăm mai mult asupra acestui cel mai vechi Calendar din colecţia Muzeului Naţional al Unirii din Alba Iulia, chiar dacă
acesta nu consonează întru totul cu tematica studiului de faţă, care are în atenţie cu deosebire calendarele propriu-zis
româneşti din aceeaşi colecţie, din pricina faptului că această tipăritură, transilvanică desigur, dar şi „veche românească”,
dacă ne raportăm la teritoriul actual al României, nu a fost inclusă în BRV (vezi în acest sens BRV, II, p. 246–270, sau BRV,
IV, p. 93–94), unde ar putea foarte bine să figureze. De asemenea, aceasta nu a stat nici în atenţia Doinei Nägler, Catalogul
transilvanicelor, Vol. II (Sec. XVIII), Sibiu, 1982, p. 189–192, ceea ce desigur sporeşte interesul pentru piesa ca atare, motiv
pentru care şi insistăm în descrierea sa.
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observetur. În cuius proinde altissi-/ mae Ordinationis effectum Regium Gubernium, tam ad/ praefatum
Hochmeister, quam etiam alios Typographos/ congruenter disponet. Cui in reliquo Sua Majestas/ Gratia Sua
C. R. & Principali Benigne propensa manet./ Wiennae Austriae Die 3[-]tia Octobris Anno 1778./ Thaddeus
L. B. a Reisbach/ Aulae Cancellarius/ Joannes Cloos Consil. &/ Referendarius/. Există în volum câteva
însemnări de secol al XVIII, chiar din anul apariţiei Calendarului, 1780, realizate cu o admirabilă cali‑
grafie, cu cerneală fero-galică, dar din păcate, autorul lor şi posesorul prim al lucrării nu ne este cunoscut
(un ex-libris al său va fi existat pe forzaţul anterior, dar el a fost îndepărtat, la un moment dat). Redăm
aceste însemnări. Pe foaia liberă, rezervată însemnările corespunzătoare lunii aprilie, s-a scris: Ambrus
Jánosnak Insert./ cr[uciferos?]/ 15. [Aprilis] 1o…9/ 22. [Aprilis] 2o…8/ 24. [Aprilis] 3o…8/ 6ta. Maij…7/
15. Detto…8/ [Summa:] 40/. Pe verso-ul aceleiaşi foi, s-a scris: 13tia Maji 7 cr[uciferos?] Jussal marada/
ados/; 22da May [1]780 Egésy Erdély-/ ben a Kemény Hidég a Szöllö Iegye-/ zet, és a gyömölcsozö fákot?,
a/ gyenge veteményekkel együt/ nagyon meg ...? ugje?/…/. Pe verso-ul foii albe dintre lunile Octombrie
şi Noiembrie, s-a scris (ceea ce întăreşte ideea că însemnările respective datează chiar din anul pentru
care a fost emis calendarul): Augustissima Domina Roma-/ nor[um] Imperatrix Maria There-/ sia Regina
Hungariae Bohemiae/ & Die 29. 9bris. [1]780 ad aeternitatem/ migravit./ Exemplarul are frontispicii şi vig‑
nete ornate, precum şi o frumoasă iniţială ornată, litera P, pe pagina 1. Desigur, o deschidere interesantă
a realizatorilor Calendarului – Şematism şi înspre populaţia românească a Transilvaniei, mai mult deco‑
rativă, decât susţinută practic o reprezintă publicarea şi a denumirilor de localităţi în limba română, dar
acest lucru nu s-a făcut sistematic, ci aleatoriu, mai mult formal. Spicuim câteva dintre aceste toponime
româneşti, redate cu o grafie latino-maghiarizantă-germanizantă: Avrud, pentru Abrud; Wulper, pentru
Vurpăr; Ijnur, pentru Inuri; Csetye, pentru Cetea; Belgrad, pentru Alba Iulia; Szingetin, pentru Kis-Enyed;
Vidra, pentru Kis-Aranyos; Szint-imbru, pentru Sântimbru; Miszinta, pentru Mesentea; Nagy-Aranyos
în limba română era Reu mare; Zlakna, pentru Zlatna; Blafs, pentru Blaj; Czap pentru Csisto-holdvilag
(Cistei?); Csimbru, pentru Csombord (Ciumbrud?); Stremtz, pentru Stremţ; Lup, pentru Farkatelke;
Aiud, pentru Fel – Enyed şi pentru Nagy – Enyed; Schovas, pentru Fel – Gyogy; Girbova, pentru Felsö –
Orbo; Tyous, pentru Teiuş etc.
Concluziile la care se va ajunge pe parcursul lucrării de faţă vor fi desigur dintre cele mai interesante,
deoarece, prin completările făcute, se va schiţa o imagine întregitoare asupra existentului real, integral, de
astfel de elaborate culturalizatoare de obşte, cum au fost Calendarele şi Almanahurile, în epoca modernă şi
la începuturile celei contemporane, ceea ce ne permite reconstituirea utilajului mental al oamenilor trăi‑
tori în acele momente istorice pe teritoriul României actuale, inclusiv prin raportare la Alba Iulia şi zona
împrejmuitoare, pentru că aceste exemplare intrate în colecţiile Muzeului Naţional al Unirii din Alba Iulia
au avut o circulaţie în acest spaţiu, sau într-o zonă apropiată (ne gândim, desigur, în mod special la consis‑
tenta şi valoroasa donaţie de acest tip provenită din biblioteca lui Gavril Todica, stabilit la Geoagiul de Jos
etc.), vorbind destul de explicit şi aprofundat despre alcătuirea interioară şi necesităţile spirituale ale unor
comunităţi aparţinătoare lui.
Revenind la lucrarea deschizătoare de drum a Doinei Dreghiciu, reamintim faptul că în cuprinsul
acesteia au fost avute în vedere 94 exemplare de astfel de tipărituri, din ansamblul cărora cităm câteva titluri.
Seria celor din secolul al XX-lea include: Calendarul de la Blaj (din anii 1932, 1933, 1934, 1937, 1940,
1942, 1943); Calendarul Tribuna (1943); Calendarul Minerva (1907, 1909, 1910, 1911, 1916); Calendarul
cooperatorilor români pe anul 1908 (1907); Calendarul poporului român, Budapesta (1911, 1914, 1918);
Calendarul Naţional al ziarului America (1923); Calendarul Tribuna Ardealului, Cluj (1941); Calendarul
nostru, Comloşul Mare (1918); Calendarul interesant, Orăştie (1916, 1917, 1918); Calendarul Naţional
al Foii interesante, Orăştie (1912, 1913, 1914, 1922, 1923, 1926, 1928; Calendariu pe anul comun de la
Hristos 1906, Sibiu, Tipografia Arhidiecezană, 1905; Amicul poporului Calendar pe anul…, Sibiu (1915,
1916, 1917, 1919, 1922, 1928, 1936, 1940, 1941); Calendarul săteanului (1918); Călindarul Asociaţiunii
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(1918, 1919, 1921, 1922, 1925, 1926, 1927, 1928, 1930, 1932, 1934, 1936, 1937, 1938, 1939)6. Cea a
Calendarelor de secol al XIX-lea include exemplare editate în diferite locuri, după cum urmează: Calendar,
Braşov, (1818, 1822, 1856, 1858, 1892); Calendar, Bucureşti (1858, 1874); Calendar, Buda (1825?7;
1836?8); Calendarul familiei, Gherla (1882); Calendar, Sibiu (1862, 1868; 1871; 1873, 1874, 1875,1876,
1882, 1884, 1888, 1889, 1895)9.
Ca metodă de lucru, de asemenea, nu suntem de acord cu repertorierea cronologică, pe exemplare, a
tipăriturilor respective, ci după criteriul cronologic, subsumat titlurilor respective, deoarece în acest fel (cel
utilizat, provizoriu, în 2000), catalogul ar deveni stufos şi nu s-ar forma o imagine clară, firească, despre
existentul unui titlu, pe ani, decât în mod mediat, consideraţiile sintetice putând fi emise cu mult mai multă
greutate în cazul unei atare abordări. Astfel, propunem catalogarea pe titluri, cronologică şi descriptivă (după
criteriile bibliografice, dar şi istorice) a fiecărui exemplar păstrat, cu particularităţile sale, ceea ce ar pune
la îndemâna celor interesaţi de subiect un instrumentar de lucru mai riguros, mai ordonat, mai sintetic, în
deplinul înţeles al termenilor.
În mod evident se impune aprofundarea informaţiilor referitoare la conţinutul Calendarelor şi
Almanahurilor din colecţiile muzeului albaiulian, în vederea aprecierii mai detaliate, mai la obiect, a capa‑
cităţii lor de modelare spirituală a cititorilor lor, inclusiv a modului în care încercau să opereze o uniformi‑
zare a nivelului de cunoaştere, de culturalizare generală a poporului, de sensibilizare estetică şi de educare
neşcolarizată (supra şcolară) a sa. Sub aspectul circumscrierii receptorilor acestor volume este necesar să
se recunoască faptul că acestea se adresau diferenţiat unui public divers, cu orizonturi culturale distincte,
în special unui public şcolarizat mediu, sau chiar superior (unii dintre cititori puteau chiar avea dificultăţi
de lectură şi înţelegere a unor termeni mai elevaţi), unui public recoltat în special din lumea oraşului, dar
şi a satului (de fapt cititorii cei mai numeroşi, mai ales începând din secolul al XX-lea, se recoltau din acest
mediu), pentru că publicaţiile acestea ajungeau în mod necesar deja, spre finele secolului al XIX-lea şi în
primele decenii ale secolului al XX-lea, şi la nivelul locuitorului de la ţară, nu numai al intelectualului de
acolo, ci şi al omului relativ simplu, ştiutor de carte şi cu oarecare dare de mână financiară, contribuind la
informarea şi educarea sa uniformizatoare, înălţându-l spre noi orizonturi de cunoaştere şi delectându-l cu
scopul luminării sale spirituale.
Prezentând practic cercetarea iniţiată, structurăm prezenta lucrare în 2 părţi mari, A şi B, după cum
urmează:
A. Pentru aprofundarea preconizată am reluat frunzărirea şi analizarea mai în detaliu a unor volume,
de care s-a ocupat anterior Doina Dreghiciu, creionând un model al catalogării lor incipiente, după cum
urmează:
I. [Calendarul] Amicul poporului/, [Sibiu], [Editura lui W. Krafft]10.
1. AMICUL/ POPORULUI./ CALENDAR/ PE ANUL COMUN/ 1915./ Anul LV./ Întocmit/
de/ I. Popovici/ Cu numeroase iulustraţiuni/ SIBIIU/ TIPARUL ŞI EDITURA LUI W. KRAFFT/
Cota: SU 3179 (cota veche); 380/ 1 (cota nouă)
Dimensiuni: 12,5 × 20 cm
Paginaţie: 176 pagini numerotate + XL pagini publicitare numerotate
6
7
8
9
10

Vezi Anexa studiului citat, p. 122–130.
CVR 298.
CVR 299.
Vezi Anexa studiului citat, p. 122–130.
Dacă anul 1915 era al LV-lea an al apariţiei acestui Calendar de Sibiu, destinat românilor, atunci rezultă că primul an al
apariţiei sale a fost 1861. Din acest serial face parte desigur şi exemplarul Amiculu poporului, Anul XI, pe anul 1871, semnalat
de Doina Dreghiciu, ca întocmit de către Visarion Roman şi tipărit la Sibiu în tipografia lui S. Filtsch (W. Kraff), vezi Doina
Dreghiciu, op. cit., p. 125. Despre serial vezi şi Calendare şi almanahuri româneşti.1731–1918. Dicţionar bibliografic, Bucureşti,
Editura ştiinţifică şi enciclopedică, 1981, p. 141–158: a apărut în anii 1861–1918.
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Ex-libris-uri: Pe coperta anterioară apare ex-libris-ul ştampilar de instituţie: MUZEUL REGIONAL/
ALBA-IULIA, care relevă faptul că în 1938–1940, la reorganizarea instituţiei din timpul lui Ion Berciu,
exemplarul se afla deja în colecţia în care se păstrează şi la ora actuală.
Caracteristici grafice: Pe coperta anterioară o frumoasă ilustraţie policoloră, cu o scenă de familie
ţărănească, în care capul familiei le citeşte celorlalţi membri cu voce tare, dintr-un calendar, se poate con‑
sidera, compoziţie semnată ATM, în ligatură. Pe verso-ul foii de gardă apare o frumoasă fotografie-portret
a lui Ioan Micu Moldovan. Pe pagina 67 apare portretul Regelui Carol I, iar pe pagina 77, unul deosebit
de expresiv al Reginei Carmen – Sylva. Alte fotografii interesante: pe pagina 80, Casa natală a lui Mihai
Eminescu; pe pagina 81, Teiul lui Eminescu; pe pagina 85 portretul lui Emil Gârleanu etc.
Din cuprins: Din Partea literară semnalăm articole ca: Carol I. Regele României, p. 67–70; 50 de ani
de la înfiinţarea universităţii din Bucureşti, p. 70–72; Simeon Bărnuţiu, p. 73–76; Mihail Eminescu, p. 79–84;
Din cronica anului 1913, p. 88–85; Serbări culturale, p. 109–118; Carmen Sylva; Răsboiul, p. 126–150, despre
cursul primului război mondial până în 1 noiembrie 1914, cu o bogată ilustraţie, inclusiv cu hărţi ale câm‑
purilor de bătaie11. Cu totul inedită ar fi semnalarea şi indexarea reclamelor comerciale care se făceau în
paginile Calendarului, din seria cărora semnalăm: pe p. I: Cum am devenit frumoasă!, Cum câştigăm mai mulţi
bani cu vitele noastre; pe p. II: Spirt Gallic/ (Franzbranntwein)/ al apotecarului/ Vértes,/ este la întrebuinţare
cel mai cu efect/ ca cea mai bună fricţiune alinătoare de podagră, reu-/ matism, răceli, durei în toate membrele,
durei/ de cap, dinţi şi urechi, la paralizări, scrânteli,/ dureri interioare precum cârcei în stomac, tot felul/ de indispoziţiuni, un plăcut mijloc răcoritor pe/ drum s. a. Din singurul efect al acestui vinars în diferitele/ cazuri de
boală, în urma căreia şi găseşte o aşa răspândită/ întrebuinţare ca adevărat remediu popular ca nici un/ altul, să
explică neîntrerupta urcare simpatică a acestui/ vinars; este însă de luat în seamă că numai vinarsul/ apotecei
Vértes are efectul susnumit şi să se păzească/ de contrafaceri fără efect./ Veritabil numai cu marca de fabrică alăturată/…/ Doresc să am numai spirtul/ Dr. Vértes şi nu altul!/…/ L. Vértes, farmacia Vulturului, Lugoş Nr.
396, Banat/…//; pe p. III: Veste bună/ pentru/ Ofticioşi/ bolnavi de piept, astmatici, scrofuloşi/ bolnavi de
plămâni, anemici, săraci de sânge/ În sfârşit s’a aflat un mijloc, care bolnavilor amintiţi le aduce/ mult dorita
uşurare şi vindecare a boalei lor, în/ Sirupul de fier calcaros/ al farmacistului Vértes./…//; pe p. IV: Ludovic
Vértes, Farmacia „la Vulturul” în Lugoş, partea nemţească Nr. 396, lângă/ edificiul gimnazial, înfiinţată la
1789./ Sculământ/ de orice specie se vindecă sigur/ şi repede cu medicamentul lui/ Dr. Hill./ Injecţie vegetală şi/
Capsule vegetale/ 1 Flacon Injecţie vegetală de Dr. Hill pentru bărbaţi, fluiditate 3 cor./ 50 fil. Franco/ 1 Flacon
Injecţie vegetală de Dr. Hill pentru dame, pulverizat, 3 cor./ 50 fil. franco/ 1 Flacon Capsule vegetale de Dr. Hill
3 cor. 60 fil. franco/ Impotenţa/ praf întăritor/ de Dr. Hill/ În contra palidităţii, lipsei de sânge, slăbi-/ciunei,
zgârciurilor histericale,/ slăbeţei nervilor şi în genere/ contra ori şi ce specie de/ slăbiciuni este cel mai bun şi/ eficace medicament/ 1 doză 6 cor.; o doză duplă 10 cor. franco. – Depozitul principal la/ Ludovic Vértes, apoteca
„La Vulturul”, Lugoş, Banat, 396.//, sau o altă reclamă: BEŢIA/ Cine voieşte a se mântui de această patimă
infamă, să întrebuinţeze/ remediul în contra beţiei, care în cele mai multe cazuri cu succes/ strălucit s’a probat şi
pe baza receptului medical în Apoteca „La Vulturul”/în Lugoş, Nr. 396, s’a gătit. Fiind fără gust se poate da pacientului, fără/ ca dânsul să aibă ştire de aceasta. 1 doză 6 cor, 1 doză duplă, care se/ recere la patima cerbicoasă,
8 cor., 80 fil./…/ La ezpoziţia din urmă în Roma, Ostende, London şi Paris distins cu/ medalia de aur, cruce de
onoare şi diplomă de onoare.//; pe p. V–VI, mai multe reclame ale produselor aceleiaşi farmacii „La Vulturul”
din Lugoj (Mijloc excelent, totdeauna proaspăt, preparat după ordin medical:/ Piluele Cu O al[e] farm./ Vértes./
mijloc probat în contra limbricului cordelat/ (panglică) deja în nenumărate rânduri care/ e de un efect sigur cu
desăvârşire şi care/ faţă de alte mijloace în contra limbricilor/ mai are şi favorul că pacientul nu este de/ fel obosit
şi slăbit, nici nu-şi ruinează sto-/ macul, cum se întâmplă aproape cu toate/ mijloacele. Ba din contră acest leac
11

Mai multe detalii despre conţinut în Calendare şi almanahuri…, p. 157 („…Lupeanu, Alexandru; „Ioan Micu Moldovanu”,
p. 56–69; „Arhiducele Francisc Ferdinand”, p. 59–64; Todica, Gavr.: „Întunecimea de soare”, p. 64–66; B. C.: „Emil Gârleanu”,
p. 84–88; „50 de ani de la înfiinţarea Universităţii din Bucureşti, p. 70–72; Pop, I. Dr.: „Simion Bărnuţiu”, p. 73–76; Bolovan,
Stan: „Mihai Eminescu”, p. 79–84 etc.).
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întăreşte/ mistuirea şi poate fi luat şi de copii fără/ nici o stricăciune. Dar nu strică nici în cazul/ că nu se află
limbric. Limbricul iese cu cap/ cu tot afară, astfel că nu mai este posibil,/ ca să se desvoalte din nou./…/; Mijloc
contra asudărei şi mâncărimei de piele, de Dr. Scott/…/; Mijloc contra durerei de Cap/…/prafurile pentru
migraine al[e] lui Hill/; Pilu-/ lele/ depurative ale farm. Vértes//; Mijloc contra epilepsiei (boală rea), sdropşelei/ leşinului, sgârciuri de rinichi şi matrice, in-/ somnie etc…/…/; Hydropia (ruptură de apă) şi urmările ei:
gălbinarea ş. a./ se tratează grabnic prin Hydropia 1 sticlă 3 cor./ 50 fileri franco./; Năsip şi piatră în beşica
catarului ţevei şi beşicei. Pentru/ alinarea şi delăturarea acestui morb dureros s’a constatat/ cel mai bun mijloc
Diuretin. 1 doză 4 cor. 60 fil. franco./; Apă de ochi Br. Brukenthal…/; Alifie contra Pecinginei./ Pecinginea, atât
cea mâncătoare umedă,/ precum şi cea uscată, sgrăbunţe de piele/ îndărărnice, fie cât de vechi, prin întrebuinţarea
acestei excelente alifii/ contra pecinginei se videcă repede şi sigur. 1 doză 4 cor., 60 fil. franco./; Răni, aprinderi,
umflături se vindecă mai repede cu alifia de/ casă din Lugoş…/; Extract de Sassaparilla. Mijloc excelent pentru
curăţirea sân-/ gelui în cazuri de sifilis, podagră,/ guşă, la scrofule, la boli de piele învechite, peste tot la tot felul
de/ boli ce îşi au temeiul în sângele stricat. O sticlă 3 cor. 5 fil. franco./; …/ Esenţa pentru stomac a farm.
Vértes…/; Tusa, răguşeala, durerile de piept şi grumaz, troahnă, influenţă,/ tusa măgărească, catarul, organismul respiraţiunei se/ vindecă repede şi sigur prin Sucul de ierburi banatice./…/; Uleu de urechi de Dr. Bown
vindecă repede şi sigur zuzăitul, curgerea urechilor şi alte boli de urechi…/; Mijloc contra urinărei în pat…/); pe
pagina VII: La fiecare damă să trimite cărticica „Consultator pentru conservarea frumuseţei” gratis/ şi franco/
prin/ Ludovic Vértes…/…/ Pomadă lugoşană de faţă prin apot. Vértes./ …/ Pomada de barbă de Dr.
Heuffel/…/ Cel mai ieftin, cel/ mai bun Rum se poate face, pe lângă/ o procedură rece, fără foc în timpul cel mai
scurt cu/ Rum – Likol-ul apotecarului Vértes./…/; pe p. VIII: Numai Maria –Elixir/ al farmaciei la „Sfânta
Maria” din Lugoş/…/ Numai pilule Maria/ …/ Esenţa de Menthol/…/ Crema de „Amaranta”/ cu săpun şi
pudră/ sunt singurul cu totul nestricăciosul/ mijloc contra lintiţelor, pistruilor, spu-/ zitureilor, comedonilor şi
altor necu-/ răţii ale pielii…/…/ Farmacia la „Sfânta Maria” Lugoş, Piaţa Bisericii Nr. 7/; pe p. IX, reclame
pentru produsele utimei farmacii din Lugoj menţionate, în contra unor maladii ca: Limbric cordelat…,/
Podagră şi reumă…,/ Tuse etc…,/ Putere dă praful lui Dr. Damjana…,/ Boli de plămâni…,/ Sassaparilla cu
jodkali…,/ Beţia…,/ Rane, aprinderi, umflături…,/; pe p. X: Cum se nutresc copiii/…/ şi o ofertă a firmei J.
H. Rabinowitz din Viena (Nicicând în vieaţă/ nu mai rara ocaziune, ca numai pentru/ cor. 7.50/ să capeţi
următoarea admirabilă colecţie de marfă:/…/ un orologiu de buzunar reform – anker remon/ toir, umblând
exact, cu garanţie de 3 ani…; 1 lanţ/ panţerat din aur – dublee american; 1 săculete/ pentru orologiu…2 bumbi
de manşete au-;/ r-dublee, cu mecanism; 3 bumbi la piept [chemi-/ sette] aur – dublee; 3 bumbi patent pentru
guler;/ 1 ac de cravată din aur dublee american cu/ simili – briliante; 1 ţinător de cravată de nichel/ foarte
practic; 1 patent crayon, se poate agăţa şi/ la lanţul de orologiu; 1 oglindă de buzunar în/ etui, foarte elegantă; 1
peptene de buzunar/ 1 ac de bluze, fazon modern; 1 broşă: fluture, emailată, cu simili – briliante; 1 ţinător de
pene/ de nichel, cu două părţi şi cu 1 ceruză; 1 gumă de radiat, 1 notes elegant; 1 şpiţ/ de ţigări ori de ţigarete din
veritabilă spumă de mare şi chihli[m]bar; 1 bliduş pentru/ cenuşe; 1 pungă pentru coroane şi bancnote; 3 bucăţi
săpun de toaletă de flori/ binemirositoare. Toate aceste admirabile 30 de obiecte de lux şi de trebuinţă cu/ orologiu
remontoir – anker costă numai cor. 7.50…/…/); pe p. XXXIV: În America unicul/ Depozit de cărţi/ româneşti/…/ Biblioteca română/ în New-York, 65 St. Marks Place./ Este dar în interesul fiecărui Român care/
pleacă sau este în Statele – Unite sau/ Canada, să ceară marele şi ilustratul/ catalog al acestei singure instituţiuni/
române care, pe lângă tot felul de cărţi,/ note muzicale şi ziare, ce apar în Ro-/ mânia şi Transilvania, are şi un
foarte/ bogat asortiment de instrumente muzi-/cale; fonografe, gramofoane, plăci şi/ tuburi cu cântece româneşti;
ceasornice,/ de tot felu, giuvaericale, maşini de scris,/ preparaţiuni farmaceutice, articole de toa-/ letă şi alte mărfuri de foarte mare trebuinţă./ Catalogul se trimite fiecărui gratuit./ Se dau tot felul de informaţiuni particulare./
adaugă marcă pentru răspuns./ etc.
Bibliografie: Elena Dunăreanu, Calendarele româneşti sibiene (1793–1970), Sibiu, 1970, p. 43–44,
Calendare şi almanahuri…, p. 157; Doina Dreghiciu, op. cit., Anexa, nr. 59, p. 126.

— 556 —

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

DIN NOU DESPRE CALENDARELE ROMÂNEŞTI DIN COLECŢIILE MUZEULUI NAŢIONAL AL UNIRII ALBA IULIA

N

2. AMICUL/ POPORULUI./ CALENDAR/ PE ANUL/ 1917./ Anul LVII./ Cu ilustraţiuni şi
mape din războiu/ Editura lui W. Krafft în Sibiu/.
Cota: SU 380/ 2
Dimensiuni: 12,6 × 20 cm.
Paginaţie: 176 pagini + VIII pagini publicitare.
Ex-libris-uri: Ştampila cu textul MUZEUL REGIONAL/ ALBA IULIA/, pe coperta anterioară.
Caracteristici grafice: Doar pe foaia de titlu apar două rânduri tipărite cu roşu, precum şi în
cuprinsul Calendarului propriu zis anumiţi termeni, imprimaţi şi ei cu roşu. Pe p. 176 apare un interesant
desen umoristic în peniţă, nesemnat, sub titlul Bou deştept.
Din cuprins: Din partea literară amintim: Francisc Iosif I, p. 55; Împăratul şi regele nostru Carol,
p. 56–60; Mitropolitul Ioan Meţianu, p. 60–61; Mitropolitul Vasile Mangra, p. 62–64; Episcopul Vasile Hossu
(1866–1915), p. 64–65; Virgil Oniţiu, p. 65–67; Fapte vitejeşti de ale soldaţilor români, p. 68–72; Din tainele războiului, p. 72–80; Eroii noştri căzuţi pe câmpul de luptă, p. 94–98; Scene din războiu, p. 99–15512
etc. Pe p. VIII de la sfârşit şi pe coperta posterioară în interior s-a tipărit lista publicaţiilor româneşti exis‑
tente pentru a fi vândute la Editura W. Krafft din Sibiu, din care spicuim câteva titluri: „Advocatul poporal”,
îndreptar pentru poporul român de Dr. D. Moldovan, ed. a II-a (I. Dreptul cetăţenesc; II. Dreptul familiar
(sic!); III. Drepturile de posesiune, proprietate pemn, servitute şi apărarea lor; IV. Legea industrială; V. Dreptul
obligatoric; VI. Despre cărţile funduare (sic!) şi întabulări; VII. Despre testament; VIII. Despre afaceri cambiale
(Wechsel); IX. Despre procese şi purtarea lor; X. Ajutor gratuit – fără plată – în afaceri de drept; XI. Despre dări;
XII. Pilde pentru facerea diferitelor documente); Aprodul Purece, din istoria lui Ştefan cel Mare de C. Negruzzi;
Arghir şi preafrumoasa Elena, istorie; Bella, istorie circasiană de N. I. Ştefănescu; Bobârnaci şi Bazaconii, broşură umoristică cu ilustraţii, de E. Borcia; Carte de visuri perso-egipteană, ilustrată; Catechese, manual pentru
cateheţii şi învăţătorii şcoalelor poporale, pentru păstorii sufleteşti…, de I. Ştefanelli, premiată de Academia
Română de la Bucureşti; Colăcăritul. Obiceiurile ţăranilor români la nuntă, de Benedict Viciu; Doctrina fericirii ilustrată cu sentinţe filozofice, de M. Velcean; Două drame familiare (sic!). Lectură pentru tinerimea de sexul
femeiesc; Elemente de istoria Românilor, de Laurianu; Dr. C. Diaconovich, Enciclopedia Română, 3 vol., bro‑
şată 70 coroane, 3 volume legate de lux, 80 coroane; Farmece, rugăciuni pentru desfacerea lor; Fecioara dela
Orleans de Fr. Schiller, tradusă de Maria Cunţan; Homo sum, roman de G. Ebers, tradus de Mugur; Îndreptar
practic de economie rurală de I. Baciu; Întâmplare curioasă, comedie în 3 acte, de M. Velcean; Istoria literaturei
române în usul tinerimei studioase, ed. a II-a, de I. Lazariciu; Istoria lui Alexandru cel Mare; Istorioare morale
pentru băieţi şi băiete; Izvor de bunăstare, poveţe practice din economia de câmp şi de casă, pomărit, albinărit,
vierit etc. de Gr. Sima alui Ioan; Leonat şi Dorafata, muierea sa. Vorbire de glume în versuri; Moara din vale.
Nuvele de I. Russu – Şirianu; Oraţii ţinute la nunte ţărăneşti; Proverbele Românilor, de I. C. Hinţescu; Posacul
bun de inimă, comedie în 3 acte, tradusă de d-şoarele Al. şi Luc. I. Romanescu; Risipirea Ierusalimului, 9 cân‑
turi de I. Barac; Savitri, povestire indică din Mahabharata; Societăţi de cumpătare. Îndreptar pentru înfiinţarea
lor, de G. Aluaşiu; Tradiţiuni poporale române, adunate de S. Fl. Marian; Visul pescarului despre daruri, de A.
Pann etc. Pe coperta posterioară apărea lista Cărţilor religioase şi de Rugăciuni de la aceeaşi editură sibiană,
destinate românilor, întregind tabloul tipăriturilor diseminate înspre lectorii poporali, de la Sibiu, la vremea
respectivă. Să răsfoim puţin şi conţinutul paginilor cu reclame de la sfârşitul Calendarului: pe p. III: Ludovic
Ferencz/ Depozit de postav şi croitorie pentru Domni/ Confecţionare de reverenzi după cele mai nouă sisteme./
Atelier pentru uniforme de prim rang./ SIBIIU, strada Cisnădiei Nr. 12/; pe p. IV: Rugăciuni şi cărţi religioase/
tipărite cu litere cirile/ (Acaftistu, simplu legat 3 cor., în piele roşie cu copcie 5 cor., 40 fil.; Brâul Precestei, 60
fil.; Cărticică de Rugăciune către preasf. Născătoarea de Dumnezeu, cu Visul Maicii Precestii; Epistolie a D-lui
nostru Iisus Hristos, ce a trimis-o Dumnezeu din ceriu; Liturgii, roşu şi negru, legat în piele roşie cu copcie, 10
cor.; Octoihul cel mic; Penticostarion…Cu blagoslovenia preasf. Domn Vasile Moga, in folio, tipar roşu şi negru,
legătură în piele roşie, cu copcii, 19 cor.); pe p. V: Cea mai veche Farmacia ardeleană/ a lui/ Carol Müller/
12

Vezi detalii la Elena Dunăreanu, Calendarele româneşti sibiene (1793–1970), p. 45.
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la vulturul negru/ ÎN SIBIIU; PIAŢA MARE/ (Palatul Baron Brukenthal)/recomandă bogatul său depozit
de specialităţi farmaceutice:/ Article pentru îngrijirea bolnavilor./ Article de cosmetică şi toaletă./…/; pe p. VI:
Chivoturi (Tabernacle)/ foarte frumoase şi ieftine/ precum şi alte ORNAMENTE/ BISERICEŞTI/ pregăteşte/
J. Baciu/ în Sajósolymos/ u. p. Nagysajó/, o reclamă pentru acul de cusut Practicus, produs de M. Winkler
et Co. din München, sau pentru firma FRANZ HUTTMAN, din Viena, furnizoare a armatei care punea la
dispoziţia cumpărătorilor 100.000 de bocanci militari, la preţul de producţie (29 coroane,50 de fileri); pe
p. VII: reclamă pentru firma de monumente funerare Josif Roubischek, din Sibiu şi pentru Berăria Trei-Stejari
(Drei – Eichen – Bräu) etc.
Bibliografie: Elena Dunăreanu, Calendarele româneşti sibiene (1793–1970), p. 45, Calendare şi almanahuri…, p. 158; Doina Dreghiciu, op. cit., Anexa, nr. 61, p. 127.
3. AMICUL/ POPORULUI./ CALENDAR/ PE ANUL COMUN/ 1918./ Anul LVIII./ Întocmit/
de/ I. Popovici/ Cu numeroase ilustraţiuni/ SIBIIU/ TIPARUL ŞI EDITURA LUI W. KRAFFT/
Cota: SU 380/3.
Dimensiuni: 12,7 × 20,3 cm
Paginaţie: 144 pagini numerotate
Ex-libris-uri: Pe coperta anterioară apare ştampila dreptunghiulară cu textul MUZEUL REGIONAL/
ALBA-IULIA/.
Caracteristici grafice: Înaintea foii de titlu o frumoasă fotografie a lui Iulia Hossu. Calendarul pro‑
priu-zis a fost imprimat cu roşu şi cu negru. Apar fotografii alb-negru legate de desfăşurarea războiului
mondial. Două lucrări grafice apar pe paginile 143 şi 144, semnate, însă semnăturile sunt greu descifrabile.
Din cuprins: Din Partea literară putem semnala: Mitropolitul Vasile Mangra, p. 53–56; Titu Maiorescu,
p. 58–65; Cei din urmă (Schiţă), de Ion Agârbiceanu, p. 65–72; Neculai şi prietinul său de Mihail Sadoveanu,
p. 72–80; Geloşii de Emil Gârleanu, p. 80–88; În balamuc…, de Al Ciura, p. 88–94; În faţa morţii. Schiţă din
războiu, de N. Petreanu, p. 94–97; Amintiri din „iadul” dela Doberdo, de Dămian Izverniceanu, p. 99–107;
Din cronica războiului, p. 119–124; Poveţe economice, p. 125–127; Şematism statistic al Românilor din Ungaria,
p. 130–142. Interesant este faptul că nu se mai face reclamă, în cadrul acestui Calendar, nici unei firme, cu
excepţia desigur a Editurii W. Krafft din Sibiu (printre apariţiile editoriale poate fi semnalat Arhanghelii,
roman din viaţa Românilor ardeleni de Ioan Agârbiceanu, care se vindea broşat cu 3 coroane etc.)
Bibliografie: Elena Dunăreanu, Calendarele româneşti sibiene (1793–1970), p. 45; Calendare şi almanahuri…, p. 158;; Doina Dreghiciu, op. cit., nr. 64, p. 127.
4. AMICUL/ POPORULUI./ CALENDAR/ PE ANUL COMUN/ 1919./ Anul LIX./ Întocmit/
de/ I. Popovici/ în/ colaborare cu G. Navrea./ Cu numeroase ilustraţiuni/ SIBIIU/ TIPARUL ŞI
EDITURA LUI W. KRAFFT/
Cota: SU 380/4.
Dimensiuni: 12,5 × 20 cm
Paginaţie: 144 pagini numerotate
Ex-libris-uri: Pe coperta anterioară apare ştampila dreptunghiulară cu textul MUZEUL REGIONAL/
ALBA-IULIA/.
Caracteristici grafice: Înaintea foii de titlu o frumoasă fotografie a lui George Coşbuc. Calendarul
propriu-zis a fost imprimat cu roşu şi cu negru. Apar fotografii alb-negru legate inclusiv de desfăşurarea
revoluţiei din Rusia şi mersul războiului. Două lucrări grafice, nesemnate, apar pe paginile 143 şi 144, sub
titlurile Prevăzătoare şi Un monstru?.
Din cuprins: Din Partea literară putem semnala: George Coşbuc, p. 51–52; Nunta Zamfirei,
p. 52–56; Barbu Ştefănescu Delavrancea, p. 56–57; Mitropolitul Dr. Mihalyi de Apşa, p. 58–59; Bunica de
Barbu Ştefănescu Delavrancea, p. 59–62; Trei Crai, de Vasile Pop, p. 62–65; Arhiepiscopul şi Mitropolitul
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Vasile Mangra (1850–1918), p. 65; Spaima Zmeilor, Poveste de Ioan Slavici, p. 67–80; Sluga de Z. Bârsan,
p. 80–92; Sfaturi bătrâneşti de C. Negruzzi, p. 94–97; Excursiune la o cetate şi la o peşteră (1887), de I.
Popoviciu, p. 97–112; Sonet de Al Vlahuţă, p. 112; Din cronica războiului, p. 121–123. Nici în cuprinsul
acestui Calendar nu s-au tipărit reclame comerciale.
Bibliografie: Elena Dunăreanu, Calendarele româneşti sibiene (1793–1970), p. 46; Doina Dreghiciu,
op. cit., nr. 68, p. 127.
5. AMICUL/ POPORULUI./ CALENDAR/ PE ANUL COMUN/ 1922./ Anul LXII./ Întocmit
de N. Petra – Petrescu/ Cu ilustraţiuni/ SIBIIU/ TIPARUL ŞI EDITURA LUI W. KRAFFT/
Cota: SU 380/5.
Dimensiuni: 12, 7 × 20, 2 cm
Paginaţie: 130 pagini numerotate + XIV pagini publicitare numerotate.
Ex-libris-uri: Pe coperta anterioară apare ştampila dreptunghiulară cu textul MUZEUL REGIONAL/
ALBA-IULIA/, iar pe foaia de titlu, însemnarea cu valoare de ex-libris: Eugenia Todica/ cl III eia/ (cu tuş
negru)
Caracteristici grafice: Foaia de titlu şi Calendarul propriu-zis au fost imprimate cu roşu şi cu negru.
Apar fotografii alb-negru legate de personalităţi şi evenimente ale anului. Două lucrări grafice, nesemnate,
desene în peniţă, apar pe paginile 129 şi 130, sub titlurile La gară şi Precaut.
Din cuprins: Din Partea literară putem semnala: Hora Unirii (1918) de Emil A. Chiffa, p. 55; Dimitrie
Radu. Episcop gr. cat de Oradea – Mare (necrolog), p 56–60; Episcopul Roman R. Ciorogariu, p. 60–61; Femei
necăjite de Ion Agârbiceanu, p. 63–67; Câteva cuvinte despre Revoluţia lui Tudor Vladimirescu, p. 69–72; Dr.
Ioan Lupaş, p. 72–73, cu un frumos portret (foto) al istoricului; Armata salutistă a generalului Booth, de
H. P. P., p. 75–77; Ce nu ştie mama…, de Ion Gorun, cu fotografia autorului, p. 78–82; Lipsurile noastre,
p. 82–86; Gavril Todica, p. 86–87; Franţa şi jertfele României în războiu, p. 187; Logică de George Coşbuc,
p. 87; Învăţătoare. Povestire de Constanţa Hodoş, cu portretul autoarei şi o schiţă biografică, p. 88–92; Unul
ca o sută de George Coşbuc, p. 92; Consemnarea plantelor medicinale, timpul de culegere şi modul de păstrare,
p. 99–102; Leliţa şi Bădiţa, colectată de S. F. Marian, p. 103; Musca de Al. Donici, p. 105. Se făcea reclamă unor
firma ca: Magazin de postavuri. Depozit de postav/ Gustav Jacobi: Gromen & Herbert/ SIBIIU/ Piaţa mică
Nr. 12, Piaţa Regele Ferdinand 19/ Depozitul fabricei de postav: Carol/ Scherer & Fii suc. Gromen & Herbert/,
pentru stofe indigene şi străine (p. I); Producătorului de instrumente muzicale Babós Béla, Specialist în
fabricarea de vioare/ Sibiu, Strada Urezului 2./ Depozit bogat şi bine asortat de/ vioare de şcoală, vioare de
măiestri noue şi vechi/ citere, clarinete, instrumente de vânt de tinichea,/ armonice, componentele acestor instrumente etc./ Coarde din străinătate pe lângă/ garantarea cvintelor corecte/ Atelier pentru reparaturi sistematice./
Reprezentanţă exclusivă pentru Transilvania din fabrica de/ instrumente de pleu/ Bohland & Fuchs, Graslitz/
(p. I); firmei J. B. Misselbacher sen. de prăjit cafea şi comercializat articole textile: Cea mai veche firmă din
această branşă în Transilvania./ Prăjitorie de cafea/ cu motor electric: Patent „Sirocco”/ Cel mai mare depozit
de:/ Article coloniale/ Ape minerale/ Chemicale: Văpsele/ Drogue/ En gros/ En détail./ J. B. MISSELBACHER
SEN./ Sibiiu, Piaţa Regele Ferdinand Nr. 23 şi 24: Transilvania/ Cel mai bogat/ asortiment de al-/ bituri pentru
femei/ şi bărbaţi. Albituri de/ masă de in şi damasc./ Garnituri de cafea, albe şi/ colorate. Ştergare de damasc
şi/ frotat. Batiste de in, creton,/ cloth. Şorţuri de batist şi luster negre/ şi colorate. Zephir şi stofe de mătasă/ ce
se pot spăla./ Prăjitorie de cafea/ cu motor electric: Patent „Sirocco”/ (p. II); Prima fabrică sibiană de roate de
tors/ întemeiată în anul 1789/ Gustav Grosbeck/ Hermannstadt – SIBIIU – Nagyszeben/ Strada Guşteriţii
(Elisabethgasse) Nr. 1/…/ (p. IV); Franz Rill/ orologier şi opticar/ Sibiiu Strada Regina Maria 16/ Atelier
pentru repararea/ de oroloage./ Oroloage, mărfuri de aur/ şi argint precum şi oche-/ lari cu preţurile cele mai/
ieftine./ (p. V); Cel mai bine asor-/ tat magazin de/ mărfuri ţărăneşti/ în mare şi în mărunt/ ILIE FLOAŞIU/
Sibiu, Str. Cisnădiei 21/ (p. VI); Fabricile de Maşini And. Rieger/ Societate anonimă: Sibiiu/, producătoare
de maşini agricole, textile, pompe, atelier de reparaţii, construcţii de mori şi unelte, turnătorie de fier şi
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tuburi, „fabrică tot felul de fontă”, depozit de tuburi de presiune, bucăţi fasonate, armături pentru fântâni,
mare depozit de cherestea (p. VII); J. Johann Keil/ Sibiiu/ Piaţa Regele Ferdinand 11/ Producte din ţară/
Făini: Coloniale/ Vinuri: Saci de/ toate soiurile/ Institut pentru/ împrumutare de saci/ Serviciu prompt/ Preţuri
convenabile/ (p. VIII); „Hagerbräu”/ Berăria Fraţilor Hager Sibiiu/ produce BERE albă şi neagră numai/ de
prima calitate preferată/ de toţi/ consumenţii, bună şi pentru export./ (p. X); G. Orendt şi W. Feiri/ curelari şi
şelari/ SIBIIU/ Depozit de article/ pentru călătorie, sport/ şi turistică, şeale pentru/ ofiţeri şi civili, hamuri/ şi
toate soiurile de/ harnaşamente./ (p. XII); Depozit de postav!/ Reprezentanţă Generală a fabricei de postav/
a lui Gustav Fonn/ la Carl Albert/ SIBIIU, STRADA FAURILOR NR: 2/…/ (p. XIII); Banca Comercială/
pentru industrie şi comerţ s. p. a./ CLUJ, Str. Regina Maria 1/ FILIALE: Alba – Iulia, Arad, Bistriţa, Haţeg,/
Oradea mare, Sibiiu, Timişoara, Turda./…/ (p. XIV). Pe coperta posterioară, în interior: Casa de comerciu în
mare/ Ludwig Fronius/ Import – Export SIBIIU Fondată 1863/ Pivniţe de vinuri „Mönchhofkeller”/ Povarnă
de cognac/ Fabrică şi rafinerie de spirt/ Stabiliment de denaturare/ Fabrici de licher/ Povarnă şi rafinerie de
poame,/ tescovine, depozite etc./ Fabrică de oţet/…/ Mai multe medalii, premii, adrese/ de mulţămire – 21
filiale/
Bibliografie: Elena Dunăreanu, Calendarele româneşti sibiene (1793–1970), p. 48; Doina Dreghiciu,
op. cit., nr. 71, p. 127.
6. AMICUL/ POPORULUI./ CALENDAR/ PE ANUL COMUN/ 1928./ Anul LVIII./
Întocmit de:/ Dr. Horia Petra-Petrescu/ Cu ilustraţiuni/ SIBIIU/ TIPARUL ŞI EDITURA LUI W.
KRAFFT&DROTLEFF S. A./
Cota: SU 380/6.
Dimensiuni: 12, 5 × 20 cm
Paginaţie: 130 pagini numerotate + 6 pagini nenumerotate
Ex-libris-uri: Pe coperta anterioară apare ştampila dreptunghiulară cu textul MUZEUL REGIONAL/
ALBA-IULIA/.
Caracteristici grafice: Calendarul propriu-zis a fost imprimat cu roşu şi cu negru, ca de altfel şi foaia
de titlu. Apar fotografii alb-negru, legate de personalităţi şi evenimente ale anului.
Din cuprins: Din Partea literară putem semnala: A murit Regele – trăiască Regele!, p. 63–66; Care
e porunca vremii?, p. 67–72; „Pâine”, de H. P. P., p. 72–73; Chipuri dela ţară, de Petrea Dascălul, p. 73–75;
Grădina raiului de T. V. Păcăţian, p. 77–79; Norocul prea mare prevesteşte nenorociri de Gavril Todica,
p. 80–83; Câteva sfaturi cu privire la înapoiaţii de minte de Dr. Gh. Preda, vicepreşedintele „Astrei”, p. 84–88;
Lindbergh (Cel dintâi om, care a zburat din America în Europa), p. 99–91; Ceea ce nu se va mai putea!…,
p. 91–96; Cântecul mamii. Povestire, de Horia Petra-Petrescu, p. 97–105; Congresul internaţional economic
(1927), p. 107–109; Edison, p. 110–11; Pestalozzi, p. 112–113; Un câne (Crambambuli). Schiţă de Maria de
Ebner – Eschenbach, tradusă de H. Petra-Petrescu, p. 114–123; pe pagina 123 se dădea următorul anunţ,
important pentru doritorii de lectură, de orice condiţie socială ar fi fost: „Cari sunt bibliotecile poporale
româneşti, cari merită să fie cetite de cetitorul acestui calendar! Avem să înşirăm câteva: „Biblioteca poporală a
Tribunei” (edit. Krafft & Drotleff, Sibiu); „Biblioteca poporală a Asociaţiunii” (edit. „Astra” Sibiu); „Biblioteca
Semănătorul” (edit. libr. diec., Arad); „Biblioteca populară Răsăritul” (edit. Centrala Caselor Naţionale,
Bucureşti); „Pagini alese din scriitorii români” (edit. „Cartea Românească”, Bucureşti); „Biblioteca Steaua”
(edit. Soc. „Steaua”, Bucureşti); „Biblioteca românească enciclopedică Socec” (edit. Socec, Bucureşti); „Biblioteca
„Minerva” (edit. „Cartea românească”, Bucureşti); Biblioteca „Ştiinţe folositoare” (tot acolo) ş. a”; Fata dela
ţară, de Petrea Dascălul, p. 124–126; Fie-vă milă de păsărele!, p. 127; Stafia balului mascat, p. 129–130. Din
conţinutul paginilor publicitare semnalăm, următoarele reclame: And. Rieger S. A. Sibiu/ Cea mai mare şi
cea mai veche fa-/ brică de maşini agricole din ţară/…/ (p. I, nenumerotată); ADOLF ZIEGLER/ Măiestru
pietrar/ SIBIU, Strada Sării 20/…/ (p. IV, nenumerotată); Magazin de postavuri/ Gustav Jacobi/ Sibiu/…/
(p. IV); Tipografia şi prima fabrică română de ştampile/ OCT. L. VESTEMEAN/, Sibiu, Strada Tribunei Nr.
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14/…/ (p. IV nenumerotată); Viţe altoite, viţe americane/ pomi roditori, trandafiri al-/ toiţi, arbori de ornament etc./ furnizează în calitate superioară/ AMBROSSI, FISCHER & CO: S. A./ Pepiniere de pomi şi viţe
altoite/ AIUD, Jud. Alba/ (p. VI, nenumerotată); Tabloul/ M. S. REGELUI MIHAI I/ Litografiat în sepiabrun/ tipărit pe carton, în mă-/ rimea 40 × 55 cm./ Bucata 40 Lei. contra/ 60 Lei trimişi înainte/ se expediază
franco./ LIBRARIA/ Krafft & Drotleff s. a./ Sibiu/ (p. VI, nenumerotată). Pe coperta posterioară, în interior:
Ţigla „BOHN” minunea Lumii!/…/ „BOHN”/ JIMBOLIA /Banat)/. Pe coperta posterioară, în exterior:
REX/ THOMAS REX/ fără minciună/ Este berea cea mai bună./
Bibliografie: Elena Dunăreanu, Calendarele româneşti sibiene (1793–1970), p. 52; Doina Dreghiciu,
op. cit., nr. 76, p 128.
7. AMICUL/ POPORULUI./ CALENDAR/ PE ANUL VISECT/ 1936./ Anul LXXVII./
TIPARUL ŞI EDITURA LUI W. KRAFFT&DROTLEFF S. A./
Cota: SU 380/7.
Dimensiuni: 13 × 20, 2 cm
Paginaţie: 108 pagini numerotate
Ex-libris-uri: Pe coperta anterioară apare ştampila dreptunghiulară cu textul MUZEUL REGIONAL/
ALBA-IULIA/.
Caracteristici grafice: Calendarul propriu-zis a fost imprimat cu roşu şi cu negru, ca de altfel şi foaia
de titlu. Apar fotografii alb-negru, legate de personalităţi şi evenimente ale anului (pe p. 55: M. S. Regele
Carol II, voevodul Mihai, Regina Elisabeta a Greciei şi principele Nicolae la 10 Mai 1935 în Bucureşti; p. 57:
M. S. Regele Carol II şi voevodul Mihai, la parada cercetaşilor din 8 iunie 1935, în Bucureşti, p. 61: Petr. Lupu din
Maglavit, ciobanul „care a văzut pe D-zeu”; p. 67: Mitropolitul Blajului I. P. S. Sa Dr. V. Suciu).
Din cuprins: Din Partea literară şi economică putem semnala: Florile lelii Stratona, p. 55–58; De
„Ziua muncii” (poezie), de Horia Petra-Petrescu, p. 58–59; Câteva din îndatoririle noastre, de Dr. G. Preda,
vicepreşedintele al soc. „Astra”, p. 60–63; Ali. O povestire din deşertul Saharei, de Ilie Marin, p. 63–73; 50
de ani dela moartea lui Ioan Pop-Reteganul, p. 65–68; Inima mamii (După o legendă bretonă, prelucrată de
Richepin) (Tălmăcire liberă), p. 68; Un despărţământ model al „Astrei” culturale: Sibiul, p. 70–71; Alt despărţământ cultural al „Astrei”, la Reghin, p. 70–72; Cum mulţămeşte ţăranul şi ţăranca noastră de omenie,
p. 72–76; La furat…, de Petrea Dascălul, p. 77–79; Rebeliunea din satul Copăcel, de Teodor V. Păcăţianu,
p. 79–84; Epigramă de scriitorul italian Filippo Pananti, tradusă de Pimen Constantinescu: Unui zgârcit/ Un
om în baltă a căzut/ Şi-a zis zgârcitului: „Dă-mi mâna!/ – Cum? Cum? Zgârcitul i-a răspuns,/ „Să-ţi dau eu
mâna? Ţi-o ’mprumut!”, p. 84”; Victor Lazăr (necrolog), p. 85–86; Hâr-mâr. Traiul popoarelor vecine, de
Gavril Todică, p. 86–88; Mai sunt şi „domni” de aceştia!, cu textul: „Fotografia de aici ne arată cum conducătorilor despărţământului Reghin al „Astrei” culturale, mergând la propagandă culturală pe sate în timp de iarnă,
le-a căzut automobilul în Murăş, rupându-se ghiaţa sub automobil. Cu mare greu au putut pleca mai departe,
ducând cuvântul de ordine: muncă, omenie, încredere! Preşedintele despărţământului Dr. Eugen Nicoară a cumpărat pe banii proprii un automobil, cu 80.000 Lei, pentru propaganda la sate.”, p. 88; Greutăţi pretutindeni,
de I. Agârbiceanu, p. 89–91; Mama şi copilul. O povestire de E. Manuel, p. 92–93; Neajunsurile plugăriei
româneşti, de ing. Gh. Brânduş, p. 93–96; Doftorie împotriva comunismului, p. 96–97; pe p. 97: Testamentul
unui beţiv/ (Că „din pământ suntem şi-acolo toţi/ Ne’ ntoarcem”, în biserică se spune./ Prea bine, Doamne, am o
rugăminte:/ „Eşti mare, toate Tu le poţi!/ Fă, de-’oiu scăpa de-al vieţii chin,/ din trupul meu ulcele pentru vin!”/);
Vreţi să cetiţi cărţi bune?, p. 98; Sfaturi economice. Sfaturi pentru cel ce cumpără stupi, p. 100; Curăţitul ramurilor şi muşchilor de pe pomi, p. 100–101; Alegerea porumbului pentru sămânţă, p. 101; Rânduirea de patru
ani, p. 101–102; Glume (Fata: „Dacă mă sărută cineva-strig! Flăcăul: „Va să zică de aia eşti mereu răguşită!”;
Răzbunare. Un funcţionar se întâlneşte cu altul pe coridor şi începe vorba: „Ai auzit, Păvălică vrea să se însoare,
el bătrân de 64 de ani cu o fată tânără de 18!” – „Asta o face numai din răzbunare!” – „Cum din răzbunare?”
„E cătrănit rău că nu l-au înaintat în slujbă, la stat şi acum vrea răzbunare asupra statului, că să plătească
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viitoarei văduve o pensie cinstită!” etc.), p. 104. Reclamele publicitare făcute au fost pentru: …/ Babós Béla/
casă pentru instrumente muzicale, împreunată cu/ atelier special de reparaturi/…/ (p. 105); „GBL” Fabrică
de ciorapi, Sebeş-Alba (Cereţi/ CIORAPUL/ original/ GBL/ cu semnul GBL/ ţesut în fiecare ciorap/ Felul
fabricării calităţii superioare a ciorapilor de dame GBL/ provine dela o fabrică din Germania…/…/) (p. 106);
BAYER-ASPIRIN (p. 107); ANDREAS PAKSA & FII/ TURNĂTORIE DE CLOPOTE/ ŞI ARMĂTURI
DE APĂ/ SIBIU, STR. MARGARETA, Nr. 18/ (p. 107). Foarte interesantă este reclama care se făcea în
acest Calendar „Calendarului Săteanul” şi „Amicul poporului”: „LITERATURĂ ALEASĂ – ILUSTRAŢII DE
ACTUALITATE – / SINGURELE CALENDARE CU DATA EXACTĂ A ŢINERII/ TÂRGURILOR DE
ŢARĂ/ RĂDPÂNDIŢI-LE PRETUTINDENI! SĂ NU LIPSEASCĂ NIMĂNUI!”. Pe pagina 108 apărea o
reclamă pentru MUSCHONG/ Fabrice de ţigle/ LUGOJ (Banat)/…/, iar pe coperta posterioară, în inte‑
rior, „Hedit”/ PETER/ FLEISCHER/ SIBIU/ Lingeriile/ tricotate/ sunt cele/ mai bune/. Pe aceeaşi copertă,
în exterior, o interesantă reclamă făcută firmei Ambrossi, Fischer & C./ Aiud – Jud. Alba/, care ar merita
transcrisă în întregime, pentru că ea este de actualitate şi în zilele noastre.
Bibliografie: Elena Dunăreanu, Calendarele româneşti sibiene (1793–1970), p. 57–58; Doina
Dreghiciu, op. cit., nr. 81, p. 128.
8. AMICUL/ POPORULUI./ CALENDAR/ PE ANUL VISECT/ 1940./ Anul LXXX./ SIBIIU/
TIPARUL ŞI EDITURA LUI W. KRAFFT & DROTLEFF S. A./
Cota: SU 380/8.
Dimensiuni: 14, 2 × 20, 3 cm
Paginaţie: 127 pagini numerotate
Ex-libris-uri: Pe foaia de titlu apare ştampila dreptunghiulară cu textul MUZEUL REGIONAL/
ALBA-IULIA/.
Caracteristici grafice: Calendarul propriu-zis a fost imprimat cu roşu şi cu negru, ca de altfel şi foaia
de titlu. Apar fotografii alb-negru, legate de personalităţi şi evenimente ale anului.
Din cuprins: Înaintea părţii literare a Calendarului s-a tipărit următorul text: 80 de ani de apariţie ai
„Amicului poporului”, în cadrul căruia s-a făcut o succintă retrospectivă a activităţii parcurse: „Cu acest an,
calendarul nostru păşeşte în al 80-lea an al apariţiei sale cu o viguroasă tinereţe pe care în pofida vârstei cărunte,
o păstrează încă. Acum ca şi altă dată, „Amicul poporului” n’a uitat o clipă misiunea pentru care a fost creat: să
isbutească a fi ceea ce titlul său o arată, un prieten al celor mulţi, un sfătuitor al celor nedumiriţi, un descreţitor de
frunţi încruntate, un semănător de lumină şi voie bună. Încrederea de care de-a lungul celor 80 de ani s’a bucurat
necontenit, e o dovadă că şi-a împlinit cu prisosinţă menirea. Un cuvânt de mulţumire ţine să rostească din acest
prilej editura noastră, cititorilor ei credincioşi, asigurându-i că şi de acum înainte nu va precupeţi nici o jertfă spre a
le oferi daruri cât mai alese pentru trup, inimă şi minte”. Din Partea literară economică putem semnala: Închinare
Întemeietorului României: Regele Carol I, p. 49–50; Aleşii Domnului şi ai Neamului: I. P. S. Sa Patriarhul Miron
(necrolog), p. 50–51; O jertfă a datoriei: Armand Călinescu (necrolog), p. 51–52; 50 de ani de la moartea lui
Eminescu, de D. S., p. 52–53; Tatăl cu zece feciori, după Apostol D. Culea (Bibl. „Izvoraşul”, No. 17), p. 53–55;
Păgubaşul, după Gh. I. Chituc, Anecdote (Bibl. pop. „Astra”, No. 238), p. 55–57; Sfaturi pentru păstrarea portului naţional. Date de dl. prof. R. Vuia (după Calendarul Asociaţiunii din 1938), p. 58–60; Credinţa – îndreptarul vieţii, de preot I. Beju p. 61–63; În gară!..., de I. Săndulescu, p. 64–67; Din zile posomorâte, de Petrea
Dascălul, p. 67–70; Despre cealaltă faţă a satului, de Octavian Neamţu (după Curierul Echipelor Studenţeşti,
din 24 august 1935), p. 70–71; Sfaturi pentru gospodine, p. 72–73; Sfaturi medicale, p. 74; Ţăranul şi coasa, de
Liviu Rebreanu (după volumul Antologie umoristică), p. 75–79; Muzeul Asociaţiunii, de Al. Dima, p. 79–83
(autorul se referă la portretul Regelui Ferdinand, pictat de Sava Albescu, p. 80 etc.); p. 81: „Însemnătatea
acestei colecţii se ilustrează şi prin faptul că multe din piesele ei au împodobit expoziţiile internaţionale dela
Geneva, Veneţia, Paris sau Berlin sau au fost preţuite de cercetători străini de valoarea unui Focillon. Înainte
de a părăsi catul, să atragem atenţiunea asupra unei piese fără valoare artistică, dar grea de amintiri istorice:
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uşa casei lui Horia din Albac, o simplă şi masivă bucată de brad, 90/ 141 cm, evocând o gospodărie sărăcită
dar şi vigoarea mâinii celui ce va fi deschis-o cu hotărâre. Urcăm apoi mai departe şi printre înaltele cartoane
ale lui Octavian Smigelschi, pătrundem în cel de-al doilea cat: pinacoteca..” etc.); Întreţinerea frumuseţii (Din
„Timpul”), p. 83–86; În jurul unui divorţ, de G. Topârceanu, p. 86–89; Dizenteria, de Iosif Stoichiţia (Bibl.
pop. a „Astrei”), p. 89–90; Munca înfrăţeşte poporul (Din cartea De ce trebue să muncim, de ing. Gh. Brânduş;
Bibl. pop. „Astra”, Nr. 235–236), p. 91–94; Sfaturi practice, p. 94–97; Schimbul nostru cu Germania, de ing.
dr. Gh. Brânduş, p. 98–100; Întâmplările de seamă ale anului, de A. D., p. 111–113; 50 de ani de la moartea
lui Eminescu/ Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie/ 1867/, p. 113; o serie de fotografii de epocă (realizate de
fotografi consacraţi ca: I. Berman, din Bucureşti; Scherl, din Berlin; E. Fischer, din Sibiu), un fel de jurnal
fotografic al evenimentelor mai importante din 1939 (Noul patriarh al României: I. P. S. Sa Nicodem; I. P.
S. S. Mitropolitul Nicolae al Ardealului la sărbătoarea Bobotezii la Sibiu; Sicriul cu rămăşiţele pământeşti ale
patriarhului Miron Cristea e dus la locul de veci; Ţărani, membri ai Gărzii Frontului Renaşterii Naţionale; M. S.
Regele şi Marele Voevod Mihai în fruntea guvernului, la parada de la 10 Mai din Bucureşti; M. S. Regele trece în
revistă trupele la defilarea de la 10 Mai 1939 la Bucureşti; M. S. Regele trece în revistă trupele înaintea paradei
de la 10 Mai în Bucureşti; Tancuri româneşti defilând la 10 Mai, la Bucureşti; Paradă de 10 Mai la Sibiu; 10
Mai 1939 la Sibiu: Comandantul trupelor le trece în revistă; Dl. Gr. Gafencu depune o coroană pe mormântul
eroului necunoscut la Berlin; Activitatea diplomatică: Dnii Eden, Churchill, miniştri englezi şi dl. Gr. Gafencu
la Londra; M. S. Regele însoţit de dr. Ley, conducătorul Frontului Muncii din Germania şi de delegaţia italiană,
inaugurează Luna Bucureştilor; Generalul Franco primeşte parada victoriei la Madrid; M. S. Regele a decorat
pe dl. Baldur von Schirach conducătorul tineretului german; Regentul Paul al Iugoslaviei şi cancelarul Hitler, cu
prilejul vizitei celui dintâi la Berlin; Delegaţia Albaniei la Roma, care a oferit coroana Albaniei Regelui – Împărat
al Italiei; Bersalieri italieni intrând în Durazzo (Albania); M. S. Regele însoţit de Marele Voevod Mihai, prezidând şedinţa Academiei Române închinată regelui Carol I; Statuia Regelui Carol I, opera sculptorului Mestrovici,
din faţa Palatului Regal; M. S. Regele şi Marele Voevod Mihai la desvelirea monumentului Regelui Carol I; M.
S. Regele şi Marele Voevod Mihai, împreună cu înalţii demnitari, asistă la slujba înmormântării fostului prim
ministru Armand Călinescu; Marele Voevod Mihai de Alba Iulia urmând sicriul fostului prim-ministru Armand
Călinescu; Cortegiul funebru al fostului prim-ministru Armand Călinescu în drum spre gară, în Bucureşti) com‑
pletează volumul etc.
Bibliografie: Elena Dunăreanu, Calendarele româneşti sibiene (1793–1970), p. 60; Doina Dreghiciu,
op. cit., nr. 86, p 129.
II. Calendarul Cooperatorilor români pe anul 1908, Bucureşti, 190713.
1. CALENDARUL/ COOPERATORILOR ROMANI/ PE/ ANUL 1908/, ÎNTOCMIT
DE:/ Dr. I. Răducanu, P. Rădulescu, Sergiu Cujbă/ D. Drăgănescu, C. Popescu/ BUCUREŞTI/
STABILIMENT DE ARTE GRAFICE ALBERT BAER/ STRADA NUMAI-POMPILIU/ 1907/
Cota: SU 389 (cota veche SU Nr. 3187).
Dimensiuni: 15, 5 × 23, 5 cm
Paginaţie: 154 pagini numerotate
Ex-libris-uri: Semnături cu valoare de ex-libris, pe coperta anterioară (G. Todica) şi foaia de titlu
(Gavr. Todica), realizate cu cerneală de bună calitate, maro deschis şi cu o grafie îngrijită, care îi era caracte‑
ristică posesorului ilustru, al acestui Calendar, Gavril Todică. În interiorul volumului se păstrează o notiţă
făcută de acelaşi posesor al volumului, pe o hârtie de 11, 7 × 14, 4 cm: „Iar învăţătorii şi băncile poporale./
Mai ales pe sama chestiei ţărăneşti, se/ vorbeşte foarte mult, în aceste timpuri şi/ despre învăţători, cărora – în
sfârşit – li – se/ recunoaşte un rol în România! Şi se zis/ multe, de chemaţi şi nechemaţi în a-şi/ da părerile despre
13

Din lucrarea Calendare şi almanahuri…, p. 282–283, reiese faptul că acest Calendar a apărut numai pentru anul 1908, ceea ce
îi conferă un statut oarecum mai aparte, de unicat, prin raportare la ediţie şi nu la exemplarul în chestiune! Şi prin conţinut,
el este singular şi de importanţă deosebită pentru mişcarea cooperatistă din România.
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ei, pentru a le hotărî alt/ ceva, decât ce le era hotărât până în/ present./ In „Neamul Românesc” n-l 60, din/ 29
Novembre, văd tipărite şi nişte păreri ale/ unui domn „Dene” despre învăţători./ Din toate relevez numai două,
care/ m-au impresionat mai mult./ Iată-le:/ 1. „Invăţătorul nu se poate ocupa/ serios de conducerea băncilor
poporale”, şi,//…//” (din păcate lipseşte continuarea micului text, datorat lui Gavril Todică). Tot acestui
posesor important al volumului i-a aparţinut un decupaj de ziar de epocă, rămas printre pagini, cu textul:
„O TOVĂRĂŞIE SĂTEASCĂ/ Bogăţia ţeranului nostru stă mai ales în/ vite de muncă şi în pământul ce’l
lucrează/ pentru a scoate din el hrana de toate zilele/ pentru ai lui. Din sudoarea frunţei sale, văr-/ sată pe brazda
ogorului în care scormoneşte/ de când se ia pînă ce iarăşi s’aşterne haina/ albă de omăt, se hrănesc orăşenii, se
plătesc/ lefegii, se întreţin şcolile, bisericile, armata,/ drumurile, se fac palatele şi şi tot după urma/ necontenitei
şi migăloasei munci a ţeranului/ trăiesc negustorii, iar unii di’ntre locuitorii a-/ cestei bine cuvîntate ţeri trăiesc în
desăvârşit/ belşug./ Ţeranul este talpa ţerei, s’a zis cu drept cu-/ vînt, dar această voinică talpă pe care stă/ clădită
marea casă, ce se numeşte ţeară, tre-/ bue ocrotită de nevoi, trebue ajutată spre a/ se întări din ce în ce mai mult
şi a nu i se/ pune dajdii şi avalele în spate prea multe,/ căci acoperămîntul fiind prea greu, talpa se/ va afunda în
pămînt şi însăşi casa, adică/ ţeara, se va prăbuşi./ Partidul liberal, totdeauna doritor de pro-/ păşirea ţerei, şi-a
pus necontenit stăruinţa/ pentru îmbunătăţirea traiului şi ridicarea su-/ fletească a ţeranului./ A făcut şcoli multe
pe la ţeară ca să răs-/ pîndească lumina şi deşteptarea şi să alunge/ întunericul şi ignoranţa./ A pus începutul
băncilor populare spre a/ deprinde pe sătean cu economia şi a’l scăpa/ de cămătari, ce mai sunt încă prin unile
sate./ Conducerea acestor bănci e încredinţată/ luminătorilor satelor, învăţători şi preoţi – ca/ singuri în stare,
pînă acum, a-şi da seamă/ de nevoile şi a lucra cu toată inima pentru/ binele sătenilor./ Partidul liberal a însufleţit ţerănimea, prin/ învăţătorii poporului, cu prilejul cercurilor/ populare şi a conferinţilor, îndemnîndu-i a/
se întovărăşi la lucrările cîmpeneşti./ Mulţumită acestei îndrumări sănătoase ve-/ dem ţărani luînd în posesie, în
tovărăşie,/ moşii de ale statului, oferind preţuri foarte/ ridicate./ E sătos după pămînt ţeranul şi plăteşte/ bine, iar
statul trebue să îl prefere în arendă,/ căci ţeranul e cel mai bun platnic./ In No. 288 al Monitorului Oficial se vede/
că Obştea locuitorilor din comuna Cotu-Va-/ meş au luat în arendă moşia Pănceşti-Drago-/ mireşti cu 21.580 lei.
După informaţiile ce am/ căpătat vine peste un leu prăjina, preţ mare,/ dar ţeranul e cel mai bun platnic./ Iată un
început de bune rezultate al băncii/ populare din comuna Cotu-Vameş./ „Înainte” din Roman.//
Caracteristici grafice: Un artist consacrat, de asemenea, Stoica Dumitrescu, semnează desenul în
peniţă şi tuş negru, de pe coperta anterioară Stoica D./ 1907/, care înfăţişează doi ţărani lecturând dintr-o
carte. Ţinuta grafică a volumului este de bună calitate, pe tot parcursul său.
Din cuprins: Hora. Tovărăşiile ţărăneşti, poezie compusă de V. Chebac, plugar din Cârja, Tutova,
p. 3–4; Rostul Calendarului nostru („Mişcarea cooperativă a săteanului Român se impune astăzi atenţiunei
tuturora: şi acei cari o iubesc ca şi acei cari o vrăjmăşesc sunt nevoiţi să o cunoască; atât de însemnată a ajuns ea în
viaţa economică a societăţii. Lucrarea de faţă prezentată sub forma unui Calendar al cooperatorilor români are ca
ţintă să slujească drept un modest mijloc de educaţie, desvăluind tovarăşilor unele din marile probleme ale cooperatismului nostru, să dea prilej marei mulţimi orăşeneşti, neîncorporată încă în rândurile noastre, ca să cunoască,
cel puţin în parte, odată cu progresul şi foloasele ce decurg din mişcarea cooperativă. Astfel, acest calendar, înfăţişându-se ca un mijloc de educaţie şi propagandă cooperativă, caută să întregească Anuarul Băncilor Populare,
care se îndeletniceşte cu chestiunile tehnice şi datele statistice. Mişcările cooperative străine, în cea mai mare parte,
dispun de asemenea calendare, cărora încă din vreme le-a recunoscut cuvenita valoare”. Şi textul includea prima
notă, pe care o transcriem de asemenea: „Primul calendar a fost publicat de cooperatorii englezi. Azi avem
lucrări de acest fel şi în Franţa, Italia, Germania etc. În Germania „calendarul Raiffeisen” e îndeosebi răspândit
în mişcarea cooperativă agricolă”. Printre altele, textul continua astfel: „Am căutat însă, în modestul cadru al
lucrării de faţă, să înlăturăm orice răsboire de cuvinte. Ştim că tovarăşii noştri iubesc faptele folositoare obştei şi
urăsc vorbele sarbede ale unor doctrinari, înstrăinaţi de viaţa adevărată…A nesocoti dintru început foloasele
băncilor populare în deslegarea chestiunei ţărăneşti dovedeşte o orbire a minţii – o lipsă în simţul de observaţiune
– demnă de plâns. Obştile săteşti nu sunt copiii băncilor populare? Nu de dragul unei doctrine (ca a celei emise de
Ferdinand Lassalle) pe care unii din ţara noastră o iau drept un crez, – noi, cooperatorii, vom renunţa la ţelurile
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noastre. Şi cursul vremei a arătat din plin de partea cui stă dreptatea; împărăţia cooperatismului alcătueşte o
putere în lumea întreagă, deşi este încă tânără, deşi vrăjmaşii, rătăciţi pe calea întunericului, nu-s puţini la număr.
Reforma socială – acest adevăr e adânc întipărit în cugetele noastre – nu se găseşte nici în mâna acelora care
socot că toate instituţiunile de azi trebuesc răsturnate – am numit pe socialişti – nu se găseşte nici în mâna acelor
reacţionari cari văd în orice schimbare un rău. Reforma socială, acea mare premenire sufletească care va aduce cu
sine şi schimbarea materială, va isvorî din cooperatism, din înfrăţirea mulţimei şi educarea ei pentru o viaţă nouă”
etc., p. 5–7; Robert Owen („E socotit părintele cooperatismului modern…Owen era stăpânit de concepţiunea
socială a raţionismului atotputernic în veacul în care s’a născut; socotea pe individ ca un product al mediului în
care trăieşte şi capabil ca să se transforme cu desăvârşire, îndată ce s’ar schimba şi condiţiunile lui de trai prin altele
umanitare şi raţionale…A încercat să întocmească colonii pe baze comuniste (New Harmony) în lumea nouă a
Americei şi la dânsul în patrie. A luptat pentru înfiinţarea magazinelor de consum, cari trebuiau să dea proletariatului un salariu mai ridicat şi dacă nu a reuşit imediat, are cel puţin meritul că încercarea lui a înrâurit mai târziu
mişcarea magazinelor de consum englezeşti…”), p. 8; Calendarul propriu-zis a fost tipărit pe paginile 8–20,
fiecare pagină, lunară, fiind însoţită de Date cooperative şi Note şi poveţe, utile cu deosebire în lunile respec‑
tive (Spicuim câteva informaţii referitoare la mişcarea cooperativă din România şi din lume: „Dela 11–13
Ianuarie 1904 s-a ţinut primul congres al băncilor populare din România, în oraşul Focşani”; „La 9 Ianuarie
1901 s’a înfiinţat prima bancă populară „Rândunica” în comuna Urziceni, Judeţul Ialomiţa”; „La 9 Februarie
1904 s’a promulgat legea prin care se modifică art. 74 şi 514 din procedura civilă şi art. 19 din legea de autentificare a actelor, cari au dat putinţa înfiinţării obştilor săteşti”; „La 28 Martie 1903 s’a promulgat legea băncilor
populare şi a Casei centrale”; „La 30 Martie s’a născut la Hamm (Germania) Friederic Wilhelm Raiffeisen,
„părintele Raiffeisen”, cum l-au numit succesorii, omul de bine care a creat tipul băncilor celor mai ideale.”; „La
1 Aprilie 1903 ia fiinţă Casa Centrală a Băncilor Populare sub direcţiunea Creditului Agricol, iar la 1 Aprilie
1906, sub numele de Casa Centrală a Băncilor Populare şi Cooperativelor săteşti se desparte de Creditul Agricol,
formând o direcţiune deosebită.”; „La 13 Aprilie 1905 se promulgă legea privitoare la constituirea şi controlul soc.
Cooperative de producţiune şi consumaţie.” etc.); pe o foaie albă cretată, între paginile 24 şi 25 s-a inserat un
medalion dedicat lui Spiru Haret, cu textul: „SP. C. HARET/ Primul bărbat de stat care a întrevăzut marile/
foloase ce vor aduce băncile populare şi coopera-/ tivele de producţie şi de consumaţie a fost D-l/ Spiru C. Haret.
Încrezător în puterea de muncă/ a învăţătorilor şi în deşteptăciunea firească a să-/ tenilor români, ’şi a făcut din
aceştia colabora-/ torii săi luminaţi, cu cari a dat naştere acestei/ minunate mişcări cooperative, care a început să/
cuprinză întreaga viaţă economică, a satelor./ Din toate actele sale, în legătură cu mişcarea/ cooperativă, se poate
vedea cu prisosinţă credinţa/ statornică ce are în izbînda şi foloasele acestei mişcări mântuitoare”.//; Ţelul cooperaţiei, p. 25–27; Binefacerile, puterea şi viitorul cooperaţiunei în ţara noastră, p. 28–33; Norocul şi economia,
p. 33–34; Friederich Wilhelm Reiffeisen, p. 34–36; Din trecutul cooperatismului român, p. 37–48; Cămătarul
păcălit, p. 43; Învăţământul şi educaţia în cooperaţiune, cu un portret al lui Emil Costinescu („Autorul legei
băncilor populare…”), p. 44–50; Schulze-Delitzsch. Cu prilejul aniversării unui veac de la data naşterii marelui
cooperator, p. 51–55; Stâlpii cooperaţiunei româneşti, p. 56–57; între paginile 58 şi 59, pe o foaie albă, cretată,
portretul lui Take Ionescu („A dat sprijinul său preţios mişcării noastre…”); Pionierilor din Rochdale (Din
cuvântarea ţinută de Charles Gide cu prilejul congresului Alianţei Cooperative Internaţionale la Manchester, în
22 Iulie 1902), p. 60; Societăţile pentru vânzarea în comun a produselor agricole, p. 60–65; Cooperativele de
consum, p. 66–71; Crezul cooperativ, p. 71; Din membrii consiliului de administraţie (D. S. Neniţescu, Vintilă
Brătianu, C. Stere, D. Brezeanu) şi intercalată o fotografie, pe o hârtie de format dublu decât al cărţii, îndoită
la mijloc, cu Personalul Casei Centrale a Băncilor Populare şi Cooperativelor Săteşti la 27 Aprilie 1907, p. 72;
Gh. Călin, p. 73; Un cuvânt asupra centralelor cooperative, p. 73–74; Societăţi de asigurare, p. 77–84; Către
obidiţii oraşelor, p. 85–86; I. Gh. Guca, Fotin Enescu, G. Dumitrescu-Bumbeşti, p. 87; Asupra rolului economic
şi social al obştilor săteşti pentru arendare de moşii, p. 95–99; Mişcarea cooperativă a fraţilor de peste hotare,
p. 100–106; Lăptăriile cooperative, p. 107–108; Societăţile cooperative pentru vânzarea ouălor, p. 109–112;
Regulamentul tovărăşiei pentru vânzarea ouălor în comun, p. 112–115; Sfaturi pentru păstrarea untului şi
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ouălor, p. 116–120; Situaţia băncilor populare săteşti la 1 Ianuarie 1907, p. 121; Numărul diferitelor cooperative săteşti. După cele mai noi date, p. 122 etc.
Bibliografie: Calendare şi almanahuri…, p. 282–283; Doina Dreghiciu, op. cit., nr. 18, p. 123.
III. Calendarul interesant, Orăştie, [1916]14.
1. CALENDARUL/ INTERESANT/ PE ANUL/ 1917/ SZÁSZVÁROS-ORĂŞTIE/
„TIPOGRAFIA MODERNĂ”/ [1916]/
Cota: SU 382/1.
Dimensiuni: 13 × 19, 4 cm
Paginaţie: 106 pagini numerotate + 3 foi nenumerotate
Ex-libris-uri: Exemplarul provine dintr-o donaţie Todica şi este evident că i-a aparţinut familiei
marelui învăţat Gavril Todica. Pe coperta anterioară apare ştampila LIBRARIA/ „MINERVA”/ BRAD/,
semn că exemplarul s-a procurat prin intermediul librăriei menţionate, deşi este ciudat acest aspect, deoa‑
rece Gavril Todică este considerat redactorul acestui Calendar de la Orăştie şi ar fi fost îndreptăţit să aibă
exemplare gratuite, acesta părând a fi fost cumpărat15.
14

15

Un asemenea titlu figurează şi în lucrarea Calendare şi almanahuri…, p. 330, unde însă se consideră că a apărut numai pentru
anii 1917 şi 1918, fiind evident însă acum pentru noi, pe baza donaţiei făcute de urmaşii lui Gavril Todica, ajunsă în colecţia
documentară a muzeului albaiulian, faptul că acest Calendar a apărut şi în 1919. De asemenea putem admite şi realitatea că
redactorul Calendarului interesant de la Orăştie a fost Gavril Todica, cum s-a vehiculat în literatura de specialitate, pe baza
propriei mărturisiri a celui menţionat, publicată în Convorbiri ştiinţifice, Anul I,, nr. 10–11, dec. 1917. Ian. 1918, p. 10–171,
sub titlul Bibliografie, în care se referă la apariţiile contemporane de Calendare: „…Celelalte sunt mai profane. Calendarului
interesant, redactat de mine, mi-ar fi plăcut să îi imprim un timbru de ştiinţă vulgaris[a]tă. Dar gustul poporului e curios. Dacă nu-i
dai prognosticul timpului după calendarul pe 140 de ani şi nu-i presari poezii poporale, anecdote şi povestiri glumeţe a la Speranţa –
rămâi cu ştiinţa vulgaris[a]tă nedesfăcută. Caută să împaci capra şi să salvezi varza, constatând că un Anuar ştiinţific, deocamdat,
ne lipseşte”. În acest sens putem mobiliza câteva date interesante, chiar dacă ele par a fi, la prima examinare, indirecte: ne
referim desigur la câteva informaţii care se pot recolta din corespondenţa lui Gavril Todica, relativ recent publicată şi în
acest sens vezi Adela Herban, Maria Basarab, Gavril Todica între ştiinţă, istorie şi cultură, Cluj-Napoca, Editura Argonaut,
2010, p. 130–132, scrisorile CXLIV şi CXLV. În prima scrisoare, Dr. Nicolae Brânzeu îi scria lui Gavril Todica, în 12 mai
1916: „Doresc să dau un calendar poporal, un fel de „Călindarul creştinului”, care ar avea o variaţie „Calendar bisericesc” cu tipic
şi şematism. Nu aţi fi aplicat şi Dv. a colabora la acest călindar? Am auzit că şi Dv. Împreună cu Dl. Ciontea aţi intenţiona edarea
unui calendar: ţineţi tare la ideea aceasta ori am putea a o combina cu a noastră?” şi noi considerăm că era vorba despre iniţiativa
învăţatului de la Geoagiu de a edita Calendarul interesant, pentru anul 1917. Tot la acest eveniment se referă şi scrisoarea
următoare, trimisă lui Gavril Todică, din Orăştie, de la Tipografia Modernă, în 2 iulie 1916, de către Ioan Ciontea, implicat
şi el în redactarea aceluiaşi Calendar, după cum reiese din următorul text: „Alăturat Vă trimit coala sărbătorilor, cu rugarea
să binevoiţi a mi-o remite cât de iute…Clişeele le-am comandat în aceleaşi zile în care am primit şi ilustraţiile dela Dv. (în două
rânduri), 26 la număr. – Clişeele Meţianu şi Oniţiu posibil că o să le căpătăm dela Sibiu, la caz contrar le vom comanda şi acestea,
împreună cu al episcopului Hoszu. – Părintele Brânzeu îmi scrie că dânsul n’are de unde le căpăta, ci să mă interesez eu de ele. Eu
i-am răspuns, că cel puţin de o fotografie bună a episcopului Hoszu să se îngrijească şi să mi-o trimită cât mai în grabă! Cred că clişee
ar fi aproape destule pentru anul acesta. – Alăturat vă trimit şi o copie a clişeelor ce vor veni publicate în „Calea Vieţii”. – Credeţi
c’ar fi potrivite şi pentru Călindar? – Eu nu” pentru-că e ceva prea vechitură. La caz că aţi mai afla ceva clişee bune şi interesante, am
mai putea pune vreo 2–3, dar mai multe nu, pentru că ne băgăm în cheltuieli prea adînci.. – Materialul trimis, e tot cules. – Trimiteţi
ce mai aveţi gata. Trimiteţi şi ceva literatură, să nu umplem întreg călindarul cu bucăţi pe cari poate naţia nu le-ar ceti cu plăcere.
– Materialul dat şi cules, împreună cu clişeele ce le avem până acum (29) şi cu târgurile ar da aproape 5 coli. Ar mai lipsi material,
numai pentru 2 coli, 32 pagini”.
Vezi Ştefan Nemecsek, Carte, literatură şi presă la Orăştie (de la începuturi până în 1944), Volumul II, Vulcan, Editura
Realitatea Românească, 2011, p. 16–19. Autorul menţionat face afirmaţia respectivă, deşi redactorul Calendarului nu a ţinut
să îşi specifice numele, ca redactor, cel puţin în cazul celor trei numere, din anii 1917–1919, din colecţia Muzeului Naţional
al Unirii din Alba Iulia. Afirmaţia se bazează pe declaraţia lui Gavril Todica însuşi. Totuşi se constată nişte incongruenţe în
relatarea autorului menţionat, atunci când consideră că exemplarele acestui Calendar, din anii 1917 şi 1918, erau de fapt din
anul al IV-lea şi al V-lea de apariţie, ceea ce ar fi însemnat că de fapt el nu începuse să apară din cursul anului 1916, pentru
anul 1917, cum reieşea din consideraţiile aceluiaşi autor, ci, începând din 1914, anume de la finele anului 1913, când s-ar fi
editat Calendarul pe anul 1914, care ar fi trebuit să corespundă Anului I, al editării, după aprecierile din sursa bibliografică
menţionată, dar încă acest lucru nu a fost dovedit. E greu de susţinut acest lucru în mod practic, pentru că pe exemplarele
pentru anii 1917, 1918 şi 1919, cunoscute de noi, nu se specifică, pe nici unul, Anul ordinal de apariţie şi atunci consideraţiile
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Caracteristici grafice: Foaia de titlu s-a imprimat cu roşu şi negru, ca de altfel şi calendarul propriuzis. Pe coperta anterioară apare un frumos desen în peniţă, semnat ŞIRATO.
Din cuprins: Ocuparea Sârbiei, Muntenegrului şi Albaniei, p. 35–41; Macedonia, p. 42–47; Prigonirile
Grecilor împotriva Aromânilor, de H. M., p. 48–51; Războiul minelor, p. 52–53; Inventivitate în războiu,
p. 54–55; Asediul Verdunului, p. 57–61; Generalul Pétain, p. 61–63; Sub Vaux, p. 64–65; Ofensiva austro-ungară
din Tirolul de miazăzi, p. 66–69; Ofensiva rusească, p. 70–75; Morţii noştri. Doi arhierei. 1. Mitropolitul Ioan
Meţianu.2. Episcopul Dr. Vasile Hoszu, p. 76–83; Arhimandritul Augustin Hamsca (1849–1916) (necrolog),
p. 84–85; Tit Liviu Blaga (1861–1916) (necrolog), p. 86–87; Alte necroloage: Petru Rusu, Cărpinişan
Aurel, Valeriu Publiu Prodan, Căpitanul Ioan Candrea, George Călţiun, Dr. Dimitrie Truţia, Alexandru Jurca,
Coriolan Pop, Dumitru Machi Ardelean, Regina Elisabeta a României, p. 87–91; Microbii, p. 92–95; Întâmplări
mai însemnate de peste an (1 August–31 Iulie 1916), p. 97–100; Mic dicţionar – sau explicarea unor cuvinte
des întrebuinţate în zilele noastre, p. 101–102; Privilegiile ambasadorilor, p. 108–107 etc.
Bibliografie: Calendare şi almanahuri…, p. 330; Doina Dreghiciu, op. cit., nr. 32, p. 124.
2. CALENDARUL/ INTERESANT/ PE ANUL/ 1918/ SZÁSZVÁROS-ORĂŞTIE/
„TIPOGRAFIA MODERNĂ”/ [1917]/
Cota: SU 382/2.
Dimensiuni: 13 × 19, 4 cm
Paginaţie: 106 pagini numerotate + 3 foi nenumerotate
Ex-libris-uri: Pe foaia de titlu apare semnătura cu valoare de ex-libris Todica.
Caracteristici grafice: Foaia de titlu s-a imprimat cu roşu şi negru, ca de altfel şi calendarul propriuzis şi coperţile anterioară şi posterioară, din hârtie albastră. Pe coperta anterioară apar chenare decorative
în peniţă, iar în colţul superior din stânga în medalion un desen care redă o scenă de luptă din război, pe
mare şi în aer.
Din cuprins: Pentru economi. Sfaturi şi poveţe. De ce să ţină economul samă în fiecare lună a anului?,
p. 24–32. Urma apoi Partea de învăţătură şi petrecere, cu diferite componente: Plugul şi tunul de George
Ranetti, p. 36–38; Cum va fi lumea peste o sută de ani?, de Gavril Todica, p. 39–42; Deosebiri de lumină
pe pământ, de Gavril Todica, p. 45–47; Vers de dor şi de jele, scrisă în 20 iunie 1917 de Nicolae Curea din
Căstău, în spitalul din Szombathely, p. 49–52; Epistolă de Rusalii. Poşta de câmp 415, 27 Mai 1917, scrisă
de Vasile Todica, ostaş pe câmpul de luptăp. 54–55; Doi fraţi, de Gr. N. Coatu, p. 56–59; Calendar hazliu.
Aflarea capului Sfântului Ioan, p. 60–62; La omu cuminte, de Elena Sevastos, p. 63–65; Neamţul şi Angliuşul,
p. 65; Beelzebub, zeul muştelor, p. 67 (semnat gt.); Greul moşului, de Vasilie M. Morariu, plugar din Jina,
p. 68–70; Cele zece porunci ale vieţii casnice. Pentru femei, p. 71–73; Un binefăcător, p. 73; Patru soldaţi, de
Ionel Modran de la Inf. Reg. Nr. 62, Pe câmpul de luptă, în seara de 24 Decembrie 1915, p. 74–75; Zece
porunci pentru ofticoşi, p. 76; Credeul beţivului, Comunicată de Antonie Buciuman, căprar, p. 77; Dariu şi
Alexandru cel Mare, semnată C. M., p. 79–80; Popa la Raiu, de Th. D. Speranţia, p. 81–86; Dar voi de aici
mâncaţi aur?, semnată F. P. T., p. 67–89; Măgarul uriaş, p. 89; Războiul cu România (poezie), de Bucur
Micu, plugar, p. 91–96; Ciobanul şi morarul, de N. I. Dumitraşcu-Reny, p. 97; Întâmplări mai însemnate
de peste an (31 Iulie 1916 – 31 august 1917), p. 98–101; Morţii noştri: Dr. Ioan Raţiu; Iacob Mureşanu,
Dr. Paul Tanco, Gavrilă Scridon (1851–1917), Ioan Socaciu, Ermil Borcia, Aurel C. Popovici, Alexandru
Moraru, Nicolae Florescu, Dr. Alexandru Vasilie, Titu Maiorescu (cu un frumos portret – foto), p. 102–105
etc. Pe ultima pagină publicitară de făcea reclamă foii poporale Calea Vieţii, redactată şi editată la Vulcan de
amintite par a nu avea suport documentar! Problema Calendarului interesant devine şi mai incitantă, în condiţiile în care
autorul menţionat (Ştefan Nemecsek) susţinea, pe baza unor informaţii locale, faptul că elaboratul respectiv, în aceeaşi
redacţie a lui Gavril Todica, ar fi continuat să apară, până în 1930 şi chiar ulterior acestei limite, în 1938, dar în lipsa unor
exemplare din ultimii ani menţionaţi, care să certifice fără dubii o atare situaţie, afirmaţiile respective nu pot fi considerate
încă sigure!
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preotul Nicolae Brînzeu: „Luminează-te şi vei fi…”/ Foaia interesantă a poporului românesc: „Calea Vieţii”/
iese în fiecare lună. Abonament pe un an/ 3 Cor. Preţul unui număr 30 bani. Redactor:/ Dr. Nicolae Brânzeu,
paroh în Vulcan./ În ea se dau tot felul de învăţături bune/ pentru popor, viersuri alese, ştiri de mare/ însemnătate,
tot, ce e de lipsă să ce-/ tească poporul. Mai multe chipuri în/ fiecare număr./ Ca pânea de toate zilele, aşa este/
„CALEA VIEŢII” pentru poporul nostru./ Să nu fie român ştiutor de carte, care să/ nu o cetească! Cereţi număr
de probă şi/ veţi vedea, că mai mult nu vă despărţiţi/ de ea. Adresa: „CALEA VIEŢII”/ Vulkán (Hunyadmegye,
Ungaria)/ Tot acolo se pot avea următoarele cărţi:/…//.
Bibliografie: Calendare şi almanahuri…, p. 330; Doina Dreghiciu, op. cit., nr. 33, p. 124.
3. CALENDARUL/ INTERESANT/ PE ANUL/ 1919/ SZÁSZVÁROS-ORĂŞTIE/
„TIPOGRAFIA MODERNĂ”/ [1918]/
Cota: SU 382/3.
Dimensiuni: 13 × 19 cm
Paginaţie: 74 pagini numerotate + 3 foi nenumerotate (lipsesc coperţile)
Ex-libris-uri: Pe foaia de titlu apare semnătura cu valoare de ex-libris Genica Todica/ gymn. civ./.
Caracteristici grafice: Foaia de titlu s-a imprimat cu roşu şi negru, ca de altfel şi calendarul
propriu-zis.
Din cuprins: Pentru economi. Lucrările de peste an. – În grădinile de pomi. –, p. 25–26. Urma apoi
Partea de învăţătură şi petrecere, cu diferite componente: Săracă străinătate de Nicolae Curea din Căstău,
p. 28–29; Mitropolitul Victor (necrologul mitropolitului Dr. Victor Mihaly, 1841–1918, semnat A. M.),
p. 30–34; De-or trece treizeci de zile (poezie), de Nicolae Curea, p. 45–47; Şolomonari, p. 37–39; Vai ţarule
Nicolae, de Nicolae Curea, p. 54–55; Din înţelepciunea poporului (titlu tăiat cu cerneală şi scris deasupra,
de mâna lui Gavril Todica Tainele lui Dumnezeu), de Pr. N. Gr. Aramă (la sfârşit Gavril Todica a scris cu
cerneală maro cf. Realitatea iulstrată/ no 34 1927, pag. 2/), p. 41–44; O mică Epistolie (versuri), Din colecţia
Nicolae Curea (Adică din scrisorile lui cu versuri adresate din cătănie la mamă-sa în Căstău), p. 45–46; Copilu
de casă a lui Fridiric cel mare, p. 47; Altă epistolie. Tot din scrisorile lui N. Curea, p. 48–49; Ierusalimul, p. 51–53
(semnat gt.); Comoara ascunsă, p. 54–55; D-l Iuliu Chitta (fost învăţător, producător de viori), p. 56; Roua
şi soarele. Fabulă, p. 57; Calendar hazliu. Românul şi turcul, de C. Rădulescu Codin, p. 58; Farmecul şerpilor, p. 59–60; George Coşbuc (1866–1918) (necrolog), p. 61; Doctorul Sterie Ciurcu din Viena (necrolog),
p. 62; Ioan Săbădeanu (1836–1918) (necrolog), p. 63–65; Canonicul Gavril Pop (1828–1918) (necrolog),
p. 66–67; Întâmplări mai însemnate de peste an (1 Septembrie 1917 – 31 august 1918), p. 68; Alegerea de
mitropolit din 9 Mai 1918, p. 70–72; Morţii noştri: Octavian Bonifaciu Banfi (1856–1918) – de A. Lupeanu;
Petru Vasilon; Dimitrie Birăuţiu, p. 73–74 etc.
Bibliografie: Doina Dreghiciu, op. cit., nr. 34, p. 124.
IV. Calendarul naţional al „Foii interesante”, Orăştie, 1912.
1. CALENDARUL/ NAŢIONAL/ AL/ „FOII INTERESANTE”/ PE ANUL VISECT/ 1912./
Anul VI/, ORĂŞTIE/ „TIPOGRAFIA NOUĂ”, I. MOŢA/ 1912.
Cota: SU 381/1.
Dimensiuni: 13, 2 × 19, 4 cm
Paginaţie: 96 pagini numerotate, paginaţie defectuoasă, în sensul că au fost intercalate foi nenume‑
rotate, cu ilustraţie şi texte de sine stătătoare + 16 foi nenumerotate, cu conţinut publicitar
Ex-libris-uri: Exemplarul provine din biblioteca familiei Todica.
Caracteristici grafice: Foaia de titlu s-a imprimat cu roşu şi albastru, ca de altfel şi Calendarul
propriu-zis, precum şi coperţile anterioară şi posterioară, cele din urmă din hârtie albastră. Pe coperta
anterioară apar chenare decorative în peniţă, iar în colţuri interesante reprezentări, o biserică, o troiţă,
chipul lui Avram Iancu şi o ardeleancă cu fiul ei. Exemplarul nostru are tăieturi, decupaje, pe paginile de
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la început, ale Calendarului propriu-zis, făcute de bună seamă de către primul posesor al volumaşului,
Gavril Todica.
Din cuprins: Pe verso-ul foii de titlu: CEA MAI MARE ZI/ DIN ISTORIA NEAMULUI
ROMÂNESC!/ („La anul 1599 Mihai-Viteazul Voevodul/ Munteniei, intrând cu armele în Ardeal, a bă-/ tut
cumplit de l-a nimicit pe Principele ungur/ al Ardealului Bathory Andrei şi a luat el/ cârma Ardealului, cu învoirea Împăratului dela/ Viena. Scaunul Domniei Ardealului era în/ Alba – Iulia (Bălgrad). După cucerirea ţării/
Mihai vine să intre în cetatea reşedinţă, adu-/ cîndu-şi cu sine şi familia./ Chipul de alături ne arată luminata
zi/ bătută de un mare noroc, în care Mihai intră/ în Cetatea Albei-Iulia, încungiurat de sfetnicii/ şi generalii săi,
printre șire de oşteni şi de/ popor ce poartă steaguri şi le închină înaintea/ lui! În poartă se vede Episcopul catolic
ieşit/ cu prapori spre închinare şi supunere înaintea/ noului Domn al cetăţii! Mihai a stăpânit aici/ mai mult ca
un an de zile. A conchiemat dieta/ ţării şi a prezidat’o el. A împărţit de aici şi di-/ plome de onoare unor vrednici
din jurul său;/ a dat îndrumări pentru rânduirea bisericii ro-/ mâneşti. – şi altele./ A mers apoi în Moldova şi
a cucerit’o/ şi aceea (vezi Chipul înlăuntrul Călindarului)/ şi a fost odată, Domn peste toate ţările lo-/ cuite de
Români! Măreaţă clipă istorică ne arată acest chip frumos. Durere, de prea scurtă durată a fost a/ lui stăpînire cea
peste toţi Românii!...). Pe pagina următoare, în dreapta, era reprodus tabloul binecunoscut al lui Constantin
Lecca. În continuare, pot fi semnalate: Un falnic glas. Cîntec nou, de Andrei Bârseanu, p. 30–31; Taină, de
Octavian Goga, p. 31; Tudor Vladimirescu primeşte jurământtul de supunere a boierilor şi a căpeteniilor din
Bucureşti, p. 32 (pe p. [33], de fapt nenumerotată, e reprodus tabloul care redă scena respectivă); Tudor
prins de greci, p. 34 şi pe p. 35 reproducerea tabloului respectiv; Arhiereii români la Blaj. O zi istorică de înţeleaptă frăţie, p. [36], pentru ca pe p. [37] să fie tipărită şi o fotografie grăitoare; Prea Sfinţiţii Archierei români
în curtea expoziţiei în Blaj, p. 38 şi pe p. [39] fotografia corespunzătoare; Tot dela serbările dela Blaj, p. [40];
Vară, poezie Elena din Ardeal, p. [40]; Asociaţiunea şi noua sa conducere, p. [42] – [43]; Ielele. Baladă, de
Ecaterina Pitiş, p. [44]; Din scripturile bunilor noştri bătrâni. Ghemul vieţei, de V. A. Urechia, p. [45] – [48];
Ţări şi domnitori (În Europa, În Africa, În America, În Azia, În Australia), p. 33–40; Poşta şi telegraful (În
ţară. Scrisori. Bani Pachete. Telegrame; Poşta cu Austria; Poşta cu România; Schimbarea banilor), p. 40–48; pe
foaia următoare recto, nenumerotată a fost reprodus tabloul lui Constantin Lecca, intitulat Înfrăţirea moldovenilor şi muntenilor. Împăcarea dintre Bogdan cel Orb şi Radu cel Mare; Păunii mărilor – Peşti ce par că au
pene de păun –, pe o foaie nenumerotată?, pe verso-ul căreia s-a publicat şi textul Bravul zburător dela Blaj,
pentru ca pe recto-ul foii următoare nenumerotate să fie tipărită fotografia lui Aurel Vlaicu în aeroplanul
său, iar pe verso-ul aceleiaşi foi aeroplanul în zbor, p. 63–64; Povestea cîntării, poezie, de George Coşbuc,
p. 65–66; Cînd e ţiganul om?, de A. Predescu, p. 66; Călăreţ pe 25 cai, p. 67; Voinicii noştri căluşeri, p, 68–69
(pe pagina 60 o fotografie intitulată Soldaţi români ca Căluşeri, jucînd eroicul joc în Trebinje –Herţegovina–,
în o sebare militară); Felurile de scrieri ale altor neamuri de oameni (1. Scriere grecească. 2. Scriere grecească
obicinuită. 3. Scrierea grecească monumentală. Scrierea likirică. 4. Scrierea coptică „e al patrălea soiu de scrisoare grecească, dar slova avînd fire cu totul altele”; 5. Scrierea evreiască; 6. Scrisoarea „Meruba”; 7. Scrisoarea
hebraică; 8. Scrisoarea hebraică cu puncte printre litere; 9. Scrisoarea rabinică; 10. Scrierea turcească-arabă;
11. Scrierea siriană; 12. Scriere din Tibet; 13. Scriere sanscrită; 14. Slove de icuri; 155. Hieroglifele), p. 70–78;
Ca două părăiaşe, poezie de Z. Bîrsan, p. 81; Dragostea canibalului, p. 81–88, pe p. 83 s-a publicat o fru‑
moasă fotografie („Port naţional din România, de pe Valea Argeşului. E unul din cele mai frumos împodobite
porturi, dovadă viuă de mare măiestrie a mănilor femeii române şi de gustul ei ales!”); Curge Oltul…, poezie
de Maria Cunţan, p. 89; Noroc şi minte, p. 92; Cît umblă un copil de un an, pe zi!, culegere de M. Lupeanu,
p. 93 etc. Cuprinsul foilor publicitare de la sfârşit este de asemenea interesant şi vorbeşte despre cotidi‑
anul perioadei respective şi de aceea selectăm câteva: Motoară cu uleiu brut „ROBUR”/…/ Landler Ödön,
depozit de motoară, Budapesta, VI, Lovag utcza 2./ (p. I); Cele mai ieftine oroloage cu/ CUC în miniatură K:
6, 80/…/ Hans Konrad, furnizorul c. reg. de/ Curte Brüx Nr. 94/ Boemia/ (p. I); PENE DE PAT BOEME/
IEFTINE/…/ BENEDICT SACHSEL,/ LOBES 581 u. p. Pilsen (Boemia)/, (p. I); Foloseşte darurile lui
D-zeu!/…Farmacia KRIEGNER/ în BUDAPESTA VIII. (Strada Baross 2)./ (p. II); Moara de casă patentată
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a lui/ WOHANKA, combinată cu sul şi peatră./…/ Wohanka şi soţii/ BUDAPEST, V. Váci-körut 76/a./ (p.
III); Cea mai bună coasă din lume/ coasa de oţel de tun „General Dewett”/…numai la Sohr Pál/ (p. III);
CEL MAI TEMUT DUŞMAN/…oftica/ Sirupul de miere de soc al lui/ Örkény…/ Örkény Hugó farmacist,/
Budapest, Tökölyi ut 28, Központ 79./, (p. IV); Motoarele Kállai Lajos n’au păreche!/…/ Kállai Lajos fabrică
de motoare/ Budapest, VI. Gvár utca nr. 28/…/ (p. V); …/ Unsoarea lui ZOLTÁN/ „Kali Liniment”/ e în
contra/ Podagrei, Reumei/…/ Béla Zoltán, furnisorul curţii c. şi r. Budapest V. 39./…/, (p. VI); Motoare şi
locomobile/ DIESEL, cu oleu/ gaz ori cu benzină/…/ Fabrica de motoare societate pe acţii în Drezda/ Cea
mai veche şi mai mare fa-/ brică de motoare a Germaniei./ Reprezentant: Gellért Ignacz és Társa,/ Budapest
V., Koháry-ut 4…/ (p. VII); Maşină de Solingen pentru tăiat părul/…/ (p. XIII); Peste un milion/ de fete şi
muieri săpunului şi alifiei lui Schneider/ pot mulţumi, că au scăpat de pistrui, creţe,/ pete de soare, urme de vărsat,
mites-/ seuri, nas roşu şi tot felul de necurăţenie a/ pielii de pe faţă, mâni şi grumazi etc./…/ Iosef Schneider,
farmacist,/ RESICZA, Föter Nr. 807./ (ultima pagină publicitară) etc.
Bibliografie: Calendare şi almanahuri…, p. 401 (dar în această lucrare se afirmă că acest Calendar a
apărut la Orăştie până în 1913, din 1908 datând al doilea volum! – când, de fapt el a continuat să apară şi
după 1918, în 1922 şi 1923, cel puţin); Doina Dreghiciu, op. cit., nr. 35, p. 124.
2. CALENDARUL/ NAŢIONAL/ AL/ FOII INTERESANTE/ DELA ORĂŞTIE/ PE ANUL/
1922./ Anul X./, TIPĂRIT ÎN TIPOGRAFIA „LIBERTATEA”, ORĂŞTIE/ [1921].
Cota: SU 381/2.
Dimensiuni: 13 × 19 cm
Paginaţie: 83 pagini numerotate + 5 pagini nenumerotate, cu conţinut publicitar
Ex-libris-uri: Exemplarul provine din biblioteca familiei lui Gavril Todica, deşi nu apar insemne ale
acestei apartenenţe.
Caracteristici grafice: Foaia de titlu s-a imprimat cu roşu şi negru, ca de altfel şi calendarul propriuzis şi coperţile anterioară şi posterioară, din hârtie albă. Pe coperta anterioară apar chenare decorative în
peniţă, iar în colţuri interesante reprezentări, o biserică, o troiţă, chipul lui Avram Iancu şi o ardeleancă cu fiul
ei..
Din cuprins: Pe verso-ul foii de titlu: Cărţi poporale16. Pe prima foaie recto de după foaia de titlu (p.
[3]), Portretele membrilor Casei Regale a României, pe pagina (p. [4]) următoare o fotografie a viitoarei
Catedrale a Încornării de la Alba Iulia, în timpul construcţiei, pe pagina următoare (p. [5]) un desen al
16

Cu textul: CĂRŢI POPORALE/ foarte plăcute şi folositoare, se găsesc la/ TIPOGRAFIA FOII „LIBERTATEA”/ din Orăştie, cu
preţuri ieftine, – şi anume:/ I. PAGINI ALESE/ din bunii noştri scriitori din bătrâni:/ Nr. 1: „Ghemul vieţei”, „Ţară fără batrâni”,
„Vaca/ Babei Floarea” şi „Fiţi uniţi” – legende şi pilduri de o mare fumuseţă şi adâncă înţelepciune, scrise de Ro-/ mânul cu inimă
mare de pe vremuri V. A. Ureche./ E o cărticică de 40 pagini (feţe). Se vinde cu 1 Leu./ Nr. 2: „Mărul discordiei (al neînţelegerii),
„Labirintul” şi câteva znoave, – scrise de povestaşul P./ Ispirescu. Cărticica are 32 pag., se vinde cu 80 de bani./ Nr. 3: „Kir Ianulea”,
povestire glumeaţă din/ viaţa unui grec pripăşit în Ţara Românească, scrisă/ cu cunoscutul său har de veselie, de I. L. Caragiale./
Cărticica de 64 de pagini se vinde cu 1 Leu 50 de bani./ II. „EROII NOŞTRI”/ Pagini alese din trecutul neamului (istorie)/
Nr. 1 Luptele între Romani şi Daci, Traian şi/ Decebal. – cu chipuri din războaiele lor, cu versu-/ rile care-i cântă, cu tot ce s’a
scris frumos despre ei!/ Are 15 chipuri şi 4 poezii despre acele lupte./ Nr. 2. Dacia sub Traian în cei dintâi 150/ ani, sau: „Dacia
Fericită”. Cu 27 chipuri 3 poezii./ Nr. 3. Întemeerea Moldovei şi Munteniei şi cele/ dintâi războaie ale Românilor cu Ungurii./
Fiecare cărticică 2 Lei, trimisă franco (poşta plă-/ tită). Cine le ia pe toate 3, le capătă franco recoman-/ dat (sigure că nu se pierd
pe poştă)./ A se cere cu celelalte la un loc, dela:/ Administr. „Libertatea” Orăştie//. Pe coperta posterioară se făcea reclamă celor
mai bune foi poporale, sub forma: Vrei să cunoşti/ cele mai bune/ foi pentru popor,/ scrise într’o limbă ţărănească aşa uşoară,/
încât le pricepe şi cel din urmă sătean”/ Cere numere de probă din:/ „LIBERTATEA”/ veche gazetă poporală-naţională, anul al
20-lea./ Ea are un adaos literar pentru petrecere şi în-/ văţătură, cu poezii, nuvele, poveşti, glume, fe-/ lurimi şi cu chipuri alese:/
„FOAIA INTERESANTĂ”/ sau „LADA CU COMORILE”,/ care chiar acum publică foarte interesanta descriere/ de călătorie a
păr. I. Moţa, peste Rusia, Japonia/ la America, cu chipuri de peste tot locul pe unde/ a umblat. – Al doilea adaos al „Libertăţii” e:/
„PLUGARUL LUMINAT”/ foaie economică, cu poveţe de tot felul,/ scrise de oameni învăţaţi în ale plugăriei./ „LIBERTATEA”
iese o dată pe săptămână,/ având totdeauna un adaos, pe cel de petrecere/ ori pe cel economic, uneori pe amândouă deodată./ aşa
că abonaţii capătă totdeauna două, de/ multe-ori trei foi de-odată./ Ca să vedeţi foile şi preţul de abonament, ce-/ reţi numere de
probă la:/ Admin. „LIBERTATEA”/ în Orăştie (jud. Hunedoara)/.
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ansamblului ecleziastic al Catedralei Încoronării de la Alba Iulia (desen în peniţă, semnat ARHITECT I. G.
Ştefănescu). Pe pagina următoare, desenul Stemei României, cu explicaţia: Noua stemă (pajură) a României/
Ea stă în 3 scuturi puse unul peste altul: Scutul mare/ ţinut de 2 Lei şi cu coroana de oţel deasupra. Pe el/ scutul
de mijloc întruchipând o acvilă (vultur) cu Coroana/ pe cap şi o cruce în cioc. Pe peptul acvilei, scutul mai/ mic
împărţit în 5 drespărţituri, înfăţişând şi armele Mol-/ dovei de care se ţinea Bucovina şi Basarabia, apoi ar-/ mele
vechiului Regat, şi pe cele ale Ardealului, Bănatului/ şi Dobrogei, – toate învălite în mantia de purpură pe care/
e pusă sus Coroana Regală cu nestemate./ (desen semnat J. Sebestyen de Krepesz?). Pe pagina următoare,
p. [7], o fotografie a Lupoaicei cu Romulus şi Remus, de la Cluj (cu explicaţia: Monumentul Lupoaicei/ cu
Romulus şi Remus./ Fraţii noştri Italieni, mândri pe legenda că şi ei,/ ca şi noi, suntem coborîtori dela cei doi
copii din/ neam de Zei, Romulus şi Remus, cei alăptaţi/ de o lupoaică, cari, ajungând mari, au întemeiat/ cetatea
Roma, – au dăruit un monument al Lu-/ poaicei cu cei doi copii ce sug, oraşului Bucureşti./ la jubileul din 1906.
– Iar din prilejul unirii/ Ardealului cu România, au dăruit o Lupoaică, la/ fel cu cea din Bucureşti, şi Transilvaniei
revenită/ la ţara mamă, prin ce s’a refăcut vechea Dacie./ Monumentul e aşezat în Cluj în piaţă, – aşa/ cum îl
arătăm aici, vorbind lumii de aici de po-/ gorîrea noastră dela cei doi copii de zei…; pe p. 9–20, Calendarul
propriu-zis; pe p. 21–23: Date însemnate ale trecutelor vremuri, iar pe verso fotografia Celor 4 bărbaţi, care au
dus la Bucureşti, în Decembre/ 1918, marea solie dela Alba Iulia (Alexandru Vaida Voevod; Episcopul Miron
Cristea; Episcopul Vasile Hoszu de la Gherla; Vasile Goldiş); p. 29: Caporalul Muşat, minunatul soldat; POEMA
INDIANĂ, de Mahabharata şi fotografia Palatului în care s’a hotărît Unirea Basarabiei cu România, p. 35;
Familia Domnitoare Română, p. 36; Ţări şi domnitori, p. 37–53; Eroina Ecaterina Teodoroiu, p. 39; Generalul
Berthelot, p. 51; Povestea Cetăţii dela Alba-Iulia şi a/ „Bisericii Încoronării”/ din acea Cetate/, p. 55–6117;
17

După-ce Romanii au bătut pe Daci şi ne-au adus/ aici pe noi, pe Români, ei n’au mai ţinut ca loc pentru/ Scaunul Domniei, oraşul
dac Sarmisegetuza, înghe-/ suit între munţii Haţegului, ci şi-au ales loc mai deschis/ şi lângă apă mare: acela pe care se află azi
Alba-Iulia./ Ei au zidit acest oraş de nou şi îi ziceau Appulum./ Unii istorici ţin a şti, că nainte a fost aici oraşul dac/ Tharmis, pe
care Romanii l’au ras de pe faţa pământului/ ca şi cum n’ar fi fost niciodată şi au zidit Appulum-ul/ lor. Aveau buni ochi conducătorii
Romanilor, ştiau ei/ de ce aleg Appulum-ul de reşedinţă a Daciei, pentru/ că e loc desfătat în Valea – Murăşului, şi de aici puteau/
merge şi în sus şi în jos prin Ardeal, era şi uşor de apărat./ În cei 150 de ani, cât a ţinut domnia romană aici,/ Appulum-ul a înflorit
foarte, că aici era Comanda cea/ mai înaltă militară romană în Dacia, şi se aflau în oraş/ două Legiuni (Regimente) romane,
Legiunea I zisă/ „Adjutrix” şi Legiunea XIII zisă „Gemina”. Aici/ era Monetăria (baterea banilor) pentru Dacia, aici Procura-/
tura (cea mai înaltă judecătorie) romană şi unii Gu-/ vernatori au stat aici. Oraşul avea palate pompoase,/ temple (biserici)
frumoase. Era inima acelei Dacii Tra-/ iane, care ajunsese de veste-poveste, că e „Dacia-felix”,/ Dacia cea fericită! Urmele acestei
străluciri a ei s’au/ găsit cu prilejul feluritelor săpături ce s-au făcut în vre-/ murile din urmă în partea de oraş pe unde e acum gara./
Aici s’au scos de sub ruinele coperite în pământ,/ multe cărămizi pe care era scrisoare săpată în ele cu/ numele „Legiunea XIII.
Gemina”, apoi pietri de mor-/ minţi cu scrisoare latină pe ele, statue, columne, vase,/ şi bani, – cari toate s’au pus prin felurite Muzee
spre/ păstrare, ca martore a[le] acelor vremuri apuse.//…//…// Încă după 318 ani, se întoarse de nou roata/ lumii şi roata
norocului, şi un alt mare Voevod îşi/ făcu intrarea biruitor în Ardeal, şi veni şi la Alba-Iulia,/ unde fu primit cu alaiu şi închinăciune
mare de tot/ poporul: Era Voevodul cel plecat la războiu cu plan/ bine hotărît dinainte: de a uni pe veci, nu pe doi/ ani, Ardealul cu
România., – Vodă Ferdinand întâiul./ Ci el cînd a intrat pe aceeaşi poartă a lui Mihai/ şi a trecut prin cetatea în carea marele Mihai
se în-/ chinase în mica bisericuţă românească ce se afla lăngă/ palatul domnesc, – n’a mai găsit nici urma acelui sfânt/ locaş! Îl răsese
de pe pământ ura ascunsă şi tăinuită a/ sufletelor duşmane ce se cuibăriseră acolo./ Şi atunci noul Mare-Voevod poruncă a dat, ca/
să se dărâme zece felurite de locaşuri din preajma acelui/ loc şi Sfântul local de închinăciune a[l] lui Mihai să fie/ reînălţat. Dar de
o mie de ori mai frumos şi mai stră-/ lucit, ca cel ce fusese acolo odinioară!/ Şi atunci pornit-au din Bucureşti alt rând de meş-/ teri
mari, ca Meşterul Manole…// Unul din cei nouă meşteri mari era arhitectul ro-/ mân Victor G. Stefănescu, care ascultând sfatul
învăţa-/ ţilor ţării, printre care luminatul profesor Nicolae Iorga/ era hotărîtor, – a pregătit planuri de zidire de sfântă/ mănăstire,
Mănăstire Mare, de Încoronare./ Ca model, mustră, pentru sfânta mănăstire s’a/ luat Biserica Domnească de la Târgovişte, în care
de/ multe ori plecatu-şi-a capul spre rugăciune şi marele/ Voevod Mihai. Dorinţa inimilor româneşti ar fi fost,/ ca biserica din AlbaIulia să fie făcută după chipul/ vechii biserici de închinare din zilele lui Mihai, iar/ fiind că chipul aceleia nu s’a putut găsi nicăiri, s’a
ales/ Biserica Domnească de la Târgovişte./ Meşterul Arhitect Stefănescu a pregătit planurile,/ înfrumuseţând şi desăvârşind chipul
vechiu şi bun de la/ Târgovişte, împrejmuindu-l cu zid de despărţire şi în/ spatele sfintei Mănăstiri aşezând un adăpost Domnesc,/
o mică Reşedinţă Regală, cum şi clădirile de lipsă/ pentru un mare Muzeu al Ardealului./ Prin aceasta se încopcie desfătatul timp
de faţă,/ cu viteazul trecut. Pe locul unde Muhaiu s’a închinat, ca/ întâi şi pe scurtă vreme Domn al Ardealului, se va/ închina acum
fericitul Rege Ferdinand I-iul şi işi/ va pune pe cap Coroana de Rege al tuturor Românilor./ Cu planurile locaşului de nouă închinare
gata,/ plecat’au mândri meşteri mari, inginerii Casei cu bun/ renume Tiberiu Eremia din Bucureşti, având în frun-/ tea cetei ce venea
să îndeplinească frumoasele planuri,/ pe harnicul inginer Dem. Marcu. În luna Maiu a anului /1921 ei se înfiinţară în cetatea Albei
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Cruce de mesteacăn, versuri de A. Enăşescu şi I. S. Giorgiu, p. 62; Proroc fără noroc, p. 63; Moartea clopotelor,
de Gien Broder, traducere de Nicolae Iorga, p. 63; Moş Iordăchel, de D. Iov., p. 64–67; Minge, versuri de A.
Terziman, p. 68; Busuiocul, p. 69–70; Din cătănie, poezie de Petru Silvăşan, p. 70; Un oraş întreg mutat în
altă parte, p. 72–73; Capitolul şi Monumentul Washington – Două lucruri ce fac fala Americanilor –, p. 74–75;
Vulpea cu coada frumoasă – Poveste, pe zăpadă proaspătă –, p. 76–78; Cel mai mare clopot, al celui mai mare
Zeu…, p. 79–80; Un templu japonez şi o minuntă mănăstire. – Calea Privighitorilor.–, p. 81–83 etc.
Bibliografie: Doina Dreghiciu, op. cit., nr. 38, p. 124.
3. CALENDARUL/ NAŢIONAL/ AL/ FOII INTERESANTE/ DELA ORĂŞTIE/ PE ANUL/
1923./ Anul XI./, TIPĂRIT ÎN TIPOGRAFIA „LIBERTATEA”, ORĂŞTIE/ [1922].
Cota: SU 381/3.
Dimensiuni: 13 × 19 cm
Paginaţie: 81 pagini numerotate + 7 pagini nenumerotate, cu conţinut publicitar
Ex-libris-uri: Exemplarul provine din biblioteca familiei lui Gavril Todica, deşi nu apar insemne ale
acestei apartenenţe (se ştie acest lucru din registrul-inventar).
Caracteristici grafice: Foaia de titlu s-a imprimat cu roşu şi negru, ca de altfel şi calendarul pro‑
priu-zis şi coperţile anterioară şi posterioară, din hârtie albă. Pe coperta anterioară apar chenare decorative
în peniţă, iar în colţuri interesante reprezentări, o biserică, o troiţă, chipul lui Avram Iancu şi o ardeleancă cu
fiul ei.
Din cuprins: Pe verso-ul foii de titlu reclamă pentru cele mai bune foi populare; Cum a crescut, cum
a scăzut şi cum iar s’a mărit ROMÂNIA, prin războiul cel mare, 7 pagini nenumerotate de la început; Pe
pagina p. [1], portretele Regelui Ferdinand şi Reginei Maria, precum şi fotografia Catedralei Încoronării de
la Alba Iulia; Vederi dela Încoronarea dela Alba Iulia, p. [2] – [6], p. [7]; Zugrăvitura Bisericii Încoronării,
p. [7]; Marii-Meşteri ai Bisericii Încoronării, p. [8]; Calendarul propriu-zis (cu însemnări marginale, după
cum urmează: pe p. 12, în luna Aprilie: „am dat la cooperativă 4 kgr. 33 degr. Jumere a 50–55 Lei kgramul,
1 şuncă 4 kgr ½ a 60 Lei”; pe p. 15, în luna iulie: „Dudaş Maria am dat 25 Lei în 18. VII. 1923”; pe p. 16:
„arvuna Suzana în ziua de tăerea capului Sf. Ioan 40 Lei 20 Lei mai târiu…”; pe p. 17: „Suzana a spart 1 cratiţă
de făcut răntaş, 1 farfurie cu toartă de porţelan, 1 sâtă mare de pâne, a fingie de porţelan a lui G., 1 glob de lampă,
1 cratiţă crepată de pământ, Din serviciul de cafea a zdrobit smalţul de pe o fingie de pleu”; pe p. 19: „Suzanei
i-am dat 40 Lei…, 20 Lei Tată – so, 10 Lei soră-sa, 60 Lei talpa, 200 Lei la târgul din 6 Dec. (5 Dec.)”), p. 9–20;
Date însemnate ale trecutelor vremi, p. 21–22; Poporală din războiu – Scrisă la Tisa –, de Marian Meşter,
fost caporal în Reg. 16 Vănători, p. 26; Familia Domnitoare Română, p. 32; Ţări şi domnitori, p. 33–39; Din
prinsoare la germani, de I. Gh. Popescu, p. 40–48; Lupi flămânzi, poezie de Sandu Teleajean, din lagărul
Stralsund, Dänholm, 1917, p. 40–48; Spovedania, de pr. Gh. V. Şuşnea, p. 50–54 (pe p. 53 apărea, fără
legătură cu textul amintit anterior o frumoasă fotografie, cu următoare explicaţie: „10 Maiu la Şiria. Ziua
de „zece Maiu”, de care e legată pomenirea alor 3 mari fapte din istoria mai nouă a Românilor: Vestirea neatârnării depline a ţării (România veche) şi ridicarea ei la rangul de Regat, se serba numai în vechiul Regat, în toate
oraşele ţării, dar mai ales cu paradă mare în Bucureşti, – iar noi Românii din Transilvania, Bănat şi Crişana nici
Iulia./ Când l’au văzut streinii din oraş cu o mapă/ de piele (traistă pentru ţinut scrisori) subsuoară şi 3–4/ oameni pe lângă dânsul,
au zâmbit şi au zis: – Uite, ăştia spun că vor ridica în 3 luni biserica Încoronării în Cetate!.../ Iar când peste 3 zile au văzut 150
lucrători,/ peste 5 zile 3000 lucrători, apoi tot mai mulţi până/ la 600, 800, 1600, la tot 2 paşi un om, cu săpoaie,/ crampe, arşee,
lopeţi şi ciocane grele în mâni, spărgând// la ziduri, ridicând dărămăturile şi cărându-le, de se/ înălţau norii de praf peste case, –
aceeaşi oameni de laltă-eri spuneau:/ – Haidaţi mă, de vedeţi, cum se lucrează în ce-/ tate. Că nici dărîmarea Troiei n’a putut fi aşa
grozavă/ ca ce fac aceştia…/ Şi s-a lucrat cu 2 rânduri de lucrători, unii de/ zi, alţii de noapte, 800 ziua, 800 noaptea. Noaptea/
lampe uriaşe (reflectoare) vărsau lumină peste tot locul,/ de era uneori mai luminată noaptea ca ziua! Şi prin/ Octombrie 1921,
biserica era gata, aşa cum o vedeţi/ în chipul din fruntea Calendarului. Şi Încoronarea s-ar/ fi putut ţinea, că schelele repede se luau
jos şi/ puţin era de isprăvit la ea, – dar bărbaţii politici/ ai ţării nu s’au înţeles între sine, şi din pricina lor În/ coronarea s’a amânat
pe anul 1922./…//…//.
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s’o pomenim n’aveam voe. Azi 10 Mai e sărbat parcă cu mai mult suflet pe la noi, de oamenii mari, ba şi de copii
mititei. Chipul de mai sus e o dovadă: Grădina de copii din Şiria a sărbat pe 10 Maiu, cu toată însufleţirea mititeilor. Fetiţele, în costume drăguţe naţionale, pregătite de d-na învăţătoare Elena Popa, s’au produs cu fel şi fel de
cântece şi declamaţii slăvitoare a lui 10 Maiu. – Arătăm cu drag chipul lor – .”); Lângă vatră, poezie, de Aurelia
Pop, p. 54; Din lumea credinţelor deşarte, p. 55–56; Ieşit din minţi de durere pentru neamul său!..,, p. 5718; Din
vremi nu prea ’ndepărtate…, p. 58–61 (Merită să transcriem şi acest text şi să fie republicate imaginile însoţi‑
toare: „Aşa fiindu-i data se văzu poporul nostru din fosta/ Împărăţie austro-ungară, smuls de lângă vatra sa şi a-/
runcat în pâlcuri mari, când la un hotar când la altul,/ ca să apere Împărăţia…Cu ce apăsare pe inimă s’a/ dus
poporul nostru la acest războiu, se ştie. Nu numai/ cărturarii, dar şi poporul de rând simţea ce rău îşi face/ sieşi,
când merge să lupte împotriva Italienilor, a Fran-/ cezilor, a Englezilor, şi chiar a Ruşilor, cari prin războiul lor,
şi unirea Românilor o urmăreau…/ De aceea poporul, poate mai mult ca oricând,/ simţea trebuinţa să se roage
lui Dumnezeu, ca să-l treacă/ cât mai nevătămat prin pârjolul acestui foc duşman şi/ să-i ierte greşelile pe cari,
fără voe, chiar împotriva/ scopurilor şi dorinţelor sale, le făcea…/ Chipul de mai jos ne arată un pâlc de Români/
într’o astfel de clipă de rugăciune în streini:/…/. E o slujbă dumnezeiască în Martie 1917 în Valea/ Grubach,
din Italia de Nord, într’o pădure de brazi fru-// moşi, pe zăpada de 2–3 metri…Miile de fii credin-/ cioşi ai
poporului nostru se rugau lui D-zeu, şi în gân-/ dul lor mulţi cereau tocmai aceea ce s-a împlinit: Mân-/ tuirea
neamului românesc şi prăbuşirea tiranilor cari îi/ împingeau pe ei pe-acele locuri, ca să se bată cu fraţii/ şi binevoitorii lor…Şi preotul şi cantorul, acelaşi gând/ îl înălţau cătră D-zeu./ Pe câte locuri ne-a mai purtat vrăşmaşa
noastră/ soartă şi la ce probe grele ne-a mai supus Dumnezeu/ în acest războiu!.../ După sf-ta/ slujbă pe care/
au ascultat’o/ în genunchi,/ pe zăpada de/ un metru, – / neştiind ce le/ poate aduce/ fiecare clipă/ viitoare, bu-/
nii creştini/ primesc dela/ preotul lor/ sf-ta cumine-/ care…Poate/ niciodată, cât/ au fost în sat/ acasă, nu au /
primit’o mai/ cu credinţă şi/ rugând mai/ fierbinte pe/ D-zeu, ca prin/ acea cumine-/ cătură, să le dee lor scut şi
mântuire de toate primej-/ diile cumplite, printre cari îi duc paşii lor zi de zi, cias/ de cias…Mulţi se rugau apoi
de preot să le dee câte-o/ fărâmă de cuminecătură, – şi pe aceea o puneau cu mare/ evlavie în o cârpă curată, ori
în cărticica de rugăciuni, pur-/ tând-o, plini de credinţă, în sân, legată de o chiotoare,/ ca lucru sfânt ce-i va păzi
de rău…Precum i-a şi păzit/ pe mulţi. Nicăiri credinţa nu e aşa de dulce şi de mân-/ găitoare, ca acolo în locuri
cu primejdie mare… – altă-/ dată pe aceeaşi flăcăi şi bărbaţi îi vedem ca în chipul/ următor:/…/ Voinicii flăcăi
Români ai Regimentului Nr. 64/ din Orăştie, în zilele de paradă a Regimentului, deşi/ sub poruncă străină, dezbrăcau haina străină şi îmbră-/ cau mândrul lor costum românesc şi jucau jocul naţio-/ nal „Căluşerul şi Bătuta”
cu zdrângăneii la opinci şi/ cu tricolorul în brâu şi peste piept. La 17 August 1917/ de ziua Împăratului aşa s’au
îmbrăcat şi au jucat în/ Trient (Tirol), pe piaţa „Dante”, în faţa statuei poetului/ italian, care par’că se înfiora
de plăcere văzând pe fiii/ voinici ai poporului frate, jucând în faţa lui./ După producţie, voinicii s’au fotografiat,
având în/ mijloc pe „vătavul” lor, dl. Login Bucur, azi profesor/ în Năsăud şi pe părintele Andreiu Moldovan,
preotul/ lor militar, în acea vreme, cari aceştia puneau şi pregă-/ teau lucrurile ca să iasă la iveală faţa naţională
a trupei./ Îndeosebi însă doreau să se vadă, că nici acolo/ nu şi-au uitat neamul şi portul şi obiceiurile lor./ Pe unde
ne-ai mai purtat; Doamne, în acest războiu!// Preotul şi cantorul său: Preotul militar ce se/ vede în chipurile de
mai nainte, în sfinte odăjdii şi slu-/ jind în mijlocul/ soldaţilor ro-/ mâni ai re-/ gimentului hu-/ nedorean de la/
Orăştie, e pă-/ rintele Andrei/ Moldovan,/ azi în Hendorf/ (pe Târnava-/ Mare), iar can-/ torul său era/ dl.
18

Textul, dedicat lui Avram Iancu, însoţit de o fotografie din ultimii ani de viaţă ai eroului, cântând la fluier, merită desigur a
fi transcris: „Cine nu i-a auzit de/ nume? Întemeiat pe cuvântul „Împăratului” că/ va da deplină libertate po-/ porului românesc,
Avram/ Iancu a ridicat vitezele/ cete de Moţi împotriva/ Ungurilor, cari de pe a-/ tunci arătau că vor sugru-/ marea celorlalte
popoare/ din Ungaria. Dar revo-/ luţia s’a potolit şi făgă-/ duinţa Împăratului – nu/ s’a împlinit. Pe Iancu l’a/ durut aşa de cumplit
a-/ ceastă nerecunoştinţă a/ Împăratului, că n’a mai/ avut zile bune, şi în cu-/ rând arătă semnele întu-/ necării la minte, în urma/
zguduirilor sufleteşti. Cu/ timpul s’a întunecat de/ tot, şi el îşi târa zilele ca o umbră ce numai cu trupul/ mai era pe pământ,
plângându-şi zdrobirea sufletească/ dintr’un fluer de lemn de care era nedespărţit./ Împăratul Francisc Iosif venind, după revoluţie,
în/ Ardeal şi făcând o călătorie şi prin Munţii apuseni, a/ dorit să-l întâlnească pe Iancu, a trimis stafeţi la el, ca/ să-i dee întâlnire.
Dar Iancu i-a trimis vorbă; Un nebun/ cu un mincinos n’au ce căuta împreună…Împăratul i’a trimis o medalie şi Iancu a respins’o!/
Chipul de aici e dat după o fotografie adevărată/ a lui Iancu ca nebun, păstrată între hârtiile advocatului/ Dr. Tincu, care l’a
cunoscut pe Iancu spre sfârşitul/ vieţii lui jalnice./”
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Login Bu-/ cur, institutor/ din Sebeşul/ săsesc, azi pro-/ fesor la Liceul/ din Năsăud/”.); Psalm, p. 61; Jerfele
noastre scumpe, p. 62; Un Român trecut prin trei stăpâniri în această ţară (Advocatul Avram Tincu), p. 64–65;
Voinicul pădurilor – Povestire –, de D. N. Ciotori, p. 66–78; Cum s’a descoperit hârtia sugativă, p. 79–80;
Benzina – sufletul mişcării viitoare, p. 80–81 etc.
Bibliografie: Doina Dreghiciu, op. cit., nr. 39, p. 124.
4. CALENDARUL/ NAŢIONAL/ AL/ FOII INTERESANTE/ DELA ORĂŞTIE/ PE ANUL/
1926./ Anul XIV./, TIPĂRIT ÎN TIPOGRAFIA „LIBERTATEA”, ORĂŞTIE/ [1925].
Cota: SU 381/4.
Dimensiuni: 12 × 19, 2 cm
Paginaţie: 77 pagini numerotate + 3 pagini nenumerotate, cu conţinut publicitar
Ex-libris-uri: Exemplarul provine din biblioteca familiei lui Gavril Todica, deşi nu apar insemne ale
acestei apartenenţe.
Caracteristici grafice: Foaia de titlu s-a imprimat cu roşu şi negru, ca de altfel şi calendarul propriuzis şi coperţile anterioară şi posterioară, din hârtie albastră. Pe coperta anterioară apar chenare decorative
în peniţă, iar în colţuri interesante reprezentări, o biserică, o troiţă, chipul lui Avram Iancu şi o ardeleancă cu
fiul ei..
Din cuprins: Pe verso-ul foii de titlu, reclame pentru foile poporale Libertatea, Foaia interesantă,
Plugarul luminat19. Secvenţele mai importante sunt: pe paginile 2–3: Date însemnate ale trecutelor vremi; pe
paginile 5–16, Calendarul propriu-zis; Familia Domnitoare a României, p. 17. Ţări şi Domnitori în Europa,
p. 21–24. Partea literară cuprindea: Întâmplările cele mai însemnate ale anului 1925; p. 25–38 (se insistă pe
1. Organizarea Ligii apărării Naţionale Creştine; II. Marele proces naţional-politic dela Turnu-Severin din mai
1925; III. Nunta lui Corneliu Codreanu în oraşul Focşani; IV. Botezul dela Focşani a 113 copii născuţi după
nunta lui Corneliu Zelea Codreanu20); Un mare binefăcător al „Căminului” – Inginerul Grigore Bejan – p. 39;
Cu textul: CĂRŢI POPORALE/ foarte plăcute şi folositoare, se găsesc la/ TIPOGRAFIA FOII „LIBERTATEA”/ din Orăştie, cu
preţuri ieftine, – şi anume:/ I. PAGINI ALESE/ din bunii noştri scriitori din bătrâni:/ Nr. 1: „Ghemul vieţei”, „Ţară fără batrâni”,
„Vaca/ Babei Floarea” şi „Fiţi uniţi” – legende şi pilduri de o mare fumuseţă şi adâncă înţelepciune, scrise de Ro-/ mânul cu inimă
mare de pe vremuri V. A. Ureche./ E o cărticică de 40 pagini (feţe). Se vinde cu 1 Leu./ Nr. 2: „Mărul discordiei (al neînţelegerii),
„Labirintul” şi câteva znoave, – scrise de povestaşul P./ Ispirescu. Cărticica are 32 pag., se vinde cu 80 de bani./ Nr. 3: „Kir Ianulea”,
povestire glumeaţă din/ viaţa unui grec pripăşit în Ţara Românească, scrisă/ cu cunoscutul său har de veselie, de I. L. Caragiale./
Cărticica de 64 de pagini se vinde cu 1 Leu 50 de bani./ II. „EROII NOŞTRI”/ Pagini alese din trecutul neamului (istorie)/
Nr. 1 Luptele între Romani şi Daci, Traian şi/ Decebal. – cu chipuri din războaiele lor, cu versu-/ rile care-i cântă, cu tot ce s’a
scris frumos despre ei!/ Are 15 chipuri şi 4 poezii despre acele lupte./ Nr. 2. Dacia sub Traian în cei dintâi 150/ ani, sau: „Dacia
Fericită”. Cu 27 chipuri 3 poezii./ Nr. 3. Întemeerea Moldovei şi Munteniei şi cele/ dintâi războaie ale Românilor cu Ungurii./
Fiecare cărticică 2 Lei, trimisă franco (poşta plă-/ tită). Cine le ia pe toate 3, le capătă franco recoman-/ dat (sigure că nu se pierd
pe poştă)./ A se cere cu celelalte la un loc, dela:/ Administr. „Libertatea” Orăştie//. Pe coperta posterioară se făcea reclamă celor
mai bune foi poporale, sub forma: Vrei să cunoşti/ cele mai bune/ foi pentru popor,/ scrise într’o limbă ţărănească aşa uşoară,/
încât le pricepe şi cel din urmă sătean”/ Cere numere de probă din:/ „LIBERTATEA”/ veche gazetă poporală-naţională, anul al
20-lea./ Ea are un adaos literar pentru petrecere şi în-/ văţătură, cu poezii, nuvele, poveşti, glume, fe-/ lurimi şi cu chipuri alese:/
„FOAIA INTERESANTĂ”/ sau „LADA CU COMORILE”,/ care chiar acum publică foarte interesanta descriere/ de călătorie a
păr. I. Moţa, peste Rusia, Japonia/ la America, cu chipuri de peste tot locul pe unde/ a umblat. – Al doilea adaos al „Libertăţii” e:/
„PLUGARUL LUMINAT”/ foaie economică, cu poveţe de tot felul,/ scrise de oameni învăţaţi în ale plugăriei./ „LIBERTATEA”
iese o dată pe săptămână,/ având totdeauna un adaos, pe cel de petrecere/ ori pe cel economic, uneori pe amândouă deodată./ Şi
aşa că abonaţii capătă totdeauna două, de/ multe-ori trei foi de-odată./ Ca să vedeţi foile şi preţul de abonament, ce-/ reţi numere
de probă la:/ Admin. „LIBERTATEA”/ în Orăştie (jud. Hunedoara)/.
20
	Se popularizau atitudini antisemite în cadrul întregii rubrici, oglindind orientarea de dreapta, chiar de extrema dreaptă, a
redactorului, de genul: „Dăm aşa de multă însămnătate acestui fapt, pentru o credinţă adâncă a noastră: Dacă privim nu departe
în/ trecutul neamului nostru şi a[l] Ţării Româneşti aflăm/ că nainte cu numai vre-o 50 de ani, pe la 1870, abia/ se aflau în
România de pe atunci (Moldova şi Munte-/ nia) 60.000 de Jidani. Locuitorii ţării erau pe atunci/ cam 5 milioane, aşadar se venea 1
Jidan la vre-o 90/ de Români. Azi, după 50 de ani, avem în ţară 1 Jidan/ la 7 Români! Iar dacă acestui spor, venit din revăr-/ sarea
valurilor lor prin toate graniţele spre şi peste/ ţara noastră, va mai urma aşa numai 20 de ani, – / vom avea la 3 Români 1 Jidan,
iar în alţi 20 de ani,/ aproape atâţia Jidani, câţi Români în Româ/ nia! Adauge la numărul lor, pe celelalte neamuri streine,/ – şi
19
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Vederi dela procesul dela Turnu-Severin, p. 40–41; Roua, p. 42–43; Rugă de Zaharia Stancu, p. 43, p. 39; Se
vor putea face cercetări pe fundul mărilor, ca pe uscat, p. 44–53; Cuib visat, p. 54; In hoc signo vinces „Întru acest
semn vei învinge”, p. 55–60; Patru garibaldieni ce mai trăiesc, p. 57–58; Din războiul Francezilor cu Druzzii,
p. 59; Războiul din Maroco, p. 61–62; Căpitanul Klu-Klux-Klan-ilor, p. 63; Gărgăriţa, poezie de D. Ciurezu,
p. 64–65; Războiul francezilor cu Riffanii, p. 65; La Mănăstire la Grăjdeni, de Tudor Pamfile, p. 66–70 etc.
Bibliografie: Doina Dreghiciu, op. cit., nr. 40, p. 125.
V. Calendarul poporului român, Budapesta, 191821
1. CALENDARUL/ Poporului Român/ PE ANUL COMUN/ 1918: ANUL XVI/ TIPOGRAFIA
POPORUL ROMÂN/ BUDAPEST, VII., ILKA-UZCA 36/
Cota: 383/1 şi 383/ 222
Dimensiuni: 13, 9 × 20 cm
Paginaţie: Lipsesc paginile 2–32, există p. 33–16023
Ex-libris-uri: Nu are ex-libris-uri, dar provine tot din biblioteca personală a lui Gavril Todica.
Caracteristici grafice: Coperţile din hârtie verde şi au ilustraţie grafică (desene în peniţă, semnate
de Kardos Briuca?). Întreg volumul are o ilustraţie grafică realizată din desene în peniţă (portrete, peisaje,
scene de gen, de luptă etc.) şi arareori ilustraţie fotografică. Seria desenelor conţine următoarele reprezen‑
tări: Dr. Alexandru Wekerle, prim-ministrul ungar (p. 33); Generalul Szurmay, singurul membru al guvernului
Tisza, care a trecut ca ministru în guvernul Eszterházy-Wekerle (p. 34); Ţarul Nicolae II detronat, păzit de soldaţi, (p. 37); Fiul ţarului, marele duce Aleksivits, despre care se credea la izbucnirea războiului rusesc că va lua
locul ţarului detronat, sub regenţa fratelui ţarului, marele duce Mihail (p. 38); Ţarina Alexandra Feodorowna
(p. 39); Miliukov, şeful partidului cadeţilor (p. 40); Rodziannko, preşedintele Dumei (p. 40); Buchanan, ambasadorul Angliei la Petersburg (p. 1); Prizonieri ruşi aduşi în Varşovia (p. 45); Riga. O vedere din oraşul Riga
(p. 46); Soldaţi germani, cari se odihnesc în oraşul rusesc Riga, în faţa bisericei Petru (p. 47); În faţa unei vile
în tranşee (p. 52); Regele Constantin al Greciei (p. 59); Atena, capitala Greciei, unde au avut loc lupte între
trupe franceze şi trupe greceşti (p. 64); Regina Eleonora a Bulgarei, care a murit în Septembrie 1917 (p. 65);
Trupe marine americane de infanterie (p. 66); Într’un sat sârb, copiii aleargă pe drum cu strigătul de bucurie
„Vine muzica!” (p. 74); Un transport de răniţi turci (p. 76); O coloană turcească cu cămile de povară (p. 77);
Când mareşalul Mackensen a trecut Dunărea de pe malul bulgăresc pe cel românesc, în direcţia Turnu-Măgurele
(p. 79); O vedere din gara Buzeu, unde soldaţii germani cară butoaie cu benzină românească (p. 81); Harta
Dobrogei, unde bulgarii mai ales sub conducerea lui Mackensen au înaintat viguros contra armatelor române
(p. 82); O vedere din munţii Făgăraşului de unde au fost izgonite trupele române (p. 83); Un transport de prizonieri români (p. 84); Niculae Filipescu (p. 85); Artilerie germană trecând peste un rîu din România (p. 86);
Generalul Crăiniceanu (p. 87); Artileria grea germană deschizând focul pe frontul de la Siret (p. 88); O vedere
din portul român Constanţa, care e azi în mâna bulgarilor (p. 89); O vedere din portul Galaţi care a rămas încă
în mâinile românilor, dar bombardat mereu de artileria germano-bulgară (p. 90); Palatul regal din Bucureşti,
care din ordinul mareşalului Mackensen a fost zăvorât (p. 91); O vedere din Braşov, pe unde au fost trupele

21
22

23

iaca vom ajunge, în o vreme aşa de scurtă, încât// se poate socoti înainte, când nu vom mai fi poporul stă-/ pân al ţării, ci un popor
învins, strâns la părete de/ popoarele streine cărora le-am dat voe a veni şi a se/ aşeza în ţara noastră şi le-am dat putinţă (noi li-o/
dăm) a se face stăpâni pe toate bunurile ţării, prin/ cari ne vor robi pe noi pe veci!/ Ţara noastră şi neamul nostru, sunt conduse de/
bărbaţi politici grupaţi în „Partide politice”. Toate a-/ ceste partide au în sînul lor mari patrioţi şi buni Ro-/ mâni. Ar fi foarte greşit
acela, care ar zice, că ele nu/ fac tot ce pot, pentru neam. Dar tot aşa de adevărat/ e că toate partidele politice au prea mare frică de
Ji-/ dani, pentru-că aceia sunt tari în negoţ, în fabrici şi/ în bani, şi vezi Doamne, dacă-i „superi”, ai să „suferi”,/ Apoi dacă ni-i aşa
frică de „suferinţă”, iacă o să mer-/ gem cu paşi siguri spre umilinţă, spre robie, şi din/ robie, spre peire! etc.
Vezi Calendare şi Almanahuri româneşti…, p. 495–502. Calendarul a apărut la Budapesta în anii 1903–1918.
În studiul ei din 2000, Doina Dreghiciu se referă la 2 exemplare, cu cote diferite ale Calendarului poporului de la Budapesta
(383/1 şi 383/2), dar de fapt este vorba de un singur exemplar, fragmentar, fragmentele înregistrate la cote diferite, făcând
parte, în mod evident, dintr-unul singur, cel pentru anul 1918 (vezi Doina Dreghiciu, op. cit., nr. 25 şi nr. 26, p. 123).
Totalul de pagini al volumului este de 160 pagini (vezi Calendare şi Almanahuri româneşti…, p. 495).
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române. Românii au schimbat numele acestui oraş în Sfânta Maria, fiind că l’au ocupat în ziua de sărbătoarea
Sf. Maria şi în cinstea reginei Maria a României au vrut ca Braşovul să poarte acest nume (p. 92); O vedere
din oraşul Orşova, pe unde au trecut românii (p. 93); Într’un sat ocupat din România (p. 94); Un submarin
german atacând un vas comercial englez (p. 101); Ce înfăţişare are un submarin american (p. 102); Vapoare
de război americane (p. 103); Marele vapor italian „Regina Margherita” scufundat (p. 104); Un vapor englez
în momentul când e nimerit şi scufundat de un submarin german (p. 105); Vestitul aviator austriac, căpitanul
Banfield (p. 110); Trupe austro-ungare deschizând focul mitralierelor pe frontul italian (p. 112) etc.
Din cuprins: Noul guvern maghiar, p. 33–35; O ciudată profeţie a războiului mondial, p. 35–36;
Revoluţia din Rusia, p. 37–41; Cum dispar 100 vagoane cizme ruseşti, p. 41; Un comandant de armată contra
fumatului, p. 49; Şedinţele secrete şi ziaristul…secret, p. 50–51; O urcare de preţ cu 2100 procente („…aţa s’a
scumpit cu 2100 procente…la începutul lui Iulie 1915 un pachet mare de aţă neagră a costat numai 86 fileri,
azi un asemenea pachet costă 18 coroane, 17 fileri…”), p. 51; Viaţă pe front, p. 51; Noul imn naţional rusesc.
– O icoană din Rusia revoluţionară. –, p. 53; Intervenţia Papei pentru curmarea războiului, p. 54; Restabilirea
regimului parlamentar în Austria, p. 55–57; O inundaţie de cărţi în Rusia, o. 57–58; De ce se scarpină Parisul!,
p. 58; Din tragedia poporului grec, p. 59–64; Doliul Bulgariei, p. 65; Nu ştiu încotro se duc…, p. 65; O ţară
bine cuvântată: Olanda, p. 67–72; Comandanţii armatelor puterilor centrale, p. 72–73; Cum e azi în Franţa:
Libertate, Egalitate, Fraternitate, p. 75; De ce a fost învinsă România, p. 78–95; Compatriot, p. 95; Moş-Crăciun,
de Iustin Ilieşiu, Blaj, p. 96; După furtună, versuri de Artur Stavri, p. 97; Rătăcind…, de Iustin Ilieşiu, p. 98;
Din isprăvile submarinelor, p. 99–105; Ce trebue să ştie economii noştri, p. 106–107; Cele 12 bătălii dela Isonzo.
– Tragica soartă a Italiei: şi trădătoare şi bătută. –, p. 108–113; În jurul conferinţei de pace de la Stockholm,
p. 113; Erou român mort pentru patrie (Subofiţerul Teofil Hodrea), p. 114–115; Ucraina, un nou stat, p. 116–
117; Primul pas pentru democratizarea Germaniei, p. 118–119 etc.
Bibliografie: Calendare şi Almanahuri…, p. 501; Doina Dreghiciu, op. cit., nr. 25 şi nr. 26, p. 123.
VI. Calendarul tovărăşiilor săteşti, Vălenii de Munte, 191024
1. CALENDARUL/ TOVĂRĂŞIILOR/ SĂTEŞTI/ PE ANUL/ 1910/ „Prin unire la dezrobire”/ VĂLENII-DE-MUNTE/ TIPOGRAFIA SOC. „NEAMUL ROMÂNESC”/ 1910/
Cota: SU 388
Dimensiuni: 12 × 19, 3 cm
Paginaţie: 112 pagini
Ex-libris-uri: Pe foaia de titlu apare un ex-libris manuscris, cu grafie deosebit de îngrijită, redactat cu
cerneală neagră: 14 Mai 1910/ G. Todica/.
Caracteristici grafice: Coperta anterioară are textul imprimat cu roşu, iar ilustraţia cu verde pal, iar
pe coperta posterioară, în interior şi în exterior textele au fost imprimate cu roşu.
Din cuprins: Carmen laboris, de Octavian Goga, p. 3–4; Înainte!, un bilanţ al mişcării cooperatiste,
semnat de I. R., p. 5–8; O vorbă de învăţătură, de Nicolae Iorga, p. 21; Cooperaţia la oraşe, de A. C. Cuza,
p. 22.28; Căi greşite, de Artur Gorovei, p. 29–30; Dela Congresele noastre (?), de Popa Preda, p. 31–34;
Snoavă cooperativă, de Şt. St. Tuţescu, p. 34; Mişcarea cooperativă în Bucovina, de George Tofan, p. 35–43;
Cântece olteneşti, publicate de Şt. St. Tuţescu, p. 43; Temelia morală a cooperaţiei, de N. O. Popovici – Lupa,
p. 44–47; Împotriva beţiei, p. 47–48; Colindă, de Octavian Goga, p. 49; Obştiile săteşti de arendare, de C.
Filipescu, p. 50–57; Înfiinţarea „Casei de păstrare” din Sălişte şi Ion Maxim – Fragment dintr’o conferinţă –, de
Dr. Ioan Lupaş, p. 58–65; Jubileul de 25 de ani al „Casei de păstrare” (Reuniune) din Sălişte, din Tribuna, No.
110, din 24 mai 1909, p. 65–67; Banca poporală „Teleajenul”, p. 67–68; Din piedicele cooperativelor, de Dr. N.
Lupu, p. 69–72; Casele de cetire şi băncile populare, de N., Stoleriu, p. 72–74; Tovărăşiile săteşti din comuna
Creţeşti-Sinteşti, de I. Răducanu, p. 74–77; Asupra Cooperativelor de lapte, de Gh. Manoliu, p. 77–81; Poveste,
24

Vezi Calendare şi Almanahuri…, p. 572. Publicaţia a apărut la Bucureşti, în anii 1908, 1909 şi 1913 şi Vălenii de Munte, în
1910, sub egida Federalei Cooperativelor Săteşti.
— 576 —

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

DIN NOU DESPRE CALENDARELE ROMÂNEŞTI DIN COLECŢIILE MUZEULUI NAŢIONAL AL UNIRII ALBA IULIA

N

publicată de Şt. St. Tuţescu, p. 82; Sfaturi practice, de D. G. V. (Dela Târnava), p. 83–84; Grădinăriile cooperative, de I. Popescu – Zătreni, p. 85–86; Micu Voinicu – Poveste –, de D. Mihalache, p. 87–102; Comitetul
Central al Cooperaţiei Româneşti, p. 101–102; Tovărăşiile din Ungaria, de R. E., p. 103–105 etc.
Bibliografie: Calendare şi Almanahuri…, p. 572.; Doina Dreghiciu, op. cit., nr. 95, p. 30.
VII. Calendarul săteanului, Sibiu, 191725
1. CALENDARUL/ „SĂTEANULUI”/ pe anul comun/ 1918/ Anul XXVII./ SIBIIU./
TIPARUL ŞI EDITURA LUI W. KRAFFT/
Cota: SU 3184, cota nouă 386.
Dimensiuni: 12, 8 × 20 cm
Paginaţie: 80 pagini numerotate
Ex-libris-uri: Nu are ex-libris-uri, dar provine din colecţia familială Todica, din Geoagiul de Jos.
Caracteristici grafice: Coperta din hârtie roşie – ciclam. Pe coperta anterioară apare un desen,
imprimat alb-negru, care însă a fost realizat în acuarele, înfăţişând un ţăran arând cu plugul tras de doi boi,
pe câmp, în zori, nesemnat. Pe foaia de titlu anul 1918 a fost imprimat cu roşu, ca de altfel şi sărbătorile din
Calendarul propriu-zis. Două desen apar pe paginile 79 şi 80, ultimul semnat Otto Pacemann (?).95
Din cuprins: Partea literară şi cea referitoare la evenimentele istoriei aflate în curs de desfăşurare este
restrânsă. Pe pagina 51 se publica o fotografie, cu explicaţia: Regele Carol IV depune jurământul de încoronare
în Budapesta la 30 Decembrie 1916, în legătură cu care, pe pagina următoare, 52, unde se publica o nouă
fotografie, se făcea următorul comentariu: Majestatea Sa regele nostru Carol IV/ curând după suirea sa pe tron
s’a încoronat la 30 Decembrie/ 1916 ca rege al Ungariei şi a depus jurământul de încoronare./ Majestatea Sa se
interesează de toate chestiunile publice şi/ cercetează foarte des fronturile, stând de vorbă cu coman-/ danţii, cu
ofiţerii şi chiar cu soldaţii de grade mai inferioare,/ cari s’au distins prin fapte deosebite vitejeşti. În chipul nostru/
al doilea îl vedem stând de vorbă cu mareşalul Kövess, fost/ pe vremuri comandantul corpului de armate din
Sibiu…/…/. Pe pagina 58 se publica portretul noului Episcop al Gherlei, Dr. Iuliu Hoszu, cu comenta‑
riul: După moartea episcopului Dr. Vasile Hoszu, într’un/ târziu, la 30 Maiu 1917, a fost numit episcop gr. cat.
la Gherla/ Dr. Iulia Hoszu, preot militar în Viena, S’a născut la/ 25 Ianuarie 1885, deci relativ e om tânăr. E
nepot al răpo-/ satului episcop Dr. Vasile Hoszu şi se leagă mari speranţe/ de persoana tânărului episcop”. Alte
componente: Isonzo, cu portretul „Generalcolonelului Svetozar Boroevic de Bojna, comandantul trupelor de
la Isonzo” şi Privire în valea Isonzo, p. 54–55; Al patrulea Crai dela Răsărit. Legendă, de Candid C. Muşlea,
p. 56–57; Jertfele războiului, p. 57; Trandafir bătut de vânt, poezie „făcută de sergent Toma Iuon, din Lăpuşul
– rom.”, p. 58; Copiii războiului, de Alex. Ţinţariu, p. 59–61; Şi asta e profesiune, p. 61; Mackensen şi soldatul,
p. 62; Cheltuielile războiului, p. 62; Cruciuliţa fermecată. Poveste, de I. Bota (localizată şi datată: Cetea, 1917),
p. 63–66; Zece întrebări, p. 67; Din războiu (cu ilustraţii foto: Doi amici: Hindenburg şi Ludendorf/ supremul
comandat şi şeful statului major german şi Lupte la Cârlibaba, tablou de Meyer), p. 68–69; Curiozităţi (cu
două portrete: Alexandru Kerenski, ministru prezident şi comandant/ suprem al armatei ruseşti, căpetenia revoluţiei/ şi Wodrow Wilson, prezidentul Statelor-/ Unite din America de nord/), p. 70–71; Nătărăul, de I. Bota,
p. 72–73; Santinelă conştienţioasă!, p. 73; Poveţe economice, p. 74–76; Timpul pescuitului, p. 77; Opreliştea
vânatului, p. 78; În voiagiu de nuntă, glumă ilustrată, p. 79; Sgârcenie la culme/: Croitorul (luând măsură):
Pentru ce reţineţi respi-/ raţia, domnule? V’ aţi roşit groaznic la faţă! Muşteriul sgârcit: Ca să nu-mi trebue atâta
stofă!/, p. 80 etc.
Bibliografie: Elena Dunăreanu, op. cit., p. 121–147, în special p. 131; Calendare şi Almanahuri…,
p. 557–561, în special p. 560; Doina Dreghiciu, op. cit., nr. 63. p. 127.

25

A apărut la Sibiu în anii 1894–1948, după Calendare şi Almanahuri…, p. 557, dar în 1948, era al LVII an de apariţie, ceea ce de
fapt corespunde anului prim de editare 1892, Elena Dunăreanu relevând faptul că nu a avut la dispoziţie astfel de Calendare,
pentru anii 1892 şi 1893, dar ştiind cu siguranţă că acestea apăruseră!
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VIII. Călindariul nostru, Comloşul Mare, 1918
1. CĂLINDARIUL NOSTRU/ PE ANUL/ 1918./ ÎNTOCMIT DE:/ IOAN GEORGESCU/
şi/ TRAIAN A. PINTERU/ Editura „Calea Vieţii”, Nagykomlós [Sânnicolaul Mare] (com. Torontal)
[Arad] [1917]/, pe verso-ul foii de titlu se specifica: Tiparul tipografiei „CONCORDIA” Arad./
Cota: 387/ 1
Dimensiuni: 13, 6 × 19, 9 cm
Paginaţie: 128 pagini numerotate
Ex-libris-uri: Pe foaia de titlu apare o foarte frumoasă dedicaţie a autorilor Calendarului, către Gavril
Todica, scrisă cu cerneală maro: Domnului G. Todica/ cu drag/ I. Georgescu m. p. / şi/ Tr. A. Pinteru m. p. /,
ceea ce relevă faptul că i-a aparţinut învăţatului stabilit la Geoagiul de Jos, din colecţia căruia exemplarul a
şi ajuns la muzeul albaiulian
Caracteristici grafice: Pe coperta anterioară apare un desen (Arătarea lui Iisus Hristos), oarecum
stângaci realizată din punct de vedere artistic, imprimat ca litografie, cu o poartă, în interiorul căreia a fost
inclus şi titlu CĂLINDARIUL/ NOSTRU./ CALEA VIEŢII./ Sărbătorile și lunile au fost imprimate cu
roşu, în Calendarul propriu-zis.
Din cuprins: Între paginile 48 şi 49, pe o foaie nenumerotată, apar portretele lui I. Francisc Iosif şi
Carol IV, noul împărat şi rege. Alte referinţe, din Partea literară, sunt: Pace (Imn armonizat de prof. Fr. Hubici),
de Traian-Amos Pinteru, p. 63–64; între p. 64 şi 65, pe o foaie nenumerotată, apar portretele lui Iuliu Hoszu,
noul episcop al Gherlei şi Lazăr Baldi (in memoriam); Răvaşul răsboiului./ (Al treilea an de războiu din August
1916/ până în August 1917), p. 65–69; Poezii poporale de răsboiu./ Culese de d-şoara Eleonora Ciumpe/ din
Răbăgani (Bihor)/, p. 70–71; Cum de m’am apucat de învăţătură./ Povesteşte Dr. Ioan Urban Jarnik./, p. 71–78;
Dimineaţă…, de Ovidiu Hulea, p. 78; La geam, poem de Livia Rebreanu, p. 79–80; între p. 80 şi p. 81, pe o
foaie nenumerotată, portretele lui Tit Maiorescu şi Dr. Ioan Raţiu (ambele in memoriam); Lazar Baldi./ –
Intemeietorul şcoalei ro. de fetiţe din Cluj. – /, de Dr. Elie Dăianu, p. 81–86; Găina şi puiul, de Ioaniş Kövári,
p. 87–88; Despre ascultarea sfintei liturgii./, de Ioan Georgescu, p. 89–94; Moş Crăciun/, de A. Lupeanu
(Melin), p. 96–98 (pe p foaie nenumerotată, între p. 96 şi p. 97, o fotografie a lui Horaţiu Deac, în costum de
popular, cu opinci – in memoriam); pe p. 98 o reclamă: Cărţi/ de învăţătură creştinească:/ Despre Apostolii mincinoşi…10 fil./ Despre Sfânta Scriptură…10 fil./ Păcatul şi pedeapsa lui…16 fil./ Degetul lui Dumnezeu…16
fil./ Povestea dela moară…16 fil./ Visul căprariului Nicolae…16 fil./ Poveşti cu tâlc…40 fil./ Sfânta Elena…20
fil/ Truda noastră…40 fil./ Învăţături despre sfânta Liturghie…20 fil./ La Sângeorz…16 fil./ Vorbe drepte,
cartea II….20 fil./ Se pot comanda dela „CALEA/ VIEŢII” şi dela toate librăriile./; Valoarea portului românesc
în timp/ de bătaie./, De Petru Deju, profesor la preparandia din Oradea-mare./, p. 99–100; Locuinţa sănătoasă,
de Dr. Cornel Nyess, p. 100–102; Plantele de leac./ – Reproducere din „Biblioteca Sămănătorul” Nr. 11 preţul
40 de/ fileri. Editura: Librăria diecezană Arad. –, de Victor Stanciu, p. 102–105; Poezii/ De: Isaia Marele,
p. 105–106; Nevasta cea credincioasă./ – Poveste pentru vremea de acum şi pentru toate/ vremurile./ (Din cule‑
gerea de „Poveşti româneşti” a autorului), de Ioan Georgescu, p. 106–110; Scrumbia./ – Sau ce minuni poate
săvârşi puterea de asimilare. – /, de Traian – Amos Pinteru (cu nota: Povestea de faţă, bineînţeles într’o formă
cu totul traves-/ tită face parte din ciclul de satire şi fabule moderne: Mici istorioare/ pentru cei mari./ În felul
ei de acum mi-a povestit’o Flaviu Domşa./), p. 111–113; Poveţe, în versuri, p. 113–115; Vers funebral/ – rostit
la îngropăciunea preotului ALESANDRU PAPP. – /, de Vasile Kuuk, învăţător, p. 115–116; Morţii noştri
(Dr. Ioan Raţiu; Dr. Teodor David; Dr. Iuliu Pordea; Aurel C. Popovici; Ermil Borcea; Titu Maiorescu, de
Traian – Amos Pinteru; Iacob Mureşianu; Bazil Radu; Vasile Kerezsi; Ioan Faur; Locotenentul Ilie Bugariu;
Tit Bud) p. 116–123; Unii şi alţii, versuri de Ioan Georgescu, p. 119; Anecdote, spicuite de Traian – Amos
Pinteru, p. 124–126; Un cuvânt de bun remas, de Ioan Georgescu şi Traian – Amos Pinteru, p. 127–128.
Bibliografie: Calendare şi Almanahuri…, p. 410 – se consideră că a apărut numai pentru anul 1918,
dar în colecţia muzeului albaiulian există şi un exemplar corespunzător anului al II-lea de apariţie, din 1919;
Doina Dreghiciu, op. cit., nr. 29, p. 124.
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2. CĂLINDARIUL NOSTRU/ PE ANUL/ 1919./ (ANUL II) ÎNTOCMIT DE:/ IOAN
GEORGESCU/ ŞI/ TRAIAN A. PINTERU/ Editura redacţiei „Calea Vieţii”/, Comloşul-mare
(Nagykomlós) [Arad] [1918]/, pe verso-ul foii de titlu se specifica: Tiparul tipografiei „Arad és Videke”
Arad./
Cota: 387/ 2
Dimensiuni: 13, 5 × 19, 7 cm
Paginaţie: 128 pagini numerotate
Ex-libris-uri: Nu apare nici o însemnare de proprietate pe volum, dar el face parte dintr-o donaţie a
familiei Todica, de unde se deduce că i-a aprţinut lui Gabril Todica.
Caracteristici grafice: Pe coperta anterioară apare o fotografie cu militari citind presa, într-o
bibliotecă.
Din cuprins: Pe pagina 29 apar 2 fotografii, cu explicaţiile: Catedrala din Blaj şi Victor Mihaly/
Arhiepiscop şi Mitropolit de Alba-Iulia/ şi Făgăraş./ A repausat în 21 Ianurie 1918/. Cuprinsul mai conţine:
Calendar economic, p. 22.45; Câteva cuvinte, de abatele Metodiu Zavoral, p. 45–16; Binecuvântarea căsniciei – Psalmul 126 –, traducere în versuri de E. Dăianu, p. 46–47; La noi – acasă, de Dr. Ioan Urban Jarnik,
p. 47–51; Poezii poporale de răsboiu, culese de d-şoara Eleonora Ciumpe, p. 52; Vorbe bune, de Dr. Elie
Dăianu, p. 54–58; Zestrea, versuri de Isailă Marele, p. 58; Mama/ – Poveste pentru copii – /, de A, Melin,
p. 58–63 (cu o notă la început: Subiectul acestei poveşti e din popor; l-am auzit dela/ o elevă a mea: Olivia
Negrea, clasa IV civilă, din Sântămărie./ – A. Melin); Cântecul leagănului, versuri de Silvia Haţiegan, p. 63;
Când din colţul de fereastră, de Ioan Berghia, p. 64; Între ostaşii români din Belgrad, de Petru Dejeu, p. 64–68,
Dus şi nu mai vine!..., de Ioan Borza, versuri scrise la Viena în 1 august 1918, p. 68–69; Să nu mărturiseşti strâmb contra apoapelui tău, de Dr. Al. Nicolescu, p. 69–85 (pe p. 71 apare o fotografie cu explicaţia:
†Gavriil Pop. Unul dintre cei mai învăţaţi canonici/ ai Blajului a murit în 16 Maiu 1919); Fata din Ardeal./,
de Pavel Blidariu, p. 86–87; Săpunul vegetal/ sau cum să cultivăm săpun în grădină/, de Prof. Al. Borza,
p. 87–89; Departe…, versuri de Ioan Berghia, p. 89; Pomelnicul morţilor (în război: 1. Aurel Gaina; 2. Ioan
Radu; 3. Aurel Florian; 4. Francisc Şarşe, 5. Aurel P. Păcurar, 6. Benedict Ciotloş, 7. Dr. Iosif Butean, 8.
Virgil Laslo, 9. Simion Lateş, 10. Dr. Ioan Mărginean, 11. Laurenţiu Radu, 12. Petru Blaga, 13. George
Bârsan, 14. Iancu Başa, 15. Romul Bretotean, 16. Eftimie Cristea, 17. Gherasim Ham, 18. Vasile Maxim din
Săcădate (com. Sibiu), 19. Vasile Periat, 20. Alexandru Pop (fruntaş, Gefreiter), 21. Ioan Sorzat din Scoreiu
(comit. Făgăraş), 22. Ioan Toma, 23. Iosif Vlad, caporal din Jina, de lângă Sibiu, 24. Ioan Ardelean, 25.
Nicolae Bob, 26. Constantin Ciungan, 27. Ioan Duma, 28. Nicolae Gol, caporal, 30. Iosif Mezei, 31. Ioan
Muntean, 32. Ştefan Pop, 33. Ioan Seliştean, 34. Constantin Vârtig, 35. Valerian Tomoiaga; morţii de acasă:
1. doamna Nina Dunca de Sajó, Teodor V. Borza, 3. Mitropolitul Dr. Victor Mihaly de Apşa (1841–1918),
4. Maria Ciupe n. Hania, 5. Alexandru Bărbulescu, 6. Ştefan Câmpian, 7. Octavian Bonfiniu – Banfi, 8. Ioan
Pataki, 9. Margareta Grozescu, 10. Vasile Ciolac, 11. Ioan Săbădeanu – până în acest loc necroloagele au
fost întocmite de către Ioan Georgescu –, 12. George Coşbuc, 13. Barbu Delavrancea (1858–1918), 14 –
Nicu Xenopol, redactorul Revistei idealiste a medicilor, 15. Dr. Istrate, organizatorul şi secretarul expoziţiei
din 1906, 16. Dr. Botescu, 17. Partenie Drăghiciu, 18. Canonicul Gavrilă Pop, 19. Ioan Pampu, 20. Petru
Vasilon, conducătorul tipografiei din Arad „Concordia”, 21. Dimitrie Birăuţiu, 22. Aristitza Romanescu,
23. Andreiu Cosma, 24. Eva Memetea, 25. Mitropolitul Vasile Mangra), p. 89–102; Basmul stelelor, de Livia
Rebreanu, p. 102–103; Răvaşul cultural, p. 108–112; O cerşitoare, de I. Marele, p. 113; Soldaţii noştri, de Dr.
Nicolae Brânzeu, redactor, p. 114–115; Profesorul Nicolae Fabian, de Ioan Georgescu p. 117–121; Reclamă
pentru Vin de China ferat, contra anemiei, vândut de Cornel Demnetriu, apotecar în Orăştie, p. 121; Târgurile,
p. 122–128
Bibliografie; Doina Dreghiciu, op. cit., nr. 30, p. 124.
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IX. Călindarul poporului, Sibiu, 191726
1. CĂLINDARIUL POPORULUI/ PE ANUL COMUN/ 1918, ANUL XXXIII, SIBIIU./
Editura: „Tipografia poporului”./[1917]
Cota: SU. 385
Dimensiuni: 11 × 15, 1 cm
Paginaţie: 197 pagini numerotate + 1 pagină nenumerotată + 17 foi publicitare
Ex-libris-uri: Pe coperta anterioară apare ştampila cu textul: MUZEUL REGIONAL/ ALBAIULIA/. Exemplarul face parte din aceeaşi colecţie Gavril Todica, mult menţionată anterior.
Caracteristici grafice: Pe coperta anterioară, din hârtie roşie, şi pe foaia de titlu apare o frumoasă
gravură, trei personaje de la ţară în faţa unei porţi de lemn tradiţionale, unul dintre ei (cu barbă, probabil
preot), aşezat, le citeşte celorlalţi doi.
Din cuprins: Din „Partea literară”: Ridică-ţi fruntea!, versuri de Petru O. Orlăţanu, p. 33; Soarta
omului, de, p. 34–38; Adălmaşul, p. 40–44; Pilde şi glume ţărăneşti, de Adina G. Olănescu, p. 46–52; Pilde
şi sfaturi, p. 54; Proverbe, p. 54; Invalizii, versuri de Petru O. Orlăţanu, p. 55; Comitetul de caritate al coloniei române din Viena (Desvoltă o foarte frumoasă activitate dela începerea războiului european:/ cumpără şi
împarte gratuit o mulţime de cărţi şi gazete la soldaţii români/ din spitalele Vienei, cari, în general duc mare lipsă
de hrană sufletească./ Spre pildă mii de exemplare de „Foaia poporului” (pănă apărea) şi/ „Călindarul poporului” a împărţit gratuit această societate, sub steagul/ căreia s’a grupat floarea Românilor locuitori în Viena, de
origine Buco-/ vineni şi Ardeleni. În alăturare dăm o fotografie a acestui vrednic/ comitet, ce stă sub conducerea
zelosului preşedinte Dr. V. Roşca./ Numele persoanelor din tablou sunt următoarele:/ Şirul de sus: D-şoarele
Nelly Cuparescu, Silvia de Turcu, E. Avram,/ V. Ursuleac, L. Dumitrescu, M. Lazar./ La mijloc: D-șoara prof. S.
Velehorschy, consil. I. Capstrâmb, prof./ univ deputatul Isopescul cavaler de Grecul, D-na colonel/ Eitl-Florian,
deputatul T. Simionovici, căpitanul Iancu, cons./ de secţie T. Gramatoviciu, vicepreşedinte, cons. de finanţe/ I.
Socoleanu/ Şirul întâiu: D-na Bălan, D-na Dr. Delia Popoviciu, Dr. St. Ciurcu, D-na/ Dr. Kassovitz, preşedintele
Dr. V. Roşca, medic legist/ sincelul arhiepiscopesc P. Sidorovici, D-na E. Curstiuc./), p. 56–57; Cojocina, p. 58–64;
Păcală şi sasul, p. 64; Rănitul, versuri de A. Cotruş, p. 65; Nu mai sună, versuri de Petru O. Orlăţanu, p. 67;
Vedere de pe frontul german-francez, p. 68–69; Pribeagul, versuri de M., p. 72; Poezii poporale, p. 73; Dor şi
jale, p. 74; Poporale, versuri, p. 75; Populară, de D. Anghel, p. 76; Cântec popular, de M., p. 76; După trei ani
de războiu./ Sfaturi şi învăţături scoase din cele în-/ tâmplate în decursul războiului prezent./, p. 77–123; Ţările
din lume în luptă contra/ Puterilor centrale/, p. 125–127; Conducătorii socialiştilor germani, p. 127; Mersul
politicei în 1917./ În Monarhia noastră, Germania, Rusia/ şi alte ţări/, p. 128–152; Războiul şi pacea./ Din
motivele cari au provocat războiul/ şi planuri pentru încheierea păcii./, p. 153–166; Un cuvânt de încheiere…,
p. 167–171; Târgurile din Ardeal, Bănat şi Ungaria, p. 172–177; Târgurile/ de mărfuri, vite, cai, oi, vite cornute şi porci/ aranjate după comune, în ordine alfabetică/, p. 178–197; pe p. 198. Reclamă pentru apariţiile
editoriale din cadrul colecţiei BIBLIOTECA/ „FOII POPORULUI”/: Nr. 1. Nichita Balica, povestire istorică
de Sil-/ vestru Moldovan şi Movila lui Burcel de V. Alecsandri, ediţia II cu preţul de 20 bani/ Nr. 2. Doine şi
strigături, culese şi întocmite/ de Nicolae Regman, ediţia III, cu pre-/ ţul de 20 bani/ Nr. 3. Găsitul, poveste
de Emil V. Degan şi/ Punga cu noroc şi căciula fermecată,/ povestire orientală prelucrată de Silves-/ tru
Moldovan, ediţia II, cu preţul 20 bani/ Nr. 4. Pomăritul sfaturi în formă de dialog/ de Iustin Soborca, inv., cu
preţul de 20 bani/ Nr. 5. Ulisse, regele din Ithaca, povestir isto-/ rică de Silvestru Moldovan, cu preţul de 20
bani/ Nr. 6. Râs şi veselie, anecdote şi glume, ediţia II, cu preţul de 20 bani/ Nr. 7. Gâcituri, de Isidor Dopp
înv. cu un/ adnex: Glume, cu preţul de 20 bani/ Nr. 8. Edip, nenorocitul rege din Teba şi alte/ întâmplări din
vechime, povestiri istorice/ de Silvestru Moldovan, cu preţul de 20 bani/ Nr. 9. Poezii poporale şi poveşti, greblate şi/ netezite şi la lume împărţite, de Parte-/ niu Giurgescu, cu preţul de 20 bani/ Nr. 10. Nana, icoană
din popor, într’un act şi/ Poezii poporale de Maria Cunţan…20 bani/ Alte numere în pregătire./ Trimiterea
26

Vezi Calendare şi Almanahuri…, p. 481–490 (ultimul Calendar descris este cel pentru anul 1917, din Anul XXXII de apariţie,
primul fiind desigur cel pentru anul 1886), dar ultimul a fost cel pentru anul 1941, aşa cum se ştie din alte surse bibliografice.
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pe poştă a unei broşuri costă 5 fileri deosebit./). Dintre reclamele publicitare selectăm: Banca generală de
asigurare mutuală/ „Transsylvania”/ asociaţie cu garanţie limitată în Sibiu (Nagyszeben)/ recomandă încheierea de/ ASIGURĂRI PE VIAŢĂ/ în cele mai culante condiţii de poliţe/ Pentru învăţători şi preoţi cu deosebite
favoruri/…/ASIGURĂRI DE FOC/…/; Prăvălie românescă în Sibiu/ „La Gligor”/ Teodor Doboiu/ Nr. 14
Piaţa mică Nr. 14/ Recomandă Onor. Public românesc pră-/ vălia sa de manufactură, provăzută cu/ stofe de
dame, barşoane, barcheturi,/ cartoane, postavuri, şifoane, joljiuri, al-/ bituri, cârpe de păr cu ciucuri de ibri-/
şin. Cârpe de mătasă, de lână (bercă),/ toate articolele pentru portul naţional,/ sârmă, bulion, şinoare, bumbi,
um-/ brele, cămăşi, gulere, cravate, măr-/ furi de galanterie şi alte multe ar-/ ticole, precum plapome, flanele etc./
Cu stimă/ Teodor Doboiu/ magazin cu mărfuri de manufactură/ SIBIIU – HAGYSZEBEN./; Pielea cea frumoasă/…/, cu o frumoasă ilustraţie grafică, un desen în tuş, o mamă tânără, frumoasă cu doi copii, parcă şi mai
frumoşi; Păr frumos/…/; Atelierul fotografic Mysz/ SIBIIU, Strada Măcelarilor Nr. 5 (peste drum de „Hotelul
Meltzer”)/…/; Prăvălie românească de galanterie/ I. Gruia/ Sibiiu, Burgergasse (Str. Ocnei) Nr. 6/…/;
Premiat:/ Expoziţia intenaţională de modă/ Paris 1911/ Grand Prix şi medalia de aur/ Premiat:/ Expoziţia
universală din/ Roma 1911/ Grande Premio şi medalia de aur./ La/ „Croitoria Universală”/ I. PETRAŞCU/
SIBIIU/ Strada Cisnădiei 30/ Telefon Nr. 172./ Prin aceasta îmi permit a aduce la cu-/ noştinţa onor. public că
în atelierul meu de/ primul rang, primesc şi execut tot felul de/ haine, atât civile cât şi militare./ Pentru sezonul
de toamnă iarnă tocmai/ acum mi-a sosit o mare alegere de stofe/ indigene. Croială cu gust şi după/ ultima
modă, garantând pentru orice lucru./ Serviciu solid şi grabnic. – Preţuri moderate./ Sprijiniţi industria română./;
Petru Bota/ croitor de costume/ sălişteneşti şi ţărăneşti/ Sibiiu, Strada Turnului (Saggasse) 7/…/; Urmaşul lui
Wilhelm Gottschling/ IOAN SCHIEB/ Turnătorie de clopote, de armături/ şi recvizite pentru pompieri/ Strada
Sării 37 SIBIIU Salzgasse 37/ Telefon Nr. 47/ etc.
Bibliografie: Elena Dunăreanu, op. cit., p. 217–238, în special p. 230, unde cu privire la Calendarul
corespunzător anului 1918, se nota: „Nu am văzut acest an”; Doina Dreghiciu, op. cit., nr. 65, p. 127.
B. Un interesant stoc de 12 calendare, din anii 1913–1956, va fi înregistrat şi va intra în colecţiile
Muzeului Naţional al Unirii din Alba Iulia, provenind din biblioteca profesorului albaiulian Traian Achim,
ca urmare a donaţiei făcute de către doamna Valentina Achim, din Alba Iulia, urmaşa şi moştenitoarea fami‑
liei celui menţionat. Amintim doar în fugă, într-o primă fază, urmând să revenim cu detalieri asupra fiecărui
exemplar, componenţa acestei importante, sub aspect documentar, donaţii:
1. PĂCĂLICI/ CALENDAR GLUMEŢ/ CU CHIPURI NECIOPLITE,/ CU MINCIUNI/ CU
PROSTII CORNORATE/ DAR…PREA ADEVĂRATE/ De: TOADER GURĂSPARTĂ/ PE ANUL/
1914/ ANUL II/ ORĂŞTIE,/ „TIPOGRAFIA NOUĂ” I. MOŢA/ 1913//
Volumul, in 8°, de 13, 2 × 19, 5 cm, 64 pagini + 19 foi nenumerotate, cu ilustraţie alb-negru., inclusiv
cu reuşite desene în tuş, semnate AT, în ligatură.
2. CALENDARUL „MINERVEI”/ [Pe anul]/ [1914]/
Volum, fragmentar (lipsesc coperţile şi foile de la început I–XLVIII numerotate) de 13, 3 × 21 cm, cu
CXVIII pagini numerotate + 198 pagini numerotate + peste 2 foi publicitare nenumerotate27.
3. CALENDARUL/ LUMEA/ ILUSTRATĂ/ PE/ ANUL/ 1923/ ANUL XXX, BUCUREŞTI,
EDITURA LIBRĂRIEI I. G. HERTZ, [1922]
Volum de 15, 5 × 22, 9 cm, de XXXIX pagini numerotate cu cifre romane + 48 foi nenumerotate, cu
ilustraţie color şi alb-negru.
27

În colecţiile vechi ale Muzeului există doar exemplare din anii, 1909 (Anul XI), 1910, 1911, 1916 (Anul XVIII), ceea
ce conferă un interes special acestui Calendar, în ciuda faptului că este fragmentar, deoarece el se referă pe larg la zona
Cadrilaterului, care tocmai fusese alipită României.
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4. CALENDARUL/ NAŢIONAL/ AL/ FOII INTERESANTE/ dela Orăştie/ PE ANUL/ 1923
Volum de 12, 5 × 19, 7 cm, de 81 pagini numerotate + 7 pagini nenumerotate. Există un exemplar
şi în colecţia de la Biblioteca documentară a Muzeului din Alba Iulia, dat de Doina Dreghiciu cu cota B.V.
381/ 3, dar de fapt este din colecţia de la Sala Unirii, iar cota sa ar fi trebuit să fie SU 381/ 3.
5. CALENDARUL MINERVEI/ [PE ANUL 1925]/ [BUCUREŞTI]/, [1924]/
Volum de 13, 1 × 20, 5 cm, de LXXVIII pagini numerotate + 151 pagini numerotate + 7 pagini nenu‑
merotate. Lipsesc foi de la început. Cu conţinut cultural şi artistic dens, inclusiv cu numeroase reproduceri
de artă.
6. ALMANAHUL PRESEI ROMÂNE/ 1926/ EDITAT DE/ „SINDICATUL PRESEI ROMÂNE/
DIN ARDEAL ŞI BANAT”, CLUJ/, TIPOGRAFIA „VIAŢA” CLUJ, [1925].
Volum de 14, 7 × 23, 3 cm, 192 pagini numerotate + 10 foi publicitare nenumerotate.
7. CALENDARUL/ ZIARULUI „UNIVERSUL”/ PE ANUL/ 1926. ENCICLOPEDIE
POPULARĂ/ PRACTICĂ/ ASTRONOMIE-GEOGRAFIE-/ GEOFIZICĂ-CHIMIE – ISTO-/ RIELITERATURĂ-ARTE/ FRUMOASE-TEATRU-MU-/ ZICĂ-MEDICINĂ-VIAŢA/ PRACTICĂINVENŢIUNI-/ DESCOPERIRI-STATISTICĂ/-HIGIENĂ-SFATURI-CRO-/ NICA ANULUI 1925/
NUMEROASE ILUSTRAŢIUNI, / HĂTŢI, ETC.//
Volum de 16 × 24 cm, de 238 pagini numerotate + 14 fiu publicitare nenumerotate.
8. Calendarul Săteanului/ pe anul/ 1931/ Cu ilustraţiuni./ Editura lui Kraft & Drotleff s. a.
Sibiu/,[1930]28/
Volum de 12, 5 × 19, 6 cm, de 85 pagini + 11 pagini nenumerotate.
9. ALMANAHUL/ ZIARELOR/ Adevărul şi/ Dimineaţa/ [pe anul 1937], [Bucureşti],
ATELIERELE „ADEVĂRUL” S. A. BUCUREŞTI, STRADA CONST. MILLER 5–7–9.
Volum de 18, 2 × 23, 7 cm, 334 pagini numerotate cu bogată ilustraţie color şi alb-negru.
10. 1938/ CALENDAR/ MEMENTO/ ENC/ EDITURA „NAŢIONALA-CIORNEI”/
SOCIETATE ANONIMĂ ROMÂNĂ/ BUCUREŞTI, STRADA SFÂNTA VINERI No. 12//
Volum de 16, 2 × 24 cm, 46 foi nenumerotate, imprimate color.
11. CALENDARUL SĂTEANULUI/ PE ANUL/ 1948/ TIPARUL ŞI EDITURA INSTITUTULUI
DE ARTE GRAFICE/ ŞI EDITURĂ A STATULUI „PROGRESUL” S. A. SIBIU
Volum de 14, 7 × 20, 3 cm, de 120 pagini numerotate29.
12. CALENDARUL/ CREDINŢA/ 1956/ PUBLICAT DE/ Biserica Ortodoxă Română din
America/ pentru toţi românii ortodocşi de peste hotare/.
Volum de 15, 7 × 23, 5 cm, de 144 pagini numerotate, tipar color.
Sperăm ca utilitatea întreprinderii noastre să fie dovedită ulterior printr-o optimă finalizare, respectiv
prin catalogarea integrală a acestui tip de publicaţii româneşti, din colecţiile muzeului albaiulian, în cadrul
28

29

Un singur Calendar de acest tip a fost identificat până acum în colecţiile muzeului albaiulian, cel pentru anul 1918, prezentat
anterior. Vezi pentru cel din anul 1931 Elena Dunăreanu, op. cit., p. 136.
Vezi descrierea la Elena Dunăreanu, op. cit., p. 147.
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căreia (ne referim la catalogare) să se poată formula şi consideraţii înnoitoare, cu exemplificări textuale şi
imagistice cât mai bogate, referitoare la modul în care ele au contribuit la configurarea spiritualităţii româ‑
neşti la nivelul unor eşantioane sociale tot mai largi, în deceniile de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi cele
din prima jumătate a secolului al XX-lea îndeosebi. Prin prezentul studiu nu facem decât să desţelenim
catalogarea cât mai detaliată a exemplarelor amintite, acumulând şi material documentar pentru emiterea
unor interpretări mai aprofundate decât cele de până acum.
BI BLIO GRA FIE
1. DREGHICIU, Doina, Semnalarea unor calendare româneşti în colecţiile Muzeului Naţional al Unirii (1780–1947). Consideraţii
preliminare, în Apulum, XXXVII/ 2, 2000, p. 113–130.
2. DUNĂREANU, Elena, Calendarele româneşti sibiene (1793–1970), Sibiu, 1970.
3. HERBAN, Adela, BASARAB, Maria, Gavril Todica între ştiinţă, istorie şi cultură, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2010.
4. NÄGLER, Doina, Catalogul transilvanicelor, Vol. II (Sec. XVIII), Sibiu, 1982.
5. NEMECSEK, Ştefan, Carte, literatură şi presă la Orăştie (de la începuturi până în 1944), Volumul II, Vulcan, Editura Realitatea
Românească, 2011.
6. RĂDUICĂ, G., RĂDUICĂ, N., Calendare şi almanahuri româneşti.1731–1918. Dicţionar bibliografic, Bucureşti, Editura ştiin‑
ţifică şi enciclopedică, 1981.
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DIACUL IOAN RADA DIN DOMNIN SAU
DESPRE EX-LIBRISUL DE STRANĂ (I)
IOAN MARIA OROS*

LE DIACRE IOAN RADA DE DOMNIN OU SUR L’EX-LIBRIS DU BANC DE L’ÉGLISE
RÉSUMÉ: À partir de cette épigraphe évocatrice d’emploi
négatif sous la signature, l’auteur tente de déchiffrer l’histoire d’une signature, à savoir celle du diacre de l’église de
Domnin, de Sălaj, après 1862. Étant une signature avec
paraphe, presque uniques sur les livres anciens du Pays de
Silvania, son analyse dans le cadre de la recherche historique européenne existante (la graphologie, l’anthropologie
historique etc.) peut générer quelques directions d’études,
inclusivement dans l’historiographie roumaine, même dans
sa dimension bibliologique, ainsi qu’on essaye l’auteur, dans
cette première partie de l’article.

REZUMAT: Pornind de la acest sugestiv motto de angajare negativă sub semnătură, autorul încearcă să descifreze povestea unei iscălituri, și anume: aceea a lui Ioan
Rada, diacul bisericii din Domnin, județul Sălaj, de după
anul 1862. Fiind o semnătură cu parafă, aproape unică pe
cărțile vechi bisericești din Țara Silvaniei, analiza acesteia,
în contextul cercetărilor istorice europene actuale (grafologie, antropologie istorică etc.), poate genera câteva direcții
de studiu, inclusiv în istoriografia românească, măcar în
dimensiunea sa bibliologică – cum încearcă autorul, în
această primă parte a articolului.

MONT – CLÉS: signature avec paraphe, le village de
Domnin, Ioan Rada, élites rurales, ex-libris.

CUVINTE-CHEIE: semnătură cu parafă, satul Domnin,
Ioan Rada, elite sătești, ex-libris.
Motto:
„Cât am strâns într-o viață
Le-am dat într-o dimineață;
Nu le-am dat pe băutură,
Le-am dat p-o iscălitură”1.

1. Punerea în temă. Pornind de la acest sugestiv motto, vom încerca să descifrăm povestea unei iscă‑
lituri, și anume: aceea a lui Ioan Rada, diacul bisericii din Domnin, județul Sălaj, de după anul 1862. Fiind o
semnătură cu parafă, aproape unică pe cărțile vechi bisericești din Țara Silvaniei, analiza acesteia în contextul
cercetărilor istorice europene actuale (grafologie, antropologie istorică etc.) poate genera câteva direcții de
studiu și în istoriografia românească, măcar în cea bibliologică – cum încearcă autorul în cele de mai jos.
2. Satul Domnin – atestare. Vechi sat nemeșesc românesc2, atestat documentar la anul 1219,
Domninul este situat în partea central-nordică a județului Sălaj și aparține de comuna Someș-Odorhei.
*
1
2

Expert în carte veche, manuscrise, bibliofilie, Amicala Bibliotecarilor și Bibliofililor „Amor Librorum Unit Nos” din
România; ioan_maria_oros@yahoo.fr.
Gherheș, Tusluc 2009–2010, p. 240.
Ciocian 2002, p. 262.
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Cu cinci ani înainte de prezența diacului Ioan Rada ca autor al însemnărilor pe cărțile bisericii locale, adică
la 1857, satul avea 170 de case, cu o populație prezentă de 845 de suflete, dintre care doar 26 erau ple‑
cate. După religie, majoritatea covârșitoare era greco-catolică (835), 17 izraieliți, 3 romano-catolici și 3
reformați. După starea civilă, dintre bărbați, 255 erau necăsătoriți și 174 căsătoriți, iar dintre femei, 201
necăsătorite, 176 căsătorite, la care se mai adăugau 13 văduvi și 39 de femei văduve3.
3. Biserica de lemn și cărțile liturgice. Biserica de lemn, cu hramul „Sf. Arhangheli Mihail și Gavril”,
a fost construită în 1753, dacă nu mai devreme și este singura din Sălaj care are acoperișul cu „poală dublă”,
fiind pictată la 1812, de către vestitul zugrav al locului, Ioan Prodan4. Icoanele de lemn și pe sticlă întregesc
fericit armonia spațiului cu scenele pictate și elementele arhitecturale interioare.
La vizita canonică a parohiei, efectuată de către însuși episcopul Grigore Maior, cea din 13 septem‑
brie 1776, sunt consemnate existența a trei cărți de slujbă, apărute la Blaj: Evangheliar (1765), posibil cel
primit în 1768, prin donație ex munificentia regia (din „milă crăiască”), ca urmare a politicii de donații încu‑
rajată de Curtea vieneză, Strastnic (1753) și Triod (1771)5.
În schimb, la venirea lui Ioan Rada, ca diac în Domnin (1862), acesta găsea în strană, alături de
Strastnic (1753) și Triod (1771), amintite deja, și următoarele alte cărți: Apostol (București, 1743), Ceaslov
(Blaj, 1778), Penticostarion (Sibiu, 1805) iar dintre cărțile de altar doar același Evangheliar (Blaj, 1765),
primit de către popa Mihai, la 1768, cu ocazia consacrării sale de către vicarul unit de la Oradea6.
În ideea că, Liturghierul și Tipicul erau de multe ori ale preotului, în raport cu situația anterioară, con‑
siderăm că protocolul de lectură liturgică era asigurat7.
4. Cine este diacul Ioan Rada? Cu toate căutările întreprinse, deocamdată avem destul de puține
informații despre acesta. Nu-i cunoaștem instrucția (probabil, într-o primă fază, a fost școlit la Gimnaziul
din Cehu-Silvaniei sau cel din Baia Mare). Totuși, din propria însemnare de pe Penticostarionul de Sibiu
(1805), el nota cum că este „de naștere din Nadișul Român” și că, începând din „anul curgătoriu” 1862,
oficia „ca unu Decretatu primariu Cantor bisericescu din anulu 1862” în Domnin, calitate în care îl găsim
până în 1867, pentru că, în anul următor, acesta revine în satul natal, tot ca și cantor, dovadă fiind prezența
semnăturii lui în Matricola cununaților, ca martor. Nu știm când s-a născut; cunoaștem doar data morții,
consemnată în Matricula morților Nadișu-Român (Cehu-Silv.), 1889 1922: 19/21 mai 1904, la vârsta de 78
de ani, cu precizarea că era cantor învățător pensionariu. În lipsa matricolei, deducem, deci, că s-a născut în
anul 1826 și că, la 1855, când avea 29 ani, era deja diac8.
5. Însemnările diacului și specificul lor. Cu câteva excepții, toate însemnările de pe cărțile bisericii
sunt redactate cu caractere latine; cu caractere chirilice avem o singură însemnare mai importantă, privind
relegarea Strastnicului: „Această Bisăricească carte a Bisericii din Domnin s-au legat a doua oară pentru a
cărei legătură o plătit j[udele] Nemeș Görco Petru 6 florini pentru ca să i să [facă] pomenirea la jertvă[lnic]
și la alte slujbe bisăricești. 9 Martie 1817” (forzaț 4).
Păstrată lacunar, cea mai veche însemnare, din anul 1803, se află pe forzațul Evangheliei (Blaj, 1765) și
consemnează faptul că: „Această S. Evang. s-au legatu în anulu ’803, în luna lui Martie, fiindu atunci [...] Preotu...”.
Alături de aceste însemnări și altele redactate după 1895, grosul îl reprezintă cele redactate de către
diacul Ioan Rada, începând cu 1862, anul venirii sale în Domnin și până la 1869, toate fiind însemnări
Rotariu 1997, p. 460–461. Pentru date demografice anterioare, vezi Ciocian, 2002, p. 261–272.
Godea, Cristache-Panait 1978, p. 311–314; Ciocian, Zebacinschi 1983, p. 743—749.
5
Miron 2004, p. 365.
6
Miron 2004 p. 207.
7
Vezi, în acest sens, Oros 2010, p. 100–103. Menționăm că aceste cărți nu au fost cercetate de către Ana Cânda, în catalogul
serial din ActaMP (II, VI-IX, 1978, 1982–1985), iar, în inventarele depozitelor, parohia Domninului este trecută doar cu
două cărți. Din păcate, nu s-au păstrat nici mai vechile inventare ale bisericii; acestea nefigurând între cele studiate de către
Susana Aldea și Avram Aldea 1996.
8
	La f. 325 (c. lat.): „Ioan Radu Cantoru în Nadişu 1855. + Iubita sa maica Ana Vaida, a lui Todoru Popii” (Chiriacodromion,
Bucureşti, 1732, exemplarul de la Sălăţig, Depozitul eparhial CVR Cat. „Sf. Vinere” Zalău, inv. PCN nr. 59).
3
4
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inedite9. Trebuie să menționăm că, în exclusivitate, aceste însemnări ale diacului se află doar pe cărțile de
strană10 și că, în structura lor, cu o singură excepție11, unde se menționează proprietarul cărții, anume că
este „a Santei Biserecei din Domnin”, niciuna nu conține elemente de natură contractuală (cumpărareavânzarea cărții etc.), deși toate prezintă elemente de formularistică diplomatică12.
În afară de vreo două care, în esență, sunt note de lector, majoritatea celorlalte însemnări sunt aproape
identice ca structură, cuprinzând autoprezentarea scriptorului (intitulația), locul de naștere, faptul că a fost
numit sau că/de când este „primariu cantore beserecesc”, după care însemnarea se încheie printr-un protocol final, în care se menționează autorul notei, data și locul consemnării13.
6. Semnătura – direcții de studiu. Totuși, insolitul acestor însemnări îl constituie semnătura scrip‑
torului, respectiv a diacului Ioan Rada, una care impune cercetare și reflecții din mai multe puncte de vedere.
Se știe că, în funcție de interesul mai mult sau mai puțin științific, de-a lungul timpului, s-au profilat cel
puțin trei direcții de studiu a semnăturii, și anume: grafologia, antropologia istorică și bibliologia. Considerațiile
de mai jos vizează interpretarea semnăturii diacului Ioan Rada doar din această ultimă perspectivă, cea biblio‑
logică, adică una privind semnătura sau însemnarea pe carte ca semn de proprietate14, ca ex libris.
Ca ramură a bibliologiei, exlibristica a fost abordată la noi de către scriitorul Mircea-Valer Stanciu,
într-o proiectată Istorie a ex-libris-ului românesc15 și de C. Mălinaș16, axat mai ales pe probleme de indexare/
descriere/catalogare a diferitelor tipuri de ex libris, dar și pe studiul formulelor diplomatice medievale pro‑
prii ex-librisului românesc adnotat. De asemenea, contribuții și sugestii privind tipologia ex-librisului au
adus Ruxandra Nazare (ex librisul profesional)17 și Mariana Jakovsky (ex librisul manuscris – însemnare ori
autograf)18.
În acest sens, tipologic vorbind, aproape toate însemnările diacului Ioan Rada pe cărțile bisericești
le putem încadra în categoria script-exlibrisului, ca exlibris-semnătură, mai precis19. Mai mult decât atât, exa‑
minând semnătura diacului Ioan Rada, observăm că, în mod constant aceasta are în coadă, sub forma abre‑
viată, cunoscuta expresie latină manu propria. Menționăm că, după însemnările de pe Chiriacodromion,
începând din 1855, scriptorul folosește abrevierea în latină a expresiei manu propria, adică „mp „, până în
1862, când, inexplicabil deocamdată pentru noi, va adopta pentru tot restul vieții, abrevierea unei vari‑
ante în maghiară a expresiei latine invocate: „mk” de la mai mult ca probabil traducerea acesteia cu magán
kezüleg20. În plus de asta, abrevierea se termină întotdeauna cu ceea ce grafologii numesc parafă, recte o
buclă mai mult sau mai puțin complicată, trasă din condei și adăugată semnăturii (vezi detalii în anexa II,
pl. VII, fig, 2) sau, cu alte cuvinte, un „semn grafic personal adăugat la o iscălitură”21.
Vezi anexele I-III. Dat fiind faptul că, scopul principal al lucrării de față este acela de a etala știința de carte, recte stăpânirea
scrierii latinizante de către diacul Ioan Rada, și nu comunicarea explicită a datelor furnizate de însemnări, în redactarea aces‑
tora am utilizat în mod intenționat transliterarea și nu transcrierea interpretativă.
10
Adică, în cazul de față, următoarele cărți: Apostol (București, 1743), Strastnic (1753), Triod (Blaj, 1771), Penticostarion
(Sibiu, 1805) și Ceaslov (Blaj, 1778), pe care nu sunt însemnări, fiind probabil proprietatea preotului.
11
Triod (Blaj, 1771).
12
Mălinaş 1995, II, 1, p. 170–174.
13
Vezi anexele I-III.
14
Tratarea problemei în cauză din perspectiva celorlalte două domenii, respectiv grafologia și antropologia istorică, va constitui
subiectul unui alt articol.
15
Din ciclul Istoria ex-libris-ului românesc au apărut Exlibrisul heraldic (1993), Script: exlibrisul (1994) și Exlibrisul adnotat
(1994), toate la Biblioteca „George Barițiu” Brașov.
16
Vezi nota 12. Sub patronajul lui C. Mălinaș, fondatorul AREL, a apărut revista Ex libris romînesc, la Oradea.
17
Moașa-Nazare 2002, p. 17–18.
18
Jaklovszky 2002, p. 10–12.
19
	Stanciu 1994, p. 5.
20
Consultându-l pe colegul Bayusz István, acesta afirmă că în scrierile maghiare abrevierea este după varianta latină iar tra‑
ducerea exactă a expresiei este saját kezüleg, punându-și și el aceeași întrebare: „de ce ar figura acest grup de litere în textul
românesc?”
21
Dianu 2011, p. 102, dar și p. 39–50. Ceea ce denotă utilizarea abrevierii „mk” și a parafei de către diacul Ioan Rada, vom
încerca să lămurim în partea a doua a studiului, când vom trata subiectul din punct de vedere al antropologiei istorice.
9
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7. Ex-librisul de strană sau „inventarul calitativ”. De câteva ori, diacul Ioan Rada își dublează sem‑
nătura propriu-zisă cu un rudiment de ștampilă, compusă din numele și prenumele său, scris cu majuscule,
urmată de apoziția „CANTOR” (vezi anexa II, pl. IV, fig, 1), o imitație după parafa profesională contempo‑
rană, pe care îndrăznim să o denumim „ex-libris-ștampilă olografă”.
Așa cum menționam la începutul articolului, constatăm că toate însemnările diacului se află numai
pe cărțile de strană și că, în structura lor, acestea nu conțin elemente de natură contractuală, exceptând una,
în care se menționează proprietarul cărții, adică biserica. Cu toate acestea, considerăm că însemnările în
sine constituie nu numai o formă de „autoeternizare” prin scris, cât și un fel de „inventar calitativ” al cărților
utilizate la slujbă de către diacul Ioan Rada, însemnările, în cea mai mare măsură menționând locul redac‑
tării lor („În Domnin”), fapt ce ne determină să vorbim, de această dată, despre un nou tip de ex-libris, și
anume: „ex-librisul de strană”.
8. Concluzii: alte abordări ale însemnărilor. Prezența semnăturii diacului Ioan Rada în cuprinsul
însemnărilor sale pe filele cărților liturgice din Domnin, una întărită cu formula latină de originalitate și
de autenticitate, manu propria, finalizată cu parafă, deschide noi căi de abordare a paratextelor olografe
(însemnările manuscrise) și mai ales a semnăturii, în cazul de față, nu doar din perspectiva bibliologiei, ci
și din cea grafologică și a antropologiei istorice, a elitelor sătești, după cum vom vedea în partea a doua a
prezentului articol.
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PLANȘA I:
Fig. 1 Apostol, București, 1743, pag. de titlu
Fig. 2 Penticostarion, Sibiu, 1805, p. 40
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Fig. 1 Strastnic, Blaj, 1783, forzaț 1
Fig. 2 Strastnic, Blaj, 1783, forzaț 3r
PLANȘA III:
Fig. 1 Strastnic, Blaj, 1783, forzaț 3–4
Fig. 2 Strastnic, Blaj, 1783, f. albă sfârșit
PLANȘA IV:
Fig. 1 Strastnic, Blaj, 1783, forzaț 3
Fig. 2 Triodion, Blaj, 1771, p. 236v
PLANȘA V:
Fig. 1 Triodion, Blaj, 1771, pe forzaț
Fig. 2 Triodion, Blaj, 1771, pe forzaț
PLANȘA VI:
Fig. 1 Triodion, Blaj, 1771, forzaț 2
Fig. 2 Triodion, Blaj, 1771, p. 68
PLANȘA VII:
Fig. 1 Strastnic, Blaj, 1783, p. titlu verso
Fig. 2 Semnătura cu parafă a diacului Ioan Rada
Fig. 3 Prima parafă la 1862
Fig. 4 A doua parafă la 1862
b. ANEXA IV Matricole Nadiș
PLANȘA I:
Fig. 1 Matricola cununaților Nadiș
Fig. 2 Matricola morților Nadiș.

A NEXA I
Însemnările inedite ale diacului Ioan Rada
1. APOSTOL, București, 1743
Pe pag. de titlu: deasupra porții cărții, cu continuare pe margine, în dreapta: „R. mkz 22 Ioane [chir.] Rada [,] Cantore in Domninu
[lat.] 1862. Octbr. 29 /.../ „ / (anexa II, pl. I, fig. 1).
2. PENTICOSTARION, Sibiu, 1805
Pe p. 40: „Eu Ioanne Radamkz de nașcere din Nadișul român, am începutu de a subporta oficiindu Cantor ca unu Decretatu
primariu Cantor bisericescu din anulu 1862 – Suntu /.../ în onoratulu servi[ciu] /.../ 23, acumu anulu curgătoriu
18/.../ sub for..-vice Protopopu și /.../ Gavriila Vaida, Parochu unitu de Șoimușu /…/ și Noțigului, dein oficiuire
veterane. Rada /.../ Cantor /.../” (anexa II, pl., fig. 2).
Pe p. 144: „Ioanu Radamkz Cantorele Domninului = anulu 1863. – april. 10”.
Pe p. 184: „Ioanne Radamkz Cantorele Domninului... 1863. Martie 30”.
3. STRASTNIC, Blaj, 1783
Pe forzaț: „Aceasta Santă Carte este Strasnicu; a Santei Besericei din Domninu, – Scris-am eu Ioanne Radamkz primariu Cantor
Comunalu. – anulu Domnului 1863, – Martie 16. În Domnin” (anexa II, pl. II, fig. 1).
Pe f. titlu: „Rádamkz Cantore 1863”.
Pe verso cu gravura: „Ioanne Radamkz Cantorele Domninului. 1863.Martie 16 zile” (anexa II, pl. VII, fig. 1)
Pe p. 25 (col. II, deasupra unei vignete): „Ioanne Radamkz Cantorele Domninului. 1863. Martie 23 zile” (anexa II, pl. VI, fig.2).
Pe p. 26 (col. II, în jurul unei vinietă cul-de-lampe): „Ioanne Radamkz Cantorele Domninului. 1863.Martie 23 zile. În Domninu.”
Pe forzaț 3: „Ráda Ioan /.../ Cantoru Domninului 1862”.
Pe forzaț 3: „Tropariu pe glasu. –6–, Cu sufletu umilitu cademu inaintea Ta, si ne rugamu Tie, Mantuitoriulu lumei: Che tu esci
Dumnedieulu celoru ce se pocaiescu. – 24.
Amu insemnatu eu Ioanne Rádamkz, primariu Cantóre Besericescu al Communii Domninului. In Anulu 1865 –Martie 22= dupa
Calindariulu Veteranu” (anexa II, pl. II, fig. 2).

	Semnul buclat al parafei olografe îl redăm convențional, peste tot mai jos în textul tipărit, prin semnele: mkz.
	Lacunele în text, marcate cu „/…/”, se datorează marginilor tăiate la relegare sau a părților arse într-un incendiu.
24
În exemplarul bisericii, citatul copiat se află pe p. 51, col. 2, sus: Troparul Proorocirii, glas 6 (În Sfânta și marea luni, seara).
22
23
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Pe forzaț 3: Eu, Ioanne Rádamkz de nascerea suntu dein Nadisiul romanu. – si acumu subportu deregatoriea cantorala in Comuna
Domninului, – ca primariu Cantóre Besericescu. Scrisamu in Anulu Domnului. 1863 – Martie 16. dile. – după
Calendariulu Romanu. – Inu Domninu.” (anexa II, pl. III, fig. 1).
Pe forzaț 4: „Én Ráda Jánosmkz, aki O[láh]Nádasdi születésű vagyok, jelenleg follytatom az Kántori (Éneklői) hivatalt
Dabjon helységében, emlékezett okáért írtam follyó 1863-dik évbenn Ó[naptár] szerint Mártius hava 16-án,
Dabjonbann25.” (anexa II, pl. III, fig. 1)
Pe forzaț: „Ioane Rádamkz, primariu Cantóre a Domninului. Scris-am în anulu 1863 Martie 16 dile.= In Domninu” (anexa II,
pl. III, fig. 2).
Pe forzaț 3: „Eu, Ioanne Rádamkz, de nascerea suntu dein Nadisiul romanu. – si acumu subportu deregatoriea cantorala ca pri‑
mariu Cantóre in Comuna Domninului. – Scrisamu in Anulu Domnului. 1863 – Martie 16. dile..
RÁDA JOANU – CANTORU. – DOMNINULUI 1863. –” (anexa II, pl. IV, fig. 1).
4. TRIOD, Blaj, 1771,
Pe forzaț 2: „Ioanne Rádamkz, Cantorele primariu alu Communei Domninului. – Scris-amu în Anulu 1863. – Februarie 16 dile,
Calendariu vechiu.-” (anexa II, pl. IV, fig. 2).
Pe p. 68: „Ioanne Radamkz, de nascere dinu Nadisiulu romanu, – portu delegatoriea ca primariu Cantore în Communa
Domninului anulu 1863 Martie 2 dile”. – (anexa II, pl. VI, fig. 2).
Pe p. 101 (sus): „Ioanne Rádamkz,. Cantórele Domninului.–1862/3”
Pe p. 236v: „Ioane Rádamkz” primariu Cantóre a Domninului. – Anulu 1863 Februarie 16 dile.= (anexa II, pl. IV, fig. 2);
Pe forzaț 3: „Stihiri de umilintia. – / As vre se scergu Zapisulu gresaleloru mele, Doamne, cu lacrimi, si seti placu tie in ceea‑
lalta vreme a vietiei mele prin pocaintia: dara vresmasulu ma amajesce, si se lupta cu sufletulu meu; Doamne,
mai nainte de sfirsitu pana ce nu peiu [,] mantuesce-ma26. – Scrisam eu, Ioanne Rádamkz, primariu Cantóre a
Communei Domninului în anulu 1862. Novembrie 30 = dile.-” (anexa II, pl. V, fig. 2).
Pe forzaț 4: „Aceasta Santa Carte este Triodionu; a’ Santei Besericei din Domnin, – Scrisamu in anulu Domnului 1863. – Febr.
16 = Ioanne Rádamkz, primariu Cantóre Communalu inu Satulu Domninu, – de nascere din Nadisiulu romanu.
–” (anexa II, pl. V, fig. 1);
Sub un desen (element tipografic), cu litere de tipar: „Ráda JoaN . – CaNToru.–1862 – si 3.-” (anexa II, pl. V, fig. 1).

25

26

Traducere:„Eu Ráda János mkz, născut în Nadiș [-ul Român], în prezent continui să îndeplinesc (de fapt ar fi: continui – nota
trad. I. B.) postul de cantor în localitatea Domnin. Am scris pentru amintire la 16 martie [după calendarul] vechi în anul
1863. Domnin].
Pasajul se află în Triodul, București, Editura IBMBOR, 1986, p. 620 (Stihiri de umilință. Sedelnele Octoihului, glasul al 4-lea
cu însăși podobia; Duminică seara).
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A NEXA II
Filele cu însemnările inedite ale lui Ioan Rada

Fig. 1. Apostol, București, 1743, pag. de titlu

Fig. 2. Penticostarion, Sibiu, 1805, p. 40

PLANȘA I
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Fig. 1. Strastnic, Blaj, 1783, forzaț 1

Fig. 2. Strastnic, Blaj, 1783, forzaț 3r
PLANȘA II
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Fig. 1. Strastnic, Blaj, 1783, forzaț 3–4

Fig. 2. Strastnic, Blaj, 1783, f. albă sfârșit

PLANȘA III
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Fig. 1. Strastnic, Blaj, 1783, forzaț 3

Fig. 2. Triodion, Blaj, 1771, p. 236v

PLANȘA IV
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Fig. 1. Triodion, Blaj, 1771, pe forzaț

Fig. 2. Triodion, Blaj, 1771, pe forzaț

PLANȘA V
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Fig. 1. Triodion, Blaj, 1771, forzaț 2

Fig. 2. Triodion, Blaj, 1771, p. 68
PLANȘA VI
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Fig. 1. Strastnic, Blaj, 1783, p. titlu verso

Fig. 2. Semnătura cu parafă a diacului Ioan Rada

Fig. 3 Prima parafă la 1862 Fig. 4 A doua parafă la 1862
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A NEXA I V Matric ole Na di ș

Fig. 1 Matricola cununaților Nadiș

Fig. 2 Matricola morților Nadiș
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— 598 —

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

I V. A RTĂ
N

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

O FAMILIE DIN NEGURA VREMII
VICTOR-HORAŢIU CIOBANU

A FAMILY UNDER THE DARKNESS OF TIME
ABSTRACT. The text centres upon the cultural heritage of
the Sãlaj County Art Museum, placed in Zalãu (Romania),
where it took place the discovery of some artistic works that
belonged to the private colection of the Austro-Hungarian
diplomat Stephen Ugron von Abranfalva, who was one of the
most significant art collectors from South-Eastern Europe.
During his diplomatic missions, the baron obtained several
art masterpieces, which were put in the family thesaurus
created at his residence from Zau de Câmpie. According to
the 1928 evaluation, the castle owned some Baroque and
Academic paintings, litographies with historical subjects
taken from the Hungarian national history and some copies
of old masters such as Tintoretto, Titian, Rubens or Francois
Boucher. At the end of WWII, the castle was confiscated by
the Romanian Communist Regime and its heritage was dispersed through several regions of Romania. In the Museum
of Zalãu, one can admire 3 landscapes, 2litographies and 17
family portraits which are supposed to be taken from Zau
de Câmpie castle. Some of them belonged to Ugron family
(there can be identified 5 generations), while others were the
property of Janos Bannfy, the last owner of the castle, who
took them from the Beaux-Arts Museum of Budapest. The
paintings were realised either by local artists (like Matyas
Veress) or by some artistic personalities of international recognition. In this case, it has to be remembered Paja Jovanovic
(1859–1957), the national painter of Serbia, who executed
in 1913 5 portraits of the Ugron family.

KEYWORDS: heritage, collection, Ugron de Ábránfalva,
Zau de Câmpie, baroque
REZUMAT. Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă-Zalău
deţine în patrimoniul său o serie de portrete, peisaje şi litografii care ar putea face parte dintr-una din cele mai mari
colecţii de artã din Europa de Sud-Est, cea a baronului
István Ugron de Ábránfalva, diplomat de renume al regimului Austro-Ungar. Colecţia a fost depozitatã la castelul
acestuia de la Zau de Câmpie şi cuprindea, conform inventarului din 1928, lucrãri ale picturii baroce şi academiste,
cãrora li se adãugau reproduceri dupã Tintoretto, Tizian,
Rubens şi Francois Boucher. La sfârşitul celui de-al doilea
rãzboi mondial, castelul a fost confiscat de comunişti, iar
patrimoniul acestuia a fost dispersat în diverse locuri din
ţarã. La Zalãu au fost descoperite atât piese din colecţia
Ugron (17 portrete ale unor membri de familie, desfãşurate
pe fundalul a 5 generaţii), cât şi achiziţii ulterioare fãcute
de János Bánnfy (ultimul proprietar al castelului) de la
Muzeul de Arte Frumoase din Budapesta. Unele lucrãri sunt
pictate de maeştri locali (cum ar fi Mátyás Veress), în vreme
ce altele se datoreazã unor figuri de talie internaţionalã,
remarcându-se în special Paja Jovanovic (1859–1957), pictorul naţional al Serbiei, care şi-a pus semnãtura pe 5 portrete de familie, datate 1913.
CUVINTE-CHEIE: patrimoniu, colecţie, Ugron de
Ábránfalva, Zau de Câmpie, baroc

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău deţine în patrimoniul sãu 24 de tablouri provenite, presu‑
punem, din colecţia lui István Ugron, proprietarul castelului de la Zau de Câmpie (jud. Mureş), construit
de arhitectul Lajos Pákey între 1909–1911. Tablourile au fost transferate de la Muzeul de Istorie din Turda,
prin decizia nr. 327/ 1966 a Sfatului Popular al Regiunii Cluj, şi duse în depozit alãturi de alte opere de artã
din colecţia de artă contemporană, nefiind valorificate până în prezent. În anul 2009, cu ocazia efectuãrii
unei verificări de inventar, conștientizând valoarea operelor, s-a prevăzut cercetarea acestora. Cu ocazia
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unei solicitări din partea istoricului de artă Cioban Victor-Horațiu de a efectua un demers de cercetare sub
formã de voluntariat în cadrul Muzeului de Artă Ioan Sima, s-a reluat ideea de valorificare a acestor opere.
Ca prim rezultat al acestor cercetări, în 2014 s-a realizat o expoziție din seria acestor lucrări de artă, unele
bine pãstrate, altele supuse unui proces de degradare, necesitând o restaurare.
Familia Ugron de Ábránfalva (Obrãneşti) este atestatã documentar începând cu 1103 şi se presupune
c-ar proveni dintr-o ramurã Árpádianã1 stabilitã în zona actualã a jud. Harghita, unde a deţinut o serie de
domenii feudale vreme de aproape 1000 de ani. Însã, linia ei genealogicã poate fi urmãritã abia de la 1447,
când se vorbeşte despre Ugron László, fiul lui Ugron István, cãsãtorit cu Erzsébet Kálnoky de Köröspatak
(Valea Crişului, Covasna), cu care are 3 fii: Kelemen, Demjén (Urkon) şi Domokos.2 Ramura principalã
se dezvoltã în jurul lui Kelemen, care moşteneşte domeniul în virtutea dreptului de primogeniturã, şi se
cãsãtoreşte apoi cu Erzsébet Jakabffy de Szenterezsébet.3 Un strãnepot al acestuia, Pál, intrã în slujba prin‑
cipelui Gabriel Bethlen, unde deţine o serie de funcţii notabile. Aşa începe ascensiunea acestei familii, care
se transformã treptat dintr-un neam de moşieri locali într-o reprezentantã majorã a nobilimii ardelene,
stabilind legãturi cu descendenţi ai stirpelor Kuun de Osdola, Rhédey, Bethlen, Rácz de Galgó (Gâlgãu),
Kemény, Bánffy, Kendeffy etc, prin intermediul cãrora a intrat în ramura unor importante case dinastice din
Europa, cum ar fi cea de Habsburg sau de Windsor (Hanovra).4 Dintre reprezentanţii de seamã ai neamului
Ugron, un rol aparte îl ocupã diplomatul István Ugron (1862–1948), o figurã notorie a politicii externe
europene de dinaintea primului rãzboi mondial, datoratã misiunilor sale consulare, care au culminat cu
funcţia de ambasador al Austro-Ungariei în Serbia (1913)5 şi cu implicãrile în cauza polonezã (1917).
István Ugron aparţine ramurii Mezőzáh a familiei Ugron, unde a construit un castel în stil istorist,
dupã modelul construcţiilor medievale franceze, cu scopul de a-şi arãta prestigiul social, dar şi pentru a
emite pretenţii la mâna unei prinţese ruse 6 (se pare c-ar fi vorba de contesa Rosalie Fürstenberg-Toumanov7,
de la care posedã şi un portret, deşi în preajma locului circulau zvonuri cã a fost logodit cu una din fiicele
ţarului Nicolae II). 8Organizat dupã modelul calendarului (365 ferestre, 4 turnuri, 52 camere, 7 terase,
12 holuri), castelul adãpostea una din cele mai mari colecţii particulare de artã din Europa de Sud-Est,
ce cuprindea atât amintiri de familie, cât şi portrete de demnitari (împãratul Franz Josef, prinţesa Sissi,
papa Pius X, groful Plater, contesa de Benomar, ţareviciul Alexei Romanov, casa regalã sârbã şi georgianã,
prinţii Trubetzkoy), litografii cu subiecte istorice (Vechii armeni, Könyves Kálmán, Armata lui Bem, Rãzboiul
din Italia), peisaje cu locuri din Orient, Italia şi Grecia, tablouri academice executate de maeştri germani
(Franz von Stuck, Paul Meissner, Ludwig Asher), ruşi (Vasili Vereschagin), polonezi ( Josef Brodowski,
Frantisek Zmurko, Stefan Bakalowicz, Stanislav Zawadzki), cehi (Benes Knüpfer) şi sârbi (Paja Jovanovic);
artã veche din sec. XVI–XVIII (Scenã de carnival – Barent Gael, Portretul unui capucin – Jan Van der Hoecke,
Toma Necredinciosul – Luca Giordano, Adoraţia Magilor – Veronese, copii dupã Tintoretto (Acteon), Tizian
(Danae), Rubens (Rãpirea Europei), Francois Boucher (Diana dupã baie).9 Colecţia a fost dispersatã odatã
cu confiscarea castelului de cãtre comunişti, iar destinul ei rãmâne sub semnul întrebãrii. Se ştie doar de
inventarele realizate de cãtre proprietari, ultimul fiind cel din 1928, care a fost întocmit de János Bánnfy.
Acesta s-a cãsãtorit în 1894 cu sora cea micã a baronului, Rozália, şi a fost desemnat ca moştenitor al caste‑
lului, deoarece baronul nu avea urmaşi.
1
2
3
4
5

6
7
8
9

www.kislexikon.hu
Genealogy.euweb.cz/hung/ ugron 1.html
Ibidem
Ibidem
Godsey, William, Aristocratic Redoubt. The Austro – Hungarian Foreign Office on the Eve of the First World War, West Lafayette,
Purdue University Press, 1999
Ugron, un palat pentru o prinţesã in România Liberã, 8 mai 2008
Inventarul de la Zau, 1928 în Fondul Arhivar Istvan Ugron, Direcţia Arhivelor Naţionale, Cluj-Napoca
Ugron, un palat pentru o prinţesã în România Liberã, 8 mai 2008
Inventarul de la Zau, 1928
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Tablourile descoperite la muzeul din Zalãu provin atât din obiectele menţionate în inventarul din
1928, cât şi din achiziţii ulterioare fãcute de János Bánnfy şi fiul acestuia, István, care au cumpãrat de la
Muzeul de Arte Frumoase din Budapesta lucrãri de Miess Friedrich (Portret de ţãrancã româncã), Karl
Ziegler (Portret de sãsoaicã), Edvi Illás Aladár (Înainte de apusul Soarelui), Kriesch Körösfői Aladar (Pãstorii,
1903) şi Tibor Boromissza (Peisaj cu cãruţã,1928). Cu excepţia a 3 lucrãri, care aparţin genului peisagistic
(Körösfői, Boromissza, Edvi Illés Aladár) şi a 2 litografii cu subiecte istorice (Armata lui Bem, Könyves
Kálmán), tablourile sunt portrete. Douã dintre ele redau fizionomiile unor persoane necunoscute, în vreme
ce restul (17) sunt reprezentãri ale membrilor familiei. Se pot identifica 5 generaţii, desfãşurate pe par‑
cursul a 150 de ani (intervalul 1789–1939).
Prima generaţie este constituitã de László Ugron (1756–1806) şi Júlia Dániel (1767–1811), cãsãtoriţi
la 1785. László este fiul fondatorilor ramurii Mezőzáh (István Ugron şi Anna Bánffy, cãsãtoriţi la 173510),
în vreme ce Júlia este fiica lui Ferenc Dániel şi Júlia Pálffy. Soţul poartã un costum Empire şi a fost pictat de
un reprezentant al şcolii din Târgu-Mureş (rãmas deocamdatã anonim), iar soţia poartã o rochie rococo şi
a fost pictatã, probabil, de pictorul clujean Mátyás Veress (1739–1809), care a mai executat şi alte portrete
pentru familia Dániel (Antal Daniel (1789), Edmunda Daniel). Urmeazã apoi a doua generaţie, formatã din
judele István Ugron (1786–1867), fiul cel mare al lui László, al cãrui portret e posibil sã fie o lucrare de tine‑
reţe a lui Miklós Barabás (1810–1898), pictatã la 182911, soţia lui, Katalin Toldalagi (1800–1860), pictatã
de Sikó Miklós (1818–1900) la 1855 şi mama acesteia, Katalin Vay (1781–1831), pictatã de un artist din
şcoala de Târgu-Mureş. Se observã un salt calitativ faţã de portretele generaţiei anterioare, datorat creş‑
terii prestigiului familiei, care acumuleazã o avere suficientã pentru a finanţa artişti de prestigiu. În 1857,
fiul judelui, Sándor Ugron (1826–1901), o ia de nevastã pe Rozália Kendeffy (1836–1898), intrând astfel
în rândurile elitei nobiliare din Imperiul Habsburgic. Ca atare, se orienteazã spre pictori vienezi de curte
(Anton Einsle, Ferdinand Waldműller, Georg Decker, Carl Rahl etc), care le executã portretele în maniera
Biedermeier, rezultând adevãrate capodopere ale genului. În preajma acestei ambianţe se formeazã şi gus‑
turile fiilor. Mezina familiei, Ilona Ugron (1860–1893) este portretizatã de Benes Knüpfer (1848–1910)
undeva în preajma cãsãtoriei cu Pál Szentkereszty de Zágon, urmând ca la 1913 diplomatul István Ugron,
devenit proprietar al castelului, sã-l invite la castel pe maestrul academist Paja Jovanovic (1859–1957),
pentru a-i executa propriul portret. În timpul vizitei, Jovanovic a mai pictat-o pe Rozália Ugron, precum
şi portrete funerare în onoarea pãrinţilor diplomatului (Sándor Ugron şi Rozalia Kendeffy), respectiv a
fratelui sãu cel mare, Miklós Ugron (1858–1899). Toate aratã dovada mãiestriei deosebite a artistului, prin
intermediul cãreia a devenit pictorul naţional al Serbiei. Diplomatul a mai fost portretizat şi de polonezul
Stanislaw Zawadzki (1878–1960), care a participat cu aceastã lucrare la Salonul din 1917, unde a fost şi
premiat. Ultimul proprietar al castelului, János Bánnfy (1870–1946) apare într-un tablou al lui Zygmund
Ajdukiewicz (1861–1917), în vreme ce fiul sãu, István Bánnfy, şi nevasta acestuia, Emma Mikes de Zabola,
au fost pictaţi de Vilmos Mátrai în 1939. Colecţia din Zalãu mai conţine şi un portret al Rozáliei Mária
Mikes, o strãbunicã de-a Emmei, pictat de Szabó János (1784–1851) la începutul sec. XIX, respectiv al
bunicii lui István Ugron (din partea mamei), Róza Weer Tarcsai, pictatã de acelaşi maestru vienez de la
1857 care i-a portretizat pe Sándor Ugron şi Rozália Kendeffy.
În concluzie, portretele familiei Ugron de la muzeul din Zalãu posedã o valoare artisticã deosebitã,
fiind demne de a fi incluse oricând în lista obiectelor de patrimoniu naţional şi universal. Ele reprezintã
doar o parte dintr-o colecţie distrusã de aroganţa şi trufia unei ideologii anti-culturale, care nu valoriza
decât acele piese capabile sã-i asigure propria legitimitate, şi evocã atmosfera unei epoci demult apuse, des‑
prinse parcã din cãrţile de poveşti. Nu degeaba au aparţinut unui palat construit pentru o prinţesã.

10
11

Genealogy.euweb.cz/hung/ ugron 1.html
http://www.angelfire.com/ne/OtthonIskola/Barabas.html
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OMUL, MUZA ŞI ARTISTUL
MARCELA BĂBĂNAŞ*

THE MAN, THE MUSE AND THE ARTIST
ABSTRACT: It is said that each town has its personalities, that these give in one way or another a kind of spiritual
touch to that place.
Ioan Sima was a noticeable man in this respect – a forerunner on his father’s side was the cneaz Sima of Săcel
(Maramureş), endowed with estates by John Hunyadi for
his taking part in the campaign against the Turks (1443–
1444). His grandfather on his mother’s side, Iacob Deleu,
was one of the most valiant among the captains of Avram
Iancu, and his uncle, Victor Deleu, was the organizer of the
first battalions of Transylvanian volunteers arrived in Iasi in
1917. Ioan Sima is an outstanding personality of the artistic
life from Sălaj, a master of shapes and colours, who made
immortal on his canvas the landscape and the people from
this place.
In this study, we are not to focus on his biographical data
or on his multiple expositional activities – well reflected by
the press and by the critics of his time, but we want to make
a documentary portrait of this master of arts, to evoke his
personality, to understand where his lyrism and sensibility
reflected on each of his paintings come from, what is the
source of his love for the land of Sălaj, so often rendered in
the paintings and by the gestures of this painter.
The documents of the personal archive of the painter that
belong to the Ioan Sima Collection together with his work of
art held by the County History and Art Museum of Zalău
are of special importance as they mirror both the artist and
the man together with his muses, reflecting his preocupations
and the social life of his time, all of these providing together
a sense of the whole.
This fund of archive contains 1047 units of documents and
photographic material being the result of the donation made
by the artist, donation achieved in 1985 by his niece, Maria
Margareta Botezatu. These documents give us the possibility to rediscover his artistic life, to illustrate his ascension in the cultural and the artistic context of his country, to
*

represent both the human and the artistic way of the painter’s becoming. Of special importance are the documents illustrating his family ties – documents that we have introduced
in this presentation in order to recreate the traditional family
background in which Ioan Sima developed as a child.
Even if we only made reference to the documents mentioned
above, we could draw the conclusion that these represent not
only the human side and the artistic becoming of the painter,
but we could state they are also important pages of local history. A kind of history like a story that stirs the reader with
some juicy happenings from the everyday life of a family
from Salaj.
KEYWORDS: Ioan Sima, painting, Victor Deleu, documentary archives, traditional family
REZUMAT: Se spune că fiecare oraș își are personalitățile
sale, că acestea dau, într-un fel sau altul, locului o anumită
amprentă spirituală. Un om remarcabil a fost şi pictorul
Ioan Sima – un strămoş din partea tatălui, a fost cneazul
Sima de Săcel (Maramureş), înzestrat cu moşii de către
Iancu de Hunedoara pentru participarea lui la campania
împotriva turcilor (1443–1444). Bunicul dinspre mamă,
Iacob Deleu, a fost unul dintre cei mai viteji căpitani ai lui
Avram Iancu, iar unchiul Victor Deleu a fost organizatorul
primelor batalioane de voluntari transilvănani sosite la Iaşi
în 1917 – personalitate marcantă a vieţii artistice sălăjene,
un baron al culorilor şi al formelor, care a imortalizat pe
pânză peisajele şi oamenii locului.
Nu ne-am propus sa insistăm asupra datelor biografice şi nici
asupra multiplelor lui activităţi expoziţionale – amplu reflectate de presa şi critica vremii – şi ne-am dorit să creionăm un
portret documentar al personalităţii maestrului, să înţelegem
de unde izvorăşte lirismul şi sensibilitatea reflectate de fiecare
lucrare realizată, de unde porneşte dragostea de ţinuturile
sălăjene frecvent evocate în pânzele şi gesturile pictorului.

Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Zalău; email: marcelaspatarelu@yahoo.com
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De o importanţă deosebită, alături de lucrările de artă ce
compun Colecţia Ioan Sima, deţinută de Muzeul Judeţean
de Istorie şi Artă, Zalău, sunt documentele ce compun arhiva
personală a maestrului Ioan Sima, parte componentă a
colecţiei, care ne relevă atât omul, cât şi pictorul, alături de
muzele sale, oglindind preocupările şi viaţa socială, toate
închegându-se într-un tot unitar.
Acest fond de arhivă este constituit dintr-un număr de
1047 de acte, documente şi material fotografic, provenit în
urma donaţiei făcute de artist şi completat în anul 1985, de
nepoata sa, Maria Margareta Botezatu. Prin aceste documente avem posibilitatea de a reconstitui viaţa artistică, de
a evidenţia ascensiunea în contextul cultural-artistic al ţării,
de a creona drumul devenirii artistice şi umane a pictorului.

De o importanţă deosebită sunt documentele ce ilustrează
legătura cu membrii familiei – documente pe care le-am
introdus în lucrarea de faţă – evidenţiind mediul în care s-a
dezvoltat şi format copilul Ioan Sima – familia tradiţională.
Putem, oarecum concluziona, chiar dacă ne-am raporta
doar la aceste documente menţionate mai sus, că acestea ne
redau nu doar drumul devenirii umane şi artistice a pictorului, ci şi pagini de istorie locală. Este o istorie sub forma
unei poveşti care stârneşte cititorul cu acele trăiri şi întâmplări haioase, din viaţa de zi cu zi a unei familii din Sălaj.
CUVINTE-CHEIE: Ioan Sima, pictură, Victor Deleu,
arhivă documentară, familia tradiţională

Se spune că fiecare oraș își are personalitățile sale, că acestea dau, într-un fel sau altul, locului o anu‑
mită amprentă spirituală. Dacă ne raportăm la nivel de judeţ, Sălajul este una dintre cele mai bogate regiuni
care au dat oameni de seamă în conturarea destinului ţării, nu mai departe începând cu familia Deleilor
şi continuând cu Simion Bărnuţiu, Alesandru Papiu Ilarian, George Pop de Băseşti, Iuliu Maniu, Victor
Deleu, Corneliu Coposu ş.a. Nu departe de Zalău, la câteva minute de mers cu maşina, în comuna Pericei,
în familia preotului Alexandru Sima, avea să se nască în 19 decembrie 1898 un baron al culorilor şi al for‑
melor, care va imortaliza pe pânză peisajele şi oamenii locului, Ioan Sima. Acesta avea să urmeze şcoala pri‑
mară din Pericei (anexa 1), Liceul din Şimleu Silvaniei, ulterior completându-şi studiile prin frecventarea
cursurilor Facultăţii de Drept, dar studiind în paralel şi pictura, în diverse ateliere particulare. „ – ... în Cluj
am frecventat atelierul pictorului Francisc Acs, apoi, în 1926, şcoala pictorului vienez Fröhlich, am făcut călătorii
de studii la Budapesta, München, Veneţia, Milano, Paris, – în anii primului război, fiind mobilizat, am stat în
Praga... – dar studii sistematice de pictură n-am făcut. Mi-amintesc, însă, de profesorul meu de desen din liceu ....“1.
Ioan Sima este o personalitate marcantă a vieţii artistice sălăjene. Maestrul a trăit şi a activat într-o
perioadă de mari frământări politice şi naţionale ale românilor transilvăneni din prima jumătate a seco‑
lului XX. Este descendent al unei ilustre familii de luptători, „au fost neam de luptători strămoşii mei’’2. Un
strămoş din partea tatălui, a fost cneazul Sima de Săcel (Maramureş), înzestrat cu moşii de către Iancu de
Hunedoara pentru participarea lui la campania împotriva turcilor (1443–1444). „Bunicul dinspre mamă,
Iacob Deleu, a fost unul dintre cei mai viteji căpitani ai lui Avram Iancu, iar unchiul Victor Deleu a fost organizatorul primelor batalioane de voluntari transilvănani sosite la Iaşi în 1917”3.
După absolvirea facultăţii de drept, Ioan Sima va profesa o scurtă perioadă ca avocat al Clujului şi
al Timişoarei. În urma evenimentelor nefericite din anul 1944, se înregistrează un moment de cotitură în
viaţa omului Ioan Sima, întrucât, aflându-se în refugiu la Timişoara4, pierde cea mai mare parte din lucrările
realizate până la acea dată. Acesta este momentul în care decide să se dedice întru totul picturii, „prima dragoste» şi să se afirme pregnant pe simezele galeriilor de artă din ţară şi străinătate.
Pictorul Ioan Sima este unul dintre puţinii artişti care au reuşit să se afirme şi să fie apreciați atât de
public, cât mai ales de criticii de artă ai vremii încă din timpul vieţii. Cu o bogată activitate artistică5, îl vom găsi
în numeroase expoziţii în ţară6, organizate la Sala Dalles în Bucureşti, Cluj, Timişoara, la Muzeul Bruckental
1
2
3
4
5
6

Călian, 1973
Călian, 1980
Făclia, 22 aprilie 1973
MJIAZ, Fond Arhiva documentară Ioan Sima, dos. Cataloage, Expoziţia de pictură Ion Sima din Cluj – Artist Emerit, 1964
Idem, dos. Cataloage, 1974
Ibidem, Expoziţia artelor plastice, pictură, sculptură, grafică, 1960
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din Sibiu, bineînţeles la Zalău; a participat la expoziţiile regionale de artă plastică, la expoziţiile organizate
cu ocazia aniversării Republicii şi nu numai. Din anul 1954 devine membru al Uniuni Artiştilor Plastici din
România, Filiala Cluj; la împlinirea vârstei de 65 de ani şi 4 decenii de activitate, în 1964, Comitetul de Stat
pentru Cultură şi Artă şi Uniunea artiştilor plastici au organizat o retrospectivă în sălile Dalles din Bucureşti,
momentul fiind marcat prin acordarea titlul de «Artist Emerit»7 (anexa 2 şi 3); 1968 – primeşte Ordinul
«Meritul cultural, clasa a II-a»8; un an mai târziu medalia «A XXV – a Aniversare a Eliberării Patriei»;
în 1973 – cu ocazia împlinirii vârstei de 75 de ani i se conferă Ordinul «Meritul cultural clasa I»9; doi ani
mai târziu, în 1975 – la Paris, Societatea artiștilor independenți îi conferă calitatea de membru al societăţii
«membre sociétaire»; 1978 – cu ocazia împlinirii vârstei de 80 de ani i se conferă Ordinul «23 August clasa
I»10; un an mai târziu 1979 – premiul I și titlul de Laureat al Festivalului național «Cântarea României».
Pe de altă parte, această bogată activitate expoziţională este completată de participările la expoziţiile
de grup, dar şi personale organizate în afara ţării: în 1969 – expoziția personală de la Paris organizată la
galeria Ror Volmar11; 1973 – expoziția personală la Miskolc (Ungaria)12; din 1967 – începe seria partici‑
părilor anuale la expozițiile organizate de Société des artistes indépendentes, Paris; în anii 1967, 1970, 1972,
1973 şi 1975 va fi prezent la expoziţiile „Salonului artiştilor independenţi” organizate la Grand Palais; în anii
1967, 1969 şi 1973 – lucrările maestrului au putut fi admirate la expoziţia de artă românească contemporană
organizată la Tel-Aviv, iar împreuna cu alţi pictori clujeni va participa la expoziţiile organizate la Titograd13;
1973 – este prezent la expoziţia Wako Koeki din Osaka şi la expoziţia de grup din Philadelphia, şa.
Nu ne-am propus sa insistăm asupra datelor biografice şi nici asupra multiplelor lui activităţi expo‑
ziţionale – amplu reflectate de presa şi critica vremii. Ilustrând cele mai relevante analize ale operei maes‑
trului sălăjean, din partea unor critici de artă percum Mircea Țoca14, Eugen Schileru15, Negoiță Lăptoiu16,
ne-am dorit să creionăm un portret documentar al personalităţii maestrului, să înţelegem de unde izvorăşte
lirismul şi sensibilitatea reflectate de fiecare lucrare din Colecţia Ioan Sima, de unde porneşte dragostea de
ţinuturile sălăjene frecvent evocate în pânzele şi gesturile pictorului. Pornind de la declarativa dragoste faţă
de pământul natal, de care îl lega cele mai frumoase amintiri. Acesta l-a determinat pe pictorul Ioan Sima
să o concretizeze în anul 1980, printr-un gest de generozitate, dăruind Sălajului o parte din lucrările sale
de artă. În anul 1981, la deschiderea galeriei ce îi poartă numele, „Galeria de Artă Ioan Sima“ din Zalău,
maestrul își dedica lucrările cu cea mai mare dragoste sălăjenilor: „Sălajul şi, în special, meleagurile Periceiului
şi ale Şimleului Silvaniei reprezintă pentru mine tărâmul fericit al copilăriei şi adolescenţei, ţara primelor visuri,
contactul cu un peisaj de o mare frumuseţe şi poezie care a revenit statornic în lucrările mele. M-am simţit legat
întotdeauna de aceste locuri, de oamenii lor, m-am întors întotdeauna cu drag să discut cu ei, să-i pictez. Multe din
lucrările mele zugrăvesc aceşti oameni pe care îi îndrăgesc. (…) De ani de zile, emoţionat de bucuria pe care am
descoperit-o în ochii privitorilor care îmi vizitau expoziţiile, am hotărît să donez o parte din lucrările mele pentru
înfiinţarea unei colecţii publice. Vreau să dăruiesc oamenilor bucurie, să-i fac să simtă ce am simţit eu în faţa motivelor pe care le-am pictat, în faţa priveliştilor încântătoare, calme şi blânde, care m-au inspirat. Tocmai de aceea
am dăruit o parte din lucrările mele pentru înfiinţarea acestei colecţii publice, restituind locurilor natale comorile
pe care mi le-au dat, astfel ca ele să fie cunoscute şi să constituie momente de bucurie pentru iubitorii de frumos”17.
Idem, dos. Reviste, Condeie Sălăjene, 1980, p. 8
Munca, 1968
9
Făclia, 1973, şi România Liberă, 1973
10
	Lăptoiu, 1978, şi România Liberă, 1978
11
MJIAZ, Fond Arhiva documentară Ioan Sima, dos. Cataloage, Exposition de peintures modernes, I.Sima, Ror Volmar Galerie
d’art, Popesco, 1969
12
Ibidem, Joan Sima, Kiállitása, dr. Lajos, 1973
13
Ibidem, Contemporaty Rumanian art, Georgescu, Dr. Haim Gamzu, 1969
14
Ţoca, 1977 şi 1979
15
	Schileru, 1968
16
	Lăptoiu, Ungureanu, 1974
17
Breban, 1980
7
8
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De o importanţă deosebită, alături de lucrările sale de artă, sunt documentele ce compun arhiva
personală a maestrului Ioan Sima, parte componentă a acestei colecţii, care ne relevă atât omul, cât şi
pictorul Ioan Sima alături de muzele sale, oglindind preocupările şi viaţa socială a acestuia, toate înche‑
gându-se într-un tot unitar. Despre viaţa artistică şi opera maestrului s-a scris în nenumărate rânduri, iar
partea de arhivă este mai puţin cunoscută, dar la fel de valoroasă, constituind o sursă bogată pentru creio‑
narea unui portret documentar şi pentru înţelegerea personalității artistului. Această parte a Colecţiei Ioan
Sima, Arhiva documentară a maestrului este drumul devenirii artistice și umane a pictorului. Acest lucru ne
îndeamnă să facem cunoştinţă cu acest fond documentar, lucrarea de faţă fiind doar un preambul al unui
proiect editorial care să cuprindă și aceste documente ce însoțesc viața și activitatea omului şi artistului
Nacu18.
Acest fond de arhivă, parte componentă a colecţiei Ioan Sima, ce a luat fiinţă în anul 1980 în urma
donaţiei făcute de maestru Muzeului Judeţean de Istorie şi Artă din Zalău şi care a fost completată în anul
1985 de nepoata sa, Maria Margareta Botezatu, este constituit dintr-un număr de 1047 acte, documente
şi material fotografic. Acestea ne oferă posibilitatea de a reconstitui viaţa artistică, de a evidenţia ascensi‑
unea în contextul cultural-artistic al ţării, de a creiona drumul devenirii artistice şi umane a pictorului. De
o importanţă deosebită sunt documentele19 ce ilustrează legătura cu membrii familiei, evidenţiind mediul
în care s-a dezvoltat şi format copilul Ioan Sima, atmosferă pe care o regăsim în fiecare pânză însufleţită de
penelul artistului.
„Tata (anexa 4), nu era ceea ce se înţelege printr-un preot de ţară. Umbla îmbrăcat elegant, cu cilindru
înalt pe cap. Când nu era la biserică, umbla numai în „straie nemţeşti”, cu cilindru, dar cămaşa încheiată la gât
arăta că este preot catolic. În 1916 am fost mobilizat în armata austro-ungară şi am fost repartizat într-o unitate
staţionată la Praga. Tatăl meu a venit să mă vadă, avea şi o diplomă de preot militar, iar colonelul sub a cărui
comandă eram, mi-a dat imediat trei zile de permisie, atât de impresionat a fost de tata. Era mai puţin înalt
decât mine şi suferea de miopie. Aveam acasă 500 de jugăre de pământ, ceea ce însemna ceva. Tata era „virilist”.
Judeţele pe vremea dublei monarhi erau conduse de congregaţii, adică de nişte parlamente judeţene. Membrii de
drept ai acestor parlamente locale erau aceia care plăteau mari impozite la stat. Congegaţiile judeţene erau cele
care elaborau regulamentele de funcţionare, legile locale, deci, şi aveau şi drept de veto. Membrii de drept ai acestor
congregaţii purtau numele de virilişti. Cine erau aceşti virilişti? Grofii şi alţi aristocraţi, căci numai ei posedau
suprafeţe mari de pământ. Printre ei era şi tatăl meu. Despre aceşti virilişti, într-un studiu consacrat Unirii de la
1918, vorbeşte şi istoricul Ştefan Pascu. Din congregaţii făceau parte şi membri aleşi, însă tata era virilist, nu era
ales, era de drept.
La lucrările acestor congregaţii, tata mergea invariabil cu una din cele trei trăsuri pe care le avea. Eu eram
vizitiul când mergeam la lucrările congregaţiei, de ce să mai plătească tata un vizitiu? Fac o paranteză: tatei îi
plăceau foarte mult caii. Adusese de la o herghelie de lângă Făgăraş nişte iepe lipiţane foarte frumoase. La şedinţele
congregaţiei judeţului Sălaj, care se desfăşurau la prefectura din Zalău, eu îl aşteptam pe tata în trăsură, nu intram
înăuntru. Odată tata a ieşit împreună cu baronul Vészélényi, care a amuţit când a văzut caii lui tata. După ce
şi-a revenit, l-a întrebat pe tatăl meu: „Excelenţă, nu sunt de vânzare aceşti doi râioşi?” Vészélényi a fost un mare
om politic, care a făcut mult pentru Sălaj, printre altele a înfiinţat liceul din Zalău. În acest oraş; există şi acum o
statuie monumentală a lui, opera sculptorului Ion Fadrusz, cel care a realizat şi grupul statuar a lui Matei Corvin
din Cluj (macheta acestui impozant monument este expusă la British Museum). Acest mare sculptor (probabil
un slovac maghiarizat, după alţii, un român maghiarizat) a avut numai trei statui monumentale: a lui Matei
Corvin din Cluj, a lui Vészélényi de la Zalău şi a împărătesei Maria Teresa la Bratislava. Această ultimă statuie
a avut însă parte de o soartă tristă. Când slovacii au ocupat acest oraş, în 1918, au aruncat-o în aer. Din fericire,
noi românii nu am procedat loa fel…
18
19

Diminutivul care i se dădea în familie pictorului Ioan Sima. Există şi câteva lucrări semnate de pictor sub acest diminutiv
MJIAZ, Fond Arhiva documentară Ioan Sima, dos. Însemnări personale, Cîteva crîmpeie de amintire despre unchiul Victor,
1973
— 608 —

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

N

OMUL, MUZA ŞI ARTISTUL

După ce se terminau lucrările congregaţiei (care nu se ţineu prea des, ci la anumite intervalle mai mari de
timp), baronii şi grofii comandau o masă, un veritabil banchet, la restaurantul „Tigris’’ din Zalău. Bineînţeles lua
parte şi tata. Cum am mai spus, el era miop, purta un monoclu cu lănţişor. S-a dus la un moment dat la toaletă şi
atunci era moda să-ţi scoţi cureaua şi să ţi-o pui după gât. Tata a ieşit de la toaletă iutând că are cureaua după gât.
S-a aşezat la masă să mănânce, iar cureaua i-a alunecat în farfurie. Neavând monoclul pe ochi, tata nu a văzut ce
are în farfurie şi a început să taie cu cuţitul din curea. Contele Bánffy, care era lângă el, i-a spus: „Excelenţă, dar
nu sunt cârnaţi ce tăiaţi’’… Tata a râs, s-au prăpădit de râs toţi…
Asta vreau să spun, că tata nu era un om de rând, cum sunt eu. Noi suntem nobili originari din Maramureş,
suntem amintiţi în volumul „Familii nobile din Ardeal” editat de Astra. Tata considera, pentru el desigur, că
Ardealul în dubla monarhie era tot un „principat’’, vorbea tot timpul de Dietă, iar noi copiii, auzind atât de des
acest cuvânt, credeam că se referă la un regim alimentar… Era o adevărată enciclopedie ambulantă. După 1918
ungurii au declanşat o puternică campanie iredentistă, sprijinită de Londra (majoritatea grofilor şi baronilor
maghiari erau căsătoriţi cu englezoaice), conduşi de contele Apponyi. Tata, indignat de această campanie, care-i
prezenta pe români ca pe un popor nomad, primitiv, de oieri, a scos la „bătaie’’ cartea de care am pomenit şi care
demonstra că vechile familii nobiliare româneşti din Ardeal au fost recunoscute chiar de regii Ungariei, înainte de
1514. Ca să nu mai vorbim, că cel mai mare rege al ungurilor, Matei Corvin, era român. Familia noastră este din
Săcel, Maramureş...’’20.
Au trecut aproape trei decenii de când artistul nu ni se mai adresează personal, dar peisajele şi flo‑
rile sale ne creionează un maestru al delicateţei şi beatitudinii contemplative, înclinat către culorile solare,
aceasta datorându-se spiritului apolinic al artistului, încrederii în viaţă, vitalităţii sale, specificului familiei21
– dar putem afirma că întotdeauna i-a plăcut să facă pictură în poezie şi poezie în pictură. A surprins în
pânzele sale pe toţi acei oameni care l-au impresionat, precum şi pe cei care i-au influenţat viaţa, le-a creat
un univers din cuvinte, uleiuri şi pânză, iar unul dintre aceşti remarcabili oameni din existenţa maestrului
a fost Victor Deleu, căruia îi dedică „Cîteva crîmpeie de amintire despre unchiul Victor»22, semnându-se Ioan
Sima, pictor, artist emerit:
„Am aşternut pe hîrtie aceste cîteva crîmpeie de amintire pentru: «Colecţia memorială DELEU» ce ia
fiinţă la Pericei.
Am ales dintre acelea care au legătură cu Periceiul, comuna noastră natală, cu Sălajul, leagănul nostru
familiar.
*
Le dedic memoriei marelui bărbat român VICTOR DELEU, vrednicului erou.
Aceluia pe care îl consideram în familie drept căpetenia noastră, celui mai iubit dintre unchii mei a cărui
înţelepciune, blîndeţe şi bunătate ne învăluia, ne pătrundea şi ne călăuzea.
*
În vara anului 1905, după ce şi-a luat cenzura de avocat, Victor Deleu – unchiul Victor – (mama mea
Reghina Deleu era sora lui mai mare) s-a stabilit în Şimleul Silvaniei deschizîndu-şi birou advocaţial.
A devenit imediat inima comunităţii locale româneşti. Tineretul l-a decretat conducător. I s-a încredinţat
conducerea ziarului local «Gazeta de Duminică» în calitate de redactor responsabil pe care l-a transformat în
ziua preluării din foaie poporană ce era în organ politic de afirmare românească. A fost ales secretarul Reuniunii
Femeilor Române Sălăjene, în comitetul despărţămîntului ASTREI devenind bibliotecarul Asociaţiunei.
20
21
22

Martin, 2004, p. 16–18
Călian, 1980
MJIAZ, Fond Arhiva documentară Ioan Sima, dos. Însemnări personale, Cîteva crîmpeie de amintire despre unchiul Victor,
1973
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Unchiul Victor locuia pe strada principală aproape peste drum de tribunal. Foarte curînd casa a devenit
locul de întrunire şi comandament al tineretului român de pe atunci. Era în ea un permanent dute-vino de lume.
Acolo se ţineau consfătuiri, se purtau discuţii pînă tîrziu în noapte, se luau iniţiative şi hotărîri pentru acţiuni
politice şi culturale, se organizau întruniri şi serbări.
Apăreau şi figuri simandicoase caşi vicarul Alimpiu Barboloviciu şi în cîteva rînduri chiar preşedintele
Gheorghe Pop de Băseşti.
După vreo doi ani, bunica noastră pe care o numeam Mama Tina s-a mutat dela Pericei la Şimleu la
unchiul Victor ca să aibă grije de gospodărie.
A fost hotărît ca Virgil, fratele meu mai mare şi cu mine, înscrişi amîndoi la liceul din Şimleu, în timpul şcolarizării să nu mai facem zilnic naveta pînă la Pericei ci să locuim la unchiul Victor iar mama Tina să ne gătească
şi să ne îngrijească.
Eram încîntaţi.
Forfota din casa unchiului Victor ne fascina.
*
Unchiul Victor ne iubea foarte mult. Cînd îşi găsea timp liber se interesa de progresele noastre la şcoală, ne
ajuta să ne facem lecţiile, ne sfătuia.
Într-o zi, pentru o temă la geografie, studiam harta Europei. Unchiul Victor a intrat în cameră şi s-a apropiat de masa pe care era întinsă harta. S-a aplecat peste ea, m-a mîngîiat pe creştet şi mi-a spus cu vocea lui blîndă
şi adîncă, făcînd, pe hartă, cu degetul, conturul României vechi:
–“Vezi tu, Nacule, România azi e caşi un cornuleţ pe care îl cumperi dela Mihai23 cînd mergi la şcoală. Pe
cînd vei ajunge să-ţi iei examenul de maturitate, România se va întregi şi se va face ca şi o jimlă24“ şi mi-a trasat pe
hartă conturul României Mari de astăzi.
A fost una din primele profeţii ale unchiului Victor care s-a adeverit.
*
În anul 1910 unchiul Victor a fost desemnat din partea Partidului Naţional Român candidat la alegerile
de deputaţi în Parlament, în circumscripţia Şimleul-Silvaniei.
A început campania electorală şi întreg Şimleul şi circumscripţia lui erau în fierbere.
Consfătuirile şi întrunirile din casă s-au înteţit, sosirile şi plecările emisarilor şi ltafetelor nu mai conteneau.
Febilitatea acestei noi activităţi ne-a cuprins şi pe noi copiii care stăteam în permanenţă la pîndă să vedem
ce se întîmplă.
Unchiul Victor avea de contra candidaţi pe: Urgon Gábor care a cîştigat mandatul în alegeri cu o diferenţă
de numai cîteva voturi, obţinute necinstit prin substituiri de persoane care votau în numele morţilor şi care a ajuns
mai tîrziu ministru de interne în guvernul de răzbiu al contelui Tisza; Barabás Béla şi Keller Samu, advocat şi el
în Şimleu, adversar de întotdeauna a unchiului Victor.
Corteşii, acoliţii şi aderenţii candidaţilor purtau la pălărie cîte o pană de gîscă colorată: roşie, verde,
albastră, după partid şi candidat. Românii unchiului Victor purtau o frunză de stejar.
Se împărţeau manifeste, se vocifera în grupuri. Pe străzi treceau demonstranţi, deseori beţi, care intonau
cîntece şi strigau lozinci.

23

24

Mihai, vânzătorul de cornuri, franzele şi covrigei din Şimleu Silvaniei, notoriu pentru că îşi chema clientela să cumpere marfa
pe un cântec compus de el pe care îl intona în gura mare pe stradă purtându-şi coşurile
Pîinişoară rotundă, chiflă (ardelenism)
— 610 —

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

N

OMUL, MUZA ŞI ARTISTUL

*
Eu împreună cu fratele meu Virgil25 (anexa 5), dormeam în camera din spre stradă şi din dosul ferestrelor
urmăream această mişcare cu un amestec de interes şi teamă.
Într-una din seri cînd abea aţipisem amîndoi, ne-a trezit un vacarm infernal din stradă. Cîţiva derbedei
beţi, puşi la cale de Keller, ameninţau, urlau şi înjurau în faţa casei. Apoi un bolovan aruncat a spart un geam care
a căzut ţăndări, cu zgomot. A fost ca un semnal care a declanşat o furie. Zeci de bolovani aruncaţi au fărămiţat
toate geamurile spărgînd şi răsturnînd şi obiecte din cameră.
Unchiul Victor şi unchiul Ionaş26 s-au repezit în odaie şi ne-au scos de acolo în grabă. Ne-au cercetat să vadă
dacă n-am păţit ceva, ne-au alintat ca să ne alunge frica şi ne-au dus în camera Mamei Tine27.
Aici unchiul Victor ne-a îmbrăţişat şi ne-a spus voios pe un ton hotărît:
– „Ce vreţi? Aşa-i la război!“
*
La cîteva zile ne aflam în ajunul alegerilor. Era spre înserat şi mă jucam prin curte cu fratele meu Virgil şi
vreo doi copii de vîrsta noastră din vecini.
Deodată vedem că intră pe poartă un jandarm ţanţoş, cu o mustaţă imensă, pene de cocoş la chipiu, mînuşi
albe şi foarte înfipt intră în birou la unchiul Victor.
Ne-am speriat căci ştiam că prezenţa unui jandarm nu-i nici odată a bună. Ne-am întrerupt jocul şi am
rămas la pîndă, ascunşi.
L-am văzut pe jandarm plecînd.
Au apărut apoi, pe rînd, strecurîndu-se aproape pe furiş, domnul Coriolan Meseşan 28, după el domnul
Valer Vicaş29 apoi preotul Costea.
În birou la unchiul Victor se ţinea o consfătuire.
L-am văzut pe unchiul Victor plecînd împreună cu unchiul Ionaş şi domnul Coriolan Meseşanu. Ceilalţi ai
ieşit mai tîrziu.
Am intrat în casă cu Virgil, circumspecţi şi am căutat să aflăm ce s-a întîmplat.
Mama Tina ne-a lămurit că jandarmul băţos era plutionerul Creţu din Siciu care a venit să-l anunţe, în
taină, pe unchiul Victor că o ceată de bătăuşi din comuna Boghiş au decis să oprească şi să împrăştie coloanele de
ţărani români din comunele învecinate care urmau să vină a doua zi la Şimleu, la votare. Unchiul Victor s-a dus
cu o delegaţie la prim-pretorul Nagy Gyula să-i semnaleze acest act de samavolnicie.
Prim-pretorul Nagy Gyula era un tip autoritar, ţinînd în permanenţă în mîna dreaptă tija lungă a unei
pipe grele de porcelan pictat cu lalele colorate. Printre pufăieli, scuipături şi înjurături dădea ordine scurte în
vederea „menţinerii ordinei“.
A doua zi dimineaţă am văzut prin fereastră alaiul. Prim-pretorul Nagy cu pipa lui şezînd în trăsura cu
patru cai, cu vizitiul ţeapăn cu panglicile pălăriei fîlfăind în vînt, precedat de doi panduri călări, unul înarmat pe
capră lîngă vizitiu şi însoţit de o patrulă de alţi şase panduri călări se îndreaptă în trap întins către Boghiş.
Am aflat că a ajuns la vreme şi că „a făcut ordine“ împrăştiind pe bătăuşi astfel că votanţii români au putut
veni la Şimleu.
*
25
26
27
28
29

Virgil Sima, al patrulea dintre fraţii pictorului Ioan Sima, preot
Ioan Deleu, fratele mai mic al mamii şi unchiului Victor, ziarist
Iuliana Cosma căsătorită cu Daniel Deleu, notar în Pericei
Dr. Coriolan Meseşan, advocat în Şimleu, secretarul despărţămîntului ASTREI
Dr. Valer Vicaş advocat, mai tîrziu notar public în Şimleul-Silvaniei
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După Unire, după ce a fost înfăptuită România Mare, profeţia unchiului Victor al cărei ctitor a fost şi
Victor Deleu, devenit erou naţional prin organizarea Corpului de Voluntari Ardeleni şi Bucovineni la Darniţa pe
care i-a condus în zilele de 7 şi 8 iunie 1917 la Iaşi, ne-am răspîndit care încotro.
Unchiul Victor, în calitate de secretar general la resortul Internelor al Consiliului Dirigent s-a stabilit la
Cluj.
Tot acolo m-am stabilit şi eu.
Păstram însă legătura cu Periceiul unde veneam cînd ni se făcea dor cu senzaţia duioasă că sosim din pribegie acasă.
*
Era un început de noapte de august cu un cer numai stele şi o lună cum nu cred că am mai văzut în Pericei
altă dată. Răspîndea o lumină feerică, argintie de vedeai totul ca în plină zi şi presăra peste grădină un polei fin,
strălucitor. O pace calmă se lăsase peste peste întreaga fire şi nu se auzea decît cîntecul greerilor.
Eram adunaţi, după cină, în cerdacul casei parohiale. Pe masă mai zăbovea coşul cu fructe, carafa cu vin
şi paharele pe jumătate pline de care nu se mai atingea nimeni. În jurul mesei şedeau: unchiul Victor, mama30,
tata31, mătuşa Cornelia32, mătuşa Sabina33 cu soţul ei unchiul Nicolae Munthiu34, unchiul Ionaş, fratele meu
Alexandru35, verişoarele mele Cornelica36 şi Marioara37, vărul meu Uţu38 şi eu. În colţ, pe scaunul cu leagăn, locul
său preferat, era aşezat fratele meu Cornel39. Pe prispă stăteau cocoţaţi: vărul meu Niculiţă40 şi cei mai tineri:
verişoarele mele Dorina41, Zoiţa42 şi vărul meu Ovid43.
Unchiul Victor ne povestea. Avea un glas cu un timbru adînc şi blînd şi un verb magnetic care te cucerea. Îl
ascultam pironiţi pe loc cu răsuflarea parcă oprită. Cornel încetase să se mai legene în scaunul său. Ne spunea despre
Periceiul copilăriei lui, despre port şi obiceiurile pămîntului, despre sărbători. Ni se părea că prind fiinţă figurile pe care
le descria, că în lumina stranie a lunii vedeam trecînd prin grădină pe badea Mitru îndemnînd boii, pe badea Florea adus
de spate, cu securea pe umăr pornit să cioplească o răstignire, pe lelea Nişcă (anexa 6), rezemată în toiag urcînd prin
Ruptură şi auzeam sub fereastră, în spre mijirea zorilor, colindul bătrînilor cu pletele retezate „Trei crai dela Răsărit“.
Numai tata îşi pierduse dela o vreme răbdarea. A doua zi era tîrg în Crasna şi voia zor-nevoie să meargă de
dimineaţă împreună cu fratele meu Alexandru să caute o pereche de cai. Se ridică de la masă, intra în casă, iarăşi
ieşea, iarăşi intra şi de cîte ori se ivea în pragul uşii ne zorea să mergem la culcare că mîine e o zi cu multă treabă
şi trebue să ne sculăm cu noaptea în cap.
Cu unchiul Victor de faţă nu-i dădeam ascultare şi mama nu înceta să-i spună de cîte ori apărea:
– „Du-te şi te culcă şi lasă-ne pe noi în pace!“
Numai fratele meu începea să dea semne de nelinişte căci ştia că mîine va fi bodogănit pe drum.
Într-un tîrziu, cînd îl credeam adormit, apare tata în cămaşe de noapte şi ni se adresează cu toată autoritatea:
– „Dacă nu înţelegeţi de vorbă bună şi nu mergeţi imediat la culcare vă iau lampa şi vă las pe întuneric!“
Regina Deleu căsătorită cu Alexandru Sima preot în Pericei, părinţii pictorului Ioan Sima
Alexandru Sima preot în Pericei
32
Cornelia Deleu sora mai mică a mamii şi unchiului Victor, căsătorită cu Lazar Maior în Pericei
33
	Sabina Deleu cea mai mică dintre surorile mamii şi unchiului Victor căsătorită cu Nicolae Munthiu
34
Nicolae Munthiu soţul Sabinei Deleu
35
Alexandru Sima, al treilea dintre fraţii pictorului Ioan Sima
36
Cornelica Maior, cea mai mare dintre ficele mătuşii Cornelia
37
Marioara Munthiu, cea mai mare dintre fetele mătuşii Sabina, căsătorită cu profesorul Aurel Decei
38
Diminutiv dat în familie doctorului Iuliu Maior al doilea fiu al mătuşii Cornelia
39
Cornel Sima, cel mai mare dintre fraţii pictorului Ioan Sima
40
Dr. Nicolae Munthiu, medic, cel mai mare dintre copii mătuşii Sabina
41
Dorina Maior, cea mai mică dintre fetele mătuşii Cornelia, căsătorită cu Eugen Popp
42
Zoe Munthiu, cea mai mică fată a mătuşii Sabina
43
Ovidiu Deleu, fiul lui unchiu Victor
30
31
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A venit în cerdac, s-a uitat pe masă şi a stat o clipă nedumerit. Atunci s-a auzit glasul adînc al unchiului
Victor cu o nuanţă de şagă în el:
– „Lungă mînă ţi-ar trebui ţie Alexandre ca să ajungă la lampa care ne luminează în astă seară“.
Am pufnit cu toţii în hohote de rîs de o ilaritate contagioasă care se înteţea pe măsură ce vre-unul din noi
încerca să spună ceva, început de cuvînt sau frază care se pierdea în cascadele rîsului.
Izbucnirea noastră a alungat pe tata în casă dar curînd, extenuaţi de rîs, ne-am răspîndit şi noi. Cei care
locuiau la mătuşa Cornelia au pornit cu trăsura iar cei rămaşi în casă am intrat prin odăi, fiecare la culcuşul său.
Multă vreme am mai auzit ici-colo, prin perete, pufnete şi frînturi de rîs.
*
Pictam portretul unchiului Victor.
Depă ce îşi rezolva treburile trecea pela mine. Se uita la tablouri, scotea tabatiera fără grabă cu aceleaşi
gesturi calme pe care i le cunoşteam, îşi răsucea o ţigară, şi-o aprindea şi se aşeza în fotoliu. Între timp eu fixam
pînza pe şevalet şi îmi preparam paleta.
În timp ce pictam povesteam împreună. Adesea despre artă.
Unchiului Victor îi plăcea frumosul, aprecia pictura, fără ostentaţie, respectînd –caşi în alte domenii–, părerile oamenilor. Nu l-am auzit nici odată în faţa unui tablou emiţînd considerente ca mulţi alţii: „nu seamănă“ sau
„gardul e pictat strîmb“ sau „vasul cu flori parcă lunecă de pe masă“ sau „vestonul trebuia colorat în cenuşiu nu în
albastru“ nici explicînd el ce a simţit artistul cînd a pictat tabloul.
I-am destăinuit intenţia mea de a mă duce la Paris să vizitez cîteva ateliere de pictori să-mi dau seama
nemijlocit de felul cum lucrează.
Mi-a aprobat îndată gîndul. A adăugat însă un sfat:
– „Du-te Nacule, cercetează, vezi şi învaţă. Deprinde meşteşugul penelului dar nu copia.
Nu imita pe nimeni. În pictură, în arta ta, fii şi rămîi „tu“.
I-am urmat sfatul pentrucă era înţelept şi pentru că era identic concepţiei şi structurii mele, „eului“ meu.
La şedinţa următoare cu un gest discret pe care aproape nu l-am observat unchiul Victor a lăsat pe masa
mea un plic în care am găsit o sumă ce avea să adauge substanţial fondul meu pentru acoperirea cheltuielior de
călătorie şi studii.
*
În 25 mai 1936 unchiul Victor împlinea şasezeci de ani. Nouă ni se păreau, atunci, foarte mulţi.
S-a potrivit ca treburile deputăţiei să-l solicite în Sălaj. Aflînd de asta, familia a decis să-l sărbătorim la
Pericei unde urma să ne strîngem toţi cei ce ne puteam face disponibili.
Au fost trimise misive şi pregătirile au început din vreme. Printr-o coincidenţă binevenită, fratele meu Virgil
a împuşcat un ţap-căprior în crîngul Goroslăului. I s-au adăugat orătăniile cele mai chipeşe din coteţe, slănini şi
cîrnaţi din cei puşi la afumat în pod. Sărăoaiele împlîntate în buţi au umplut carafele cu vin de peste cinci ani.
Tot Virgil a avut ideea să-i facem unchiului Victor cadou un costum-port de pericenean. A stîrnit pe Sfăt, pe
Curator şi pe cîţiva enoriaşi să scotocească prin lăzile de acasă. A adunat un „clop de paie“, o „chemeşe“ şi „gace“44. Cu
toată silinţa ce şi-au dat nu au mai găsit veston albastru cu doi nasturi (pitke) la spate cum se purta pe vremea lui.
În ziua de 25 mai ne-am strîns cu toţii cari veniserăm la Pericei, la noi în casa parohială.
Masa lungă festivă era aşternută în sufragerie, din bucătărie răsunau poruncile cumnatei mele Emilia45 care
zorea femeile chemate să dea o mînă de ajutor, se auzea zvon de tacîmuri şi veselă rînduită iar în cerdac, unde ne
adunam, parfumul florilor din grădină se războia cu mirosurile de fripturi ce se rumeneau în culină.
44
45

Pantaloni largi acoperind genunchiul, ţesuţi în casă din in şi cînepă
Emilia Costin căsătorită cu Virgil Sima
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Stăteam deja în poveşti, în grupuri: Tante Oli46, mătuşa Sabina, unchiul Ioane, sora mea Miţi47 (anexa 7),
cu soţul ei profesorul Iuliu Haţieganu şi fetiţa lor Ghighi48, verişoara mea Cornelia cu soţul ei Liviu Timbus, fraţii
mei Cornel aşezat în scaunul cu leagăn şi Laurenţiu49, verişoara mea Zoiţa.
Virgil împreună cu mine şi şi vărul meu Ovid, într-o cameră, împăturam costumul şi ne sfătuiam asupra
momentului cînd îl vom preda sărbătoritului.
A sosit şi trăsura Maioreştilor. Au coborît din ea: mătuşa Cornelia cu unchiul Lazar50 care şi-a pus în cinstea
evenimentului cravata de gală, fata lor Dorina şi fiul lor Artur51 cu soţia sa Jenica.
Tante Oli cu ochii investigatori a surprins că plănuiam ceva, dădea semne de impacienţă şi ne supraveghea
din priviri, Ştiindu-l pe Ovid cu noi, se temea să nu fi născocit vre-o poznă.
În sfîrşit l-am zărit pe unchiul Victor venind agale pe uliţă, petrecut de fruntaşii comunei şi de foştii lui
prieteni de joacă din copilărie, oprindu-se cînd şi cînd ca să-şi termine cu toţii spusele. În poarta grădinii şi-a luat
rămas bun dela cei cari l-au condus şi s-a îndreptat spre cerdac.
L-am întîmpinat cu urale. Ne-a răspuns răspîndind asupra noastră zîmbetul lui blajin, tandru şi vesel.
Miţi l-a întrebat:
– „Spune, unchiule Victor, cum e să fii de şeasezeci de ani?“
Unchiul Victor şi-a scos tabatiera, a început să-şi răsucească o ţigaretă şi a răspuns cu un zîmbet şăgalnic
strivit sub mustaţă:
– „Nu-i nici o deosebire, Miţi dragă, de cum a fost înainte. Doar ai impresia că nu mai vezi atîţia oameni
bătrîni“.
Au fost aduse aperitivele. Am ciocnit cu toţii în sănătatea unchiului Victor. Era momentul predării cadoului.
Virgil s-a dus să-l aducă şi venind cu el în braţe, de emoţie s-a împiedicat în covor şi era să cadă.
Darul a stîrnit veselie şi l-a amuzat grozav pe unchiul Victor. I-am propus să-l îmbrace, el s-a învoit de
îndată şi a trecut în camera lui. Numai Tante Oli a protestat temîndu-se să nu se dea în spectacol.
Clopul de paie era pe măsură. Cămaşa mult prea mică nu l-a încăput aşa că a trebuit să renunţe la ea şi să
rămînă îmbrăcat cu a lui. Gacele îi veneau însă de minune.
Cînd a apărut îmbrăcat pe jumătate de perecinean l-am întîmpinat cu vesele ovaţii. Unchiul Victor era
aproape fălos şi a făcut cîteva rotiri de învîrtită tropăind din picior şi se înveselea urmărind cum se înfoaie gacele
ca şi rochiile.
Ovid a declarat sentenţios că va anina costumul în holul casei printre lucrurile din colecţia etnografică a lui
Tante Oli la care aceasta a achiezat în măsura în care costumul „reprezintă un obiect de artă naţională“.
Am fost poftiţi să trecem în sufragerie, la masă. Tante Oli i-a cerut unchiului Victor să se schimbe întîi dar
el a protestat şi a rămas tot timpul îmbrăcat în gace.
*
Era pe la sfîrşitul lui septembrie 1939.
Într-o după masă m-am dus să-l văd pe unchiul Victor. L-am găsit singur. Tante Oli era încă la Colibiţa iar
Ovid era concentrat pe zonă.
Unchiul Victor mi-a propus să-l însoţesc pe deal, în vie, să-mi dea un strugure ruginiu.
– „Aşa să ştii, Nacule, că mînînci cel mai scump strugure din lume. Numai eu ştiu cît mă costă pe mine
să-mi întreţin via în Cluj“.
Olivia Bardoşi căsătorită cu Victor Deleu
Maria Sima, sora mai mică a pictorului Ioan Sima, căsătorită cu profesor dr Iuliu Haţieganu
48
Maria Iulia Haţieganu căsătorită cu profesor dr Octavian Fodor
49
	Laurenţiu Sima, al doilea dintre fraţii pictorului Ioan Sima
50
	Lazăr Maior soţul mătuşii Cornelia Deleu, locuind în Pericei
51
Artur Maior cel mai mic dintre fii mătuşii Cornelia
46
47
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L-am întrebat atunci cum vede el situaţia politică mondială care ne preocupa pe toţi. Şi-a scos tabatiera,
şi-a răsucit încet o ţigaretă. O umbră tristă i-a trecut parcă pe faţă.
– „Nebunul acesta de Hitler va aprinde lumea. Va urni infernala maşinărie de război care e armata teutonă, va cotropi şi pustii pe unde va ajunge. Antanta se va coaliza din nou împotriva Germaniei şi pînă la sfîrşit
îi vor bate pe nemţi şi îi vor ţinea sub ocupaţie poate şi cincizeci de ani. Doar că războiul, cu tehnica de astăzi, va
fi groasnic şi nimicitor, apocaliptic. Aşa că vă plîng pe voi pe cei care îl veţi îndura. Iar cei ce veţi supravieţui, veţi
avea parte de frămîntări şi veţi trăi într-o lume nouă cu altă tendinţă de orînduire socială. Poate mai dreaptă. Va
trebui să vă obişnuiţi şi să vă adaptaţi ei“.
A fost ultima profeţie a unchiului Victor care s-a adeverit şi de data aceasta.
*
La trei luni unchiul Victor s-a stins.
Azi, cînd scriu aceste rînduri, după treizeci şi patru de ani, îl am prezent şi viu în amintire de parcă m-aş fi
despărţit de el eri.
Cluj, septembrie 1973“52
Putem, oarecum concluziona, chiar dacă ne-am raporta doar la aceste documente menţionate mai
sus, că acestea ne redau nu doar drumul devenirii umane şi artistice a pictorului, ci şi pagini de istorie locală.
Este o istorie sub forma unei poveşti care stârneşte cititorul cu acele trăiri şi întâmplări haioase din viaţa de
zi cu zi a unei familii din Sălaj. Relaţia dintre istorie, literatură şi pictură sau, mai general formulat, dintre
fapte, cuvânt şi forma plastică este una atât de extinsă şi străveche, încât o discuţie asupra ei în general ar
deveni inutilă şi redundantă.
Subtile rafinări ale spiritului de tribun al acestor familii l-au produs pe blîndul maestru al delicateţei şi
beatitudinii contemplative din peisajele şi florile sale53, care doar la ideea că ar fi putur să se ocupe, pur şi simplu
accidental, cu altceva decît pictura îl face pe maestrul Ioan Sima să surîdă stingherit şi să pară foarte încurcat. Are
o faţă modelată de zîmbet şi cred că totdeauna, mai precis, încă de la 7 ani, i s-a putut aplica formula: „în fine este
el însuşi’’. Cînd surîde, nu mai vezi nimic decît ochii extraordinari de limpezi, adăpostiţi după ochelari cumsecade.
Îi pun o întrebare direct, iar domnia sa hoinăreşte cu gîndul, înoadă domol fraze şi întîmplări, destramă ingenios
chipuri şi, pe nepregătite, dar metodic, mă trezesc cu un răspuns complet54. Ioan Sima nu a fost doar un pictor
al florilor din grădina casei părinteşti, ci şi un maestru în tălmăcirea cuvintelor, prin intermediul cărora a
reuşit să creeze imagini, să redea portrete, să ne introducă în atmosfera familiară şi în viaţa societăţii în care
a trăit, să dea impresia vieţii în toate dimensiunile ei, într-un mod natural, curgător. Descoperim în con‑
strucţia acestui pictor, câteva trăsăturui specifice creaţiei eminesciene, pe de o parte, dragostea şi natura ca
teme permanente şi, simplitatea, naturaleţea, muzicalitatea, limpezimea clasică a exprimării, ca expresii a
personalităţii.
Aceste afirmaţii sunt susţinute şi de constatările oamenilor de presă care au luat contact cu maestrul.
Mircea Breban, într-un interviu realizat cu pictorul Ioan Sima, afirma: „lucrările dv., de o mare frumuseţe şi
sinceritate, mărturii ale unei experienţe acumulate de-a lungul unor decenii de activitate artistică, vă definesc drept
un creator profund original, confesează bucuria liricului meditativ care sînteţi, în faţa frumuseţii sincere, necăutate, a unui buchet de flori, a unui colţ de grădină, sau a unui zâmbet de copil“55. Dr. Lajos Végvári, organiza‑
torul expoziţiei de la Miskol din Ungaria, profesor de istoria artei şi estetică la Institutul de arte plastice din
Budapesta, scria în catalogul expoziţiei: „Forţa principală a picturii româneşti o constituie coloritul împlinit şi
viziunea naturii. Aceste virtuţi le păstreză şi le dezvoltă, conform propriei viziuni, şi Ion Sima (n.1898). Farmecul
52
53
54
55

MJIAZ, Fond Arhiva documentară Ioan Sima, dosar Însemnări personale, 1973
Călian, 1980
Nicaş, 1970
Breban, 1980
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discret al artei sale a lăsat urme nu doar în Transilvania, dar şi în Bucureşti şi Paris. Aparţine liniei fruntaşe a
picturii româneşti şi de mai mult de un deceniu este posesorul titlului de „artist emerit’’. N-a căutat senzaţiile
„mari’’, ci bucuria liniştită şi şi-a fixat cu pietate trăirile. Lumea lui e „mică’’: flori, vaze, folclor, o grădină, case
bătrîne, zăpadă, răsărit de soare. Dar tema aceasta modestă îţi dă armonie şi o bucurie stenică iradiază în arta sa.
Pictează meditativ ca şi Chardin, cel mai mare maestru al naturii moarte din secolul al XVIII-lea, cu lejeritatea
lui Manet, iar decorativitatea îl înrudeşte cu lumea lui Bonnard. Ecourile artiştilor francezi demonstreză că le
cunoaşte bine arta. (...) Arta lui însă este tipic românească. Drumul său, cu profil specific românesc, trece prin arta
franceză şi maeştrii postimpresionişti’’.
Aceşti oameni ai presei, precum şi criticii de artă, ne ajută să-l cunoaştem nu doar pe pictorul, ci
şi omul Ioan Sima. Ilie Călian, care a realizat mai multe interviuri cu maestrul afirma: „Privesc lumina din
tablouri. O lumină fără umbre, autonomă, lumina tabloului însuşi, o lumină proiectată dinăuntrul sensibilităţii
pictorului, o lumină-expresie a personalităţii, nu impresie despre real. Dacă pentru impresionişti realitatea este
ceea ce se vede nu ceea ce se ştie, un produs al luminii, pentru Ioan Sima realitatea este esenţializată de o privire
interioară. Înţeleg de ce Ioan Sima nu are nevoie de o mare varietate de subiecte: lumina este în el însuşi; pe cît de
nuanţată este expresia, pe atît de unitară, totuşi, şi de un echilibru interior de factură clasică”56.
De fapt, pentru Ioan Sima „pictura este însăşi viaţa mea. Nu pot concepe o zi fără să iau în mână pensula sau cărbunele, fără să fac o schiţă sau să revin asupra unei lucrări anterioare. Pictura şi arta, în general, sînt
pentru mine ca un elixir magic dătător de viaţă...”57. Obişnuit să creeze portrete mânuind penelul – „de portret
m-am ocupat dintotdeauna. Important este să redai portretul psihicului, al caracterului omului. Lucrarea să nu
fie mască, ci duh. Fotografia redă perfect imaginea de moment, masca, nu esenţa. Cine face portrete are a se lupta
nu numai cu dificultatea de a surprinde această esenţă, dar şi cu aceea de a nemulţumi „modelul’’ şi familia lui.
Mi-amintesc, pictam un copil de cinci-şase ani, foarte mobil şi căruia, pentru a se mişca mai puţin, i-am inventat
o povestioară care l-a impresionat. Cînd l-am întrebat de ce i-au dat lacrimile, mi-a răspuns: „Nu plîng, mi-a ieşit
povestea pe ochi’’. Pictez ceea ce îmi provoacă un sentiment ... Culorile sunt inspirate din „natură’’, dar, fireşte, nu
sînt exact aceleaşi, ele trebuie subordonate sentimentului, ca şi construcţia lucrării. Altfel totul rămîne artificial,
rece58 – la fel de uşor şi în aceiaşi perspectivă ca în pictură, reuşeşte să ne creioneze în cuvinte peisajul, por‑
tretul celor dragi, “maestrul vorbeşte ca şi cînd n-aş mai fi de faţă. Înşiră idei, zugrăveşte fugar chipuri, zîmbeşte
şi are o faţă de om aflat în dialog cu sine”59.
Ideea că s-ar fi putut ocupa cu altceva decât pictura îl face adesea pe Nacu să surâdă, afirmând că,
dacă nu şi-ar fi descoperit vocaţia de pictor, s-ar fi ocupat cu „pictură de duminică’’. Adică, tot pictură. Nu
m-am gîndit să-mi fac din pictură o meserie. Dacă a ieşit aşa … De altfel, în tinereţe, am urmat dreptul. Simultan
desprindeam meşteşugul picturii într-un atelier aflat pe actualul boulevard Lenin”60. Dar, fără îndoială, are ca
hobby, muzica – „Dacă ar fi existat acel „dacă’’ din întrebarea precedentă, poate aş fi gîndit în foneme şi aş fi meşteşugit armonii cu chei, în regatul sunetului şi nu al culorii”61, sau poate, ar fi aşternut pe sub „ochelarii cumsecade” portrete şi peisaje prin puterea cuvântului şi, la fel ca pictorii impresionişti şi poeţii simbolişti, care au
creat mitul boemei pariziene, care continuă să fascineze peste secole, la fel şi Ioan Sima ne-ar fi fascinat cu
romane istorice, creând mitul ţăranului român, rămânând pe acelaşi tărâm al oamenilor, muzelor şi artelor.
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ASPECTE DE GEOGRAFIE ISTORICĂ
ÎN ŢARA MARAMUREŞULUI
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ASPECTS OF HISTORICAL GEOGRAPHY IN MARAMUREŞ COUNTRY
ABSTRACT: The prezent paper offers an approach of
historical geography in the Maramureș Depression by analyzing the Maramureș geoidentity as an entity formed of
natural sites and humans. The paper focuses on the historical dimension of the Maramureș geoidentity and points out
aspects as etimological references, archeological evidence,
political-administrative evolution and toponimy as reflection of the human-environment relationship.
KEYWORS: historical geography, geoidentity, toponimy,
Maramureş
REZUMAT: Lucrarea de față prezintă o abordare de
geografie istorică în Depresiunea Maramureșului în sensul

analizei geoidentității maramureșene ca entitate alcătuită
din locuri naturale care conferă factorului uman suport
material și ambiental pentru existență. Lucrarea abordează
de fapt dimensiunea istorică a geoidentității maramureșene,
analizând aspecte precum referiri etimologice ale numelui
unității geografice, dovezi arheologice privind continuitatea viețuirii, etapele de evoluție politico-administrativă a
Maramureșului sau toponimia locală ca formă de reflecție a
relației om-mediu.
CUVINTE-CHEIE: geografie istorică, geoidentitate, toponimie, Maramureş

1. INTRODUCERE
În dicţionarul de geografie umană, geografia istorică este definită ca ramură a geografiei ce se ocupă
cu reconstituirea unor peisaje geografice trecute. De-a lungul timpului au fost folosite şi alte sensuri, de
exemplu cel istoriografic, de studiu al descoperirilor geografice şi al exploatării unor noi teritorii (înţeles
folosit în special în secolul al XIX-lea). Un alt aspect a fost cel al modificării graniţelor şi sistemelor poli‑
tice de-a lungul timpului. Termenul mai este utilizat şi pentru determinarea influenţei factorilor geografici
asupra istoriei.
În geografia românească, studii de acest gen au efectuat I. Conea (Ţara Vrancei, Ţara Loviştei), S.
Opreanu, N. Rădulescu şi mai recent M. Mureşianu (Ţinutul Grăniceresc Năsăudean), P. Binder etc. Nici
unul dintre ei însă nu face referiri de ordin teoretic la natura, dimensiunea sau metodologia de studiu a
acestei ramuri geografice. Mesajul pe care Ion Conea îl transmite prin lucrarea sa Ţara Loviştei1 este acela că
în dorinţa de a identifica stări trecute istorice sau geografice, este imperios necesar a corela scrierea istoriei
cu analiza cadrului geografic şi vice-versa. Autorul, trecând de la hărţile mai vechi la cele mai noi, şi cerce‑
*
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tând materialul istoric cu harta în mână, apoi la faţa locului, a reuşit să elucideze anumite incongruenţe în
materialele istorice referitoare la Ţara Loviştei.
Tema de faţă suportă mai multe interpretări, dacă ne axăm pe definiţiile existente, dar şi pe studiile,
puţine de altfel, care au apărut în România. Fără a exista un suport metodologic pentru studiile de geografie
istorică, o abordare posibilă este aceea de a analiza modul în care populaţia locală şi-a pus amprenta asupra
peisajului geografic, ca rezultat al transformărilor politice şi socio-economice survenite de-a lungul istoriei.
Această stare de fapt rezidă în conferirea unor trăsături esenţiale mediilor naturale, ca de exemplu accesibi‑
litate, suport pentru activităţile de bază, refugiu etc., spre deosebire de modul în care acestea au fost exploa‑
tate de către autorităţile străine (într-o formă organizată, bazată pe planificări, în scopul obţinerii de profit).
Potrivit lui Ioan Mac2, toate atributele pe care le îmbracă spaţiul exprimă un mod dimensional de
ordine în care se petrec faptele geografice indiferent de natura lor fizică şi socială. Conotaţiile semantice ale
acestui termen îl asociază cu efectele practicilor umane care duc la conturarea unor modele teritoriale de
vieţuire. Trei elemente majore contribuie la edificarea acestor modele teritoriale şi anume:
– Experienţa – deprinderi dobândite în confruntarea cu mediul înconjurător de-a lungul timpului şi
transmisă din generaţie în generaţie sub forma arhetipurilor sau reprezentărilor sociale;
– Împrumuturile, preluate din ariile învecinate sau mai îndepărtate cu care locuitorii unei comunităţi
intră în contact direct sau indirect. Această formă de civilizare prin împrumut este extrem de evidentă și în
cazul unor accidente culturale, cum a fost colonizarea saşilor în Ardeal;
– Instruirea, obţinută pe diverse căi (educaţie, familie, societate).
Acelaşi autor apreciază că valenţele teritoriului (spaţiului) preluate în diverse feluri, oricum selectiv,
sunt reflectate tocmai în arhitectura modelului teritorial uman. Societăţile proiectează şi modelează spaţiul
în acord cu imaginile pe care acestea le elaborează (le concep, le construiesc) şi a căror sursă o constituie
tocmai practica umană. Mii de ani s-au derulat în procesul vieţuirii umane cu practici şi cunoştinţe diferit
valorificate în folosirea spaţiului şi în raportul de gândire de a înţelege şi reprezenta Pământul într-o con‑
cepţie proprie despre lume şi cosmos, acea imago mundi preferenţială. Trăinicia spaţiului relaţional (ommediu) depinde de profunzimea operaţiei exercitate de către om în teritoriu şi de varietatea legăturilor,
cum ar fi cele de interes economic, de proprietate, de dominare, de stăpânire ş.a. Identificarea unui teritoriu
nu este decât un prim pas în procesul relaţional, căci urmarea firească presupune stabilirea poziţiei, rele‑
varea atributelor (de favorabilitate, de pretabilitate, de acces etc.) şi oportunităţilor3.
Un exemplu care reflectă într-un mod optim relaţiile de coexistenţă şi sinergism într-un teritoriu este
formarea identităţilor geospaţiale sau geoidentităţilor, ce pot fi definite ca entităţi umane teritoriale alcătuite
din locuri (sit-uri) naturale şi oameni ce trăiesc pe acele geospaţii şi care le oferă un suport material și ambi‑
ental pentru existenţa lor. În cele ce urmează, este prezentată dimensiunea istorică a geoidentităţii maramu‑
reşene, cu sublinierea continuităţii relaţiilor pe care maramureşenii le-au avut cu pământul/teritoriul pe care
l-au locuit şi pe care l-au transformat şi adaptat de-a lungul timpului propriilor necesităţi şi dorinţe.
2. Referiri etimologice şi derivaţii semantice
Primul document cunoscut în care este menţionat Maramureşul apare destul de târziu, odată cu
invazia ungurilor. Este vorba despre o diplomă ce datează din anul 1199, prin care regele Emeric I donează
comitelui Laurenţiu pământ „de 5 pluguri”, ca recompensă pentru slujirea credincioasă şi pentru salvarea
regelui de la moarte, când acesta se afla la o vânătoare în Maramureş4. În documentele latine poartă numele
de Maramorisius, Maramurus sau Maramorosius, iar în cele greceşti, slavone şi poloneze Maramoreş şi
Maramorâş.
2
3
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Interpretarea etimologică a numelui diferă de la autor la autor. I. Bunea îl derivă de la „Marmore”,
un Marus din neamul lui Maurus, care ar fi fost primul descălecător şi de la care şi-ar fi luat numele râul
Mara şi familia Mariş5. Ca argument invocă faptul că în actele Patriarhiei Constantinopolitane din anii
1390–1400, Moldova se numeşte Maurovlahia, ce ar semnifica ţara vlahilor originari din Maramureş. N.
Densuşianu îl derivă din cuvântul Marimorusa, care în limba cimbrilor însemna mare moartă, nume ce
s-ar fi dat Maramureşului din cauza maselor de apă care înainte de era neolitică acopereau întregul şes al
Panoniei, până în munţii Bucovinei6. Părerea pare să fie confirmată şi de numele mortua, sub care figu‑
rează în unele documente medievale nişte mlaştini din bazinul Tisei. Ioan Mihalyi de Apşa este de părere
că Maramureşul ar deriva din cuvântul marmură, cu intercalarea unui a, aşa cum şi cuvântul aramă derivă
din armă7. Opinia sa este justificată de faptul că în multe localităţi din Maramureş se găseşte marmură
de calitate inferioară în cantitate mare. Al. Filipaşcu afirmă că „ …în conflictul neîntrerupt care a existat
între stăpânii Daciei şi noul popor năvălitor, o parte din cei biruiţi si alungaţi trebuie să fi căutat refugiu în
Maramureşul apărat de munţi și de codri seculari. Repetarea deasă a acestor conflicte a înmulţit peste măsură
numărul locuitorilor umplând până și coamele munţilor celor mai înalţi cu aşezări omeneşti”. Şi în continuare:
“Rămăşiţele dace şi-au organizat în Maramureş o patrie nouă, o Dacie liberă, pentru apărarea căreia au construit o mulţime de cetăţi…”)8. Regruparea ar fi avut loc, în mod firesc, dincolo de Gutâi şi Igniş, stabi‑
lindu-şi tabere de-o parte şi de alta a râului Mara. În zonă sălăşluiau triburile de costoboci şi cistoboci.
Deci nou veniţii erau “venetici”, străini, chiar daca făceau parte din acelaşi regat. Aceştia din urmă prove‑
neau, majoritatea, din ţinutul trecut prin foc şi sabie de legiunile romane: aşezările de pe Mureş (Sebeş,
Orăştie, Grădiştea, Simeria, Deva, Brad, Gurasada – localităţi situate în prezent în judeţul Hunedoara
şi partea sudică a Apusenilor). În această regiune transilvăneană era organizat “centrul de comandă” a
regatului geto-dac. Nu este exclus ca denumirea generică a refugiaţilor să fi fost “morişeni” / “moroşeni” /
“murăşeni” (cei din/de pe Mureş).
3. Dovezi istorice privind continuitatea locuirii
Descoperirile arheologice de până acum au scos la iveală mărturii care atestă prezenţa omenească în
Depresiunea Maramureşului din cele mai vechi timpuri. Astfel, pentru paleoliticul superior (35000–10000
î.e.n), descoperirile arheologice de la Năneşti aduc primele argumente ale prezenţei omului în aceste locuri.
Începând din Neolitic (6000–2500 î.e.n), mărturiile se înmulţesc. Prima semnalare o face Ioan Mihalyi de
Apşa9, care descrie o secure de piatră descoperită în 1870 în comuna Leordina. Epoca bronzului este foarte
bogat reprezentată în zonă, cercetările scoţând la iveală fie depozite de unelte şi arme, fie diverse piese izo‑
late în aproape toate localităţile depresiunii. Bogăţia în minereuri neferoase pe care o oferea această zonă,
a dus la dezvoltarea unor centre locale de metalurgie a bronzului (descoperirile de la Săpânţa, Sarasău,
Sighet, Tisa, Coştiui, Vadu Izei, Năneşti, Bârsana, Ieud, Sârbi, Ocna Şugatag, Giuleşti etc).
În ceea ce priveşte continuitatea vieţuirii, Radu Popa10 afirmă că aşezările din epoca bronzului au avut
un caracter stabil, acest lucru fiind dovedit de descoperirile arheologice. De altfel, bogăţia în minereuri,
resursele mari de sare, păşunile, pădurile, bogăţia în vânat şi peşte, puteau asigura condiţii prielnice unei
evoluţii stabile a colectivităţilor umane care au trăit aici cu milenii în urmă.
În cele ce urmează punctăm câteva aspecte relevante pentru continuitatea locuirii Maramureşului
sintetizate din lucrarea „Istoria Maramureşului” a lui Alexandru Filipaşcu.11
5
6
7
8
9
10
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A. Filipașcu, 1940
N. Densușianu, 1913
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R. Popa, 1997
A. Filipașcu, 1940
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Populaţia nord-tracică, în care se înglobează şi cea a Maramureşului începând din secolul al VI-lea
î.e.n, poate fi considerată ca şi populaţie geto-dacică. Astfel, descoperirile din satele Tisa şi Sarasău (sec.
VII–V î.e.n.) dovedesc permanenţa traco-dacilor în zonă şi evoluţia lor spre forme superioare de organizare
socială. Materialele descoperite la Onceşti (ceşti dacice, ceramică cenuşie lucrată cu roata etc.) sunt simi‑
lare celor descoperite în celelalte zone ale ţării (Orăştie, Banat etc.).
Sub Burebista, Dacia se întindea până la Vilna, cuprinzând şi Maramureşul. În acest timp, Rodna
Veche era un centru înfloritor, având bogate mine de aur. Între Gelonos (Porolissum) şi Sarmizegetusa,
dacii au construit o linie fortificată, presărată cu puternice cetăţi de apărare situate pe coamele munţilor. Se
crede că de aceea expediţia de cucerire romană nu s-a mărginit la ocuparea Sarmisegetusei, deoarece stă‑
pânirea deplină a provinciei reclama şi cucerirea liniei fortificate de la nord şi nord-vest. Ultima rezistenţă
dacă a avut loc la hotarul Maramureşului, unde s-a retras populaţia civilă, precum şi luptătorii daci care au
supravieţuit înfrângerii. Rămăşiţele dace şi-au organizat în Maramureş o patrie nouă, pentru apărarea căreia
au construit o mulţime de cetăţi, a căror amintire o păstrează denumirile cetate şi cetăţuie din comunele
maramureşene (două urme de cetăţi descoperite la Onceşti, la Bârsana, la Cuhea, la Sarasău etc.). Romanii,
pentru a exploata în linişte minereurile din Rodna, au închis accesul din Maramureş spre valea Someşului
cu două fortificaţii puternice de pământ, ale căror urme se văd şi azi, una lângă Salva şi alta la sud de Romuli.
După câteva decenii de consolidare internă, dacii liberi din Maramureş au început să facă incursiuni de
pradă pe văile înfloritoarei provincii romane. Ca urmare, romanii au fost siliţi să pună capăt independenţei
ultimei ţărişoare dace, anexând-o ţinutului Porolissum. În Maramureş romanii au construit drumuri, au
reparat cetăţile şi au pus în exploatare minele de sare de pe Ronişoara, pentru exploatarea cărora au con‑
struit o fortăreaţă numită castellum, de unde îşi trage numele satul Coştiui. Amintirea dacilor a fost eterni‑
zată într-o serie de credinţe (de ex. baba Dochia) sau toponime (Borşa, care provine de la cuvântul bora =
vifor, Leordina – leorda = scai sălbatic, Petrova – petrodava). Despre stăpânirea romană ne amintesc mone‑
dele descoperite îndeosebi în apropierea vechilor mine de sare, la Teceu, Ieud, Coştiui, Petrova, precum şi
numeroase toponime (Coştiui – Castellum, Bocicoiel – bosco – pădure, muntele Ţibleş consacrat zeiţei
Cibele, Capul Mundului de lângă Şetref – mundulu – frumos, muncel din cuvântul monticello).
Viaţa în comunităţile maramureşene şi-a urmat cursul firesc în cadrul structurilor sociale conturate
în perioada daco-romană, chiar dacă în secolele următoare migraţiile au pătruns şi în Maramureş. Amintirea
unor barbari s-a păstrat însă numai în legendele populare şi în unele toponime. Despre sarmaţi ne aminteşte
numele Sărmătieşi din hotarul Budeştilor, despre cumani familia Coman şi muntele Piciorul Comanului de
pe Vatea Râului, de la goţi am împrumutat cuvântul cneaz şi numele de botez Dragomir, precum şi constru‑
irea bisericuţelor de lemn în stil gotic, cu turnuri drepte ca o săgeată, ce se aseamănă cu cele din Norvegia.
Construcţia bisericilor în stil gotic începe deja din sec. al IV-lea sub stăpânirea goţilor şi nu sub influenţa
coloniştilor germani stabiliţi în Maramureş mult mai târziu. Urme mai adânci au lăsat slavii, de la care am
împrumutat numele de voievod, precum şi alte numeroase nume de botez, care au reuşit să se menţină de-a
lungul secolelor datorită limbii slavone care se folosea în biserica românească. Marea majoritate a numelor
maramureşene din sec. XIV–XVI (Balea, Dragoş, Dunca, Hodor, Mihalca, Stan, Vlad etc.) sunt de origine
slavonă.
O importanţă covârşitoare asupra evoluţiei Maramureşului o are migraţia în sec. IX a ungurilor ce vin
dinspre răsărit şi care se instalează în Câmpia Panonică, care trec la cucerirea de noi teritorii, mai cu seamă
înspre est. În legătură cu aceste incursiuni apare şi prima ştire scrisă în care e menţionat Maramureşul.
Consemnările ulterioare referitoare la Maramureş reflectă contactele ce se realizează între coroana
maghiară şi populaţia autohtonă, precum şi infiltrarea ungurilor în Maramureş începând cu sec. al XIII-lea.
O diplomă din anul 1329 confirmă colonizarea în Maramureş a unor saxoni şi unguri, cărora li se acordă
autonomie şi privilegii speciale, populaţia autohtonă fiind obligată să se supună locuitorilor regali. Odată
sosiţi aici, coloniştii („hospites”) vor aduce cu ei şi forme de organizare politică, administrativă şi biseri‑
cească care vor înlesni în timp acapararea Maramureşului de către statul feudal maghiar. În documentele
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emise de cancelariile maghiare pe parcursul sec. XIV şi XV este prezentată lupta populaţiei româneşti cu
noul duşman. În procesul de instituire a dominaţiei maghiare asupra Maramureşului, un factor important
a fost înnobilarea marilor familii româneşti de aici cu grade corespunzătoare ierarhiei feudale. Chiar dacă
aceste titluri şi privilegii erau tentante, colonizarea cu locuitori străini şi expansiunea autorităţii regale au
creat nemulţumiri şi temeri în rândul conducătorilor români, asupra cărora s-au luat măsuri ferme de neu‑
tralizare (Bogdan de Cuhea fiind destituit din funcţia de voievod al Maramureşului şi declarat infidel).
Situaţia tensionată apărută între coroana maghiară şi voievodul (demis) Bogdan l-au determinat pe acesta
din urmă să plece în anul 1359 în Moldova, împreună cu familiile înrudite, unde înlăturându-l pe voievodul
Balc, se proclamă prinţ independent, iar Moldova stat de sine stătător. Emigrarea masivă a maramureşe‑
nilor spre Moldova a lăsat goluri ireparabile în rândurile românilor rămaşi, reducându-le puterea de rezis‑
tenţă şi puterea politică. Locurile rămase depopulate au fost colonizate cu ruteni veniţi din părţile Galiţiei,
aceştia orientându-se spre ţinutul condus de voievodul Ioan de Rozavlea, care i-a colonizat de-a lungul
văii numită ulterior Apa Rusului, unde au întemeiat satele ruteneşti şi iobăgeşti Poienile de sub Munte,
Repedea şi Ruscova. Mai târziu, nobilii din Petrova au colonizat câteva familii şi în satele Bistra şi Valea
Vişeului. Rutenii devin puternice elemente de deznaţionalizare a românilor, datorită puternicului lor aliat
găsit în biserica de limbă slavonă. Introducerea structurilor feudale odată cu plecarea voievodului Bogdan
îndreaptă această regiune spre un final anticipabil şi anume includerea sa în regatul ungar la sfârşitul sec.
XIV.
Secolul al XVI-lea este marcat şi în Maramureş de mari nemulţumiri din partea ţăranilor nobili
români, care erau deposedaţi de pământuri în favoarea nobililor unguri. Această stare de fapt a determinat
participarea lor, indiferent de starea socială, la răscoala ţărănească din 1514. Înăbuşirea răscoalei a atras
pedepse aspre asupra maramureşenilor, autoritatea maghiară confiscând moşiile a 32 de familii.
În 1538 Maramureşul este anexat Transilvaniei, în această perioadă proliferând protestantismul şi
calvinismul, fapt care atrage după sine o politică de maghiarizare propagată prin cele mai diverse mijloace:
„deodată cu domnia principilor ardeleni se inaugurează astfel în Maramureş o epocă de decădere şi de înstrăinare
a românilor, tot atât de tristă ca şi epoca fanariotă din principate” (Al. Filipaşcu, 1940)12. Lupta românilor
maramureşeni împotriva tendinţelor acaparatoare ale coloniştilor saxoni şi unguri, precum şi împotriva
deznaţionalizării, şi-a găsit ecou în principalele evenimente care au cuprins Transilvania acelor vremuri
(răscoala de la 1784, jafurile unor forme de organizare haiducească asupra nobilimii maghiare – Pintea
Viteazul).
Un alt eveniment deosebit din istoria Maramureşului este ultima invazie a tătarilor, care a avut loc
în 1717. Aceştia sunt zdrobiţi la Borşa de către populaţia locală, pe locul numit şi astăzi Preluca Tătarilor.
Un element ce merită menţionat şi care se va repercuta ulterior asupra structurii etnice şi socio-eco‑
nomice a Maramureşului, este apariţia populaţiei evreieşti. Primul document care aminteşte prezenţa lor în
Maramureş este conscripţia din 1728 în care sunt enumeraţi 9 evrei (6 dincoace de Tisa, iar 3 dincolo). Nu
se aminteşte nimic referitor la ocupaţia acestora, dar menţiunea făcută la evreul din Săpânţa este suficient
de elocventă: „un singur jidov, care fără să plătească ceva dare, ruina populaţia”. Dacă la început evreii au fost
acceptaţi mai mult din milă în satele iobăgeşti, abilităţile de adaptare le-au permis să pătrundă în scurt timp
în comunele nobile şi în oraşele regeşti. La început, aceştia nu aveau drept de proprietate, plătind nobilului
proprietar taxe de toleranţă. În 1780, evreilor din Sighet li se permite de către regele Iosif al II-lea să-şi con‑
struiască o sinagogă. Numărul lor, în continuă creştere, a provocat îngrijorare chiar şi la curtea vieneză, care
pe parcursul sec. al XVIII-lea a cerut de multe ori informaţii asupra lor. Conscripţia din 1787 arată deja în
Maramureş prezenţa a 1214 evrei de sex masculin; în 1804 erau 2448, în 1805 numărul lor total era de 4976,
în 1835 erau 7650, iar în 1840 reprezintă deja 6% din întreaga populaţie, adică 9079 de suflete. În 1828 ei
au deja organizaţie de castă, care îi reprezenta în faţa autorităţilor, având concentrat în mâna lor comerţul
de vite şi de cereale din comitat. În ceea ce priveşte originea lor, aceştia provin din Rusia şi Bucovina. În
12
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Bucovina, fiind persecutaţi de generalul Enzenberg (care într-un singur an, 1781, a expulzat 365 de familii
de evrei), ei treceau în Maramureş, având în vedere că graniţa spre ţinutul Năsăudului era de nepătruns.
Spre Galiţia nu mergeau din dorinţa de a fi cât mai departe de stăpânirea rusească, care în 1791 le-a interzis
agricultura şi i-a obligat să locuiască în ghetouri, stabilind principiul că evreilor nu li se permite nimic ce
nu se precizează prin lege. Aceste dispoziţii, agravate în 1882, s-au menţinut în Rusia până la izbucnirea
revoluţiei roşii. Aceasta este, deci, principala cauză pentru care evreii s-au îndreptat spre Maramureş. În
1828 ajunseseră atât de mulţi, încât, din motive economice (concurenţa în activităţile de negoţ), ceruseră
autorităţilor să interzică accesul în comitat pentru noi evrei. Construcţia căii ferate ce lega Maramureşul cu
Galiţia de la sfârşitul sec. al XIX-lea a facilitat şi mai mult invazia evreilor, care în 1900 ajung să reprezinte
18.8% din populaţia comitatului. În dorinţa lor de câştig, evreii au întrebuinţat toate mijloacele permise
şi nepermise pentru a exploata fără scrupule pe ţăranii simpli şi creduli, mai ales când aceştia erau siliţi
să recurgă la ajutorul lor. În 1830, conducătorii comitatului constată că evreii i-au obişnuit pe creştini cu
abuzul ţuicii şi în consecinţă trimit circulare la toţi preoţii lor, îndrumându-i să atragă atenţia credincio‑
şilor asupra pericolului consumării ţuicii fabricate de evrei. Dieta ungară din 1840 asigură libertăţi pentru
evrei, iar în 1867 le acordă dreptul de a câştiga proprietăţi imobiliare şi de a avea acces la composesoratele
nobile, ca în scurt timp să devină ei stăpânii acelora. Oficialitatea maghiară i-a sprijinit cu toată puterea,
considerându-i ca cei mai buni aliaţi pentru crearea unei hegemonii ungureşti în Maramureş. În 1870, evreii
reuşesc să aibă în congregaţia comitatului 53 de virilişti, faţă de 27 români. Datorită puterii şi influenţei lor
crescânde, evreii devin adevăraţii stăpâni ai Maramureşului, neîndrăznind nimeni să li se împotrivească.
Pentru exploatarea lemnului de brad, statul maghiar încheie un contract cu firma evreiască Fraţii Pollac, iar
în 1873 concesionează tăierea a 1 milion mc brad firmei Fraţii Groedl, deţinătorii de mai târziu a titlului de
baroni de Giuleşti şi distrugătorii celei mai frumoase păduri composesorale. Prin asemenea mijloace, evreii
au reuşit cu încetul să se aşeze în mijlocul satelor şi să-i alunge pe români la periferii.
Începând cu a doua jumătate a secolului al XVIII-lea apar germenii relaţiilor de producţie capitaliste.
Perfecţionarea mijloacelor de producţie a sării, exploatările forestiere sunt stimulate de colonizările făcute
de Maria Tereza cu şvabi şi ţipţeri.
Din secolul al XIX-lea spiritul naţional din Maramureş se coagulează cu ideile manifestate în
Transilvania şi în Principatele Române. Două evenimente merită amintite în ceea ce priveşte istoria
Maramureşului în sec. XX, şi anume stabilirea graniţei pe Tisa în 1920 şi recucerirea pentru o scurtă peri‑
oadă de către Ungaria horthystă în 1940.
4. Evoluția teritorial-administrativă a spațiului maramureșean
Din punct de vedere politico-administrativ, Maramureşul a îmbrăcat de-a lungul timpului forme mai
mult sau mai puţin specifice. Termeni ca obştea sătească, cnezat de sat, cnezat de vale, voievodat, comitat,
judeţ, regiune, marchează apartenenţa administrativă şi ierarhia în cadrul Maramureşului cu puternice
conotaţii de ordin istoric.
Pentru perioada prestatală, pe teritoriul Maramureşului literatura istorică menţionează ca speci‑
fică organizarea administrativ-teritorială pe obşti săteşti aparţinând cnezatelor de sat şi cnezatelor de vale.
Ulterior va apărea instituţia voievodatului prin care se va face tranziţia treptată spre comitat, pe parcursul
întregului sec. al XIV-lea. Comitatul se va menţine, cu diferite ajustări ale unităţilor de rang inferior. După
primul război mondial au avut loc reorganizări administrative, unitatea de rang superior numindu-se judeţul
Maramureş, în cadrul căruia depresiunea Maramureş ocupă doar partea nordică.
În ceea ce priveşte organizarea politică şi administrativă, în sec. al XIV-lea istoricul Radu Popa13
definea satul maramureşean „ca un organism social-economic compus dintr-un număr de gospodării ţărăneşti ce
aveau în folosinţă individuală loturi de pământ agricol în suprafeţele arabile ale hotarului, dar stăpânind în devăl13
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măşie apele, pădurile şi păşunile”. Satele sec. al XIV-lea sunt considerate din punct de vedere istoric obşti. În
ceea ce priveşte originea conducătorilor, a cnezilor, istoriografia prezintă 2 posibile forme de ascensiune:
pe cale ereditară şi prin alegeri. Clasa cnezilor maramureşeni era împărţită în două categorii: cnezii de
sat şi cei de vale. Primii stăpâneau câte 1–2 sate. Trebuie menţionat însă că nu în toate satele maramure‑
şene au existat astfel de cnezi (pe valea Marei sunt menţionaţi doar în Berbeşti, iar pe valea Izei în Şieu şi
Strâmtura). Cnezii de vale stăpâneau grupuri de 4 până la 18 sate, situate în general pe aceeaşi vale, erau
într-o poziţie superioară cnezilor de sat şi aveau prerogative patrimoniale, administrativ-juridice şi chiar
militare (sunt menţionate cnezatul de vale al Bogdăneştilor, cnezatul văii Mara, Cnezatul văii Cosăului,
al Câmpulungului, Cnezatul Varaliei (Subcetate) și alte două cnezate din Maramureşul de peste Tisa –
Cnezatul văii Bîrjava şi Cnezatul Talaborului).
Cea de-a treia treaptă a ierarhiei social-politice a Maramureşului o reprezintă voievodatul, care deşi
slab consolidat sub aspect ereditar (voievodul fiind ales de către adunarea cnezilor), sunt mult mai evoluate
din punct de vedere administrativ-politic decât cnezatele.
Trecerea la organizarea administrativă de tipul comitatului s-a realizat în mai multe etape succesive
de-a lungul sec. al XIV-lea. Întâmpinând greutăţi deosebite în instituirea noului tip de administraţie, are
loc la nivelul coroanei o schimbare de atitudine decisivă pentru cristalizarea comitatului maramureşean:
campania de întăriri cneziale şi nobiliare care avea să ducă la formarea unui nou tip de comitat şi anume
cel nobiliar. Între 1349 şi 1360 apar o serie de documente în care conducătorul regiunii este deja numit
comite. O altă etapă în consolidarea comitatului e determinată de problemele de ordin politic şi adminis‑
trativ induse de „descălecatul Moldovei” din anul 1365. Ultima etapă coincide cu ascensiunea drăgoşeştilor
ca şi comiţi ai Maramureşului14.
Ca şi mod de organizare internă, comitatul Maramureş a suferit destul de puţine modificări, cu
excepţia unităţilor de rang inferior, care de-a lungul timpului au purtat diferite denumiri: cercuri, plăşi,
ieraşe, districte. În sec. al XV-lea comitatul cuprindea o cetate (Coştiui), trei oraşe târguri (Câmpulung,
Teceu şi Sighet) şi 60 de sate15.
În sec. al XVIII-lea, comitatul Maramureş era împărţit în patru cercuri16:
1. Cercul de sus cu 17 sate: Botiza, Bocicoel, Borşa, Dragomireşti, Glod, Ieud, Cuhea, Leordina,
Moisei, Poienile de sub Munte, Poienile Izei, Săcel, Sălişte, Slătioara, Strâmtura, Vişeul de Jos, Vişeul de Sus.
2. Cercul Cosău cu 19 sate, printre care Bârsana, Berbeşti, Breb, Budeşti, Giuleşti, Călineşti, Mara,
Văleni şi Şugătag.
3. Cercul Sighet cu 27 sate printre care Fereşti, Iapa, Rona de Jos, Sarasău, Săpânţa.
4. Cercul de Jos cu 47 de sate: Bocicoi, Lunca, Crăciuneşti, Coşţiui, Rona de Sus etc.
În anul 1910 situaţia apare uşor schimbată, trei plăşi fiind menţionate la recensământul populaţiei de
la acea dată şi anume:
1. Plasa Iza cu 17 sate: Bârsana, Bocicoel, Botiza, Bogdan Vodă, Dragomireşti, Glod, Ieud, Năneşti,
Onceşti, Poienile Izei, Rozavlea, Săcel, Săleştea de Sus, Slătioara, Strâmtura, Şieu şi Văleni.
2. Plasa Sighet cu 28 de localităţi printre care Berbeşti, Bocicoiu Mare, Breb, Câmpulung la Tisa,
Coştiui, Săpânţa, Teceu Mic, Crăciuneşti etc.
3. Plasa Vişeu cu 12 localităţi dintre care amintim: Bistra, Borşa, Leordina, Repedea, Ruscova,
Poienile de sub Munte etc.
În anul 1930, recensământul populaţiei se efectuează tot pe plăşi, dar de data aceasta ca subdiviziuni
ale judeţului Maramureş.
Recensământul din 1956 consemnează populaţia Maramureşului pe raioanele Sighet şi Vişeu, ca şi
componente ale regiunii autonome Baia-Mare, care ulterior şi-a schimbat denumirea în regiunea Maramureş.
14
15
16
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Din 1968, ca urmare a reorganizării administrativ-teritoriale, Depresiunea Maramureşului devine
parte componentă a judeţului Maramureş, mult extins spre sud, cu reşedinţa transferată la Baia-Mare.
5. Reflectarea specificului geoidentității
maramureșene în toponimia locală
Toponimia maramureşeană, considerată ca izvor al istoriei acestei regiuni, poate furniza informaţii de
o valoare excepţională. În cadrul culturii populare a zonei, toponimia ocupă un loc aparte, ea oferind date
extrem de importante şi interesante cu privire la modul în care s-au constituit şi au evoluat comunităţile de
aici, la specificul proprietăţii, la resursele naturale sau la meseriile tradiţionale. Numele de locuri ascund în
semantica lor istoria locală, conservând totodată elemente de ordin fonetic și gramatical şi menţinând încă
în uz cuvinte pe care puţini vorbitori le mai înţeleg sau al căror sens s-a estompat în timp. „Numele de locuri
... reprezintă un mesaj pe care strămoşii ni-l transmit peste veacuri nouă, celor de azi. Descifrându-l corect,
îi vom înţelege mai bine, vom aprecia cum se cuvine bogăţia lor spirituală şi-i vom simţi mai aproape de
sufletul nostru, iar legătura cu mediul etnogeografic în care ni se derulează existenţa va căpăta noi conotaţii,
căci toponimia ne ajută să ştim mai bine cine suntem şi de unde venim”17.
Denominaţia toponimică nu poate fi caracterizată doar ca o etichetare mecanică a unui element de
natură geografică. Toponimele au un pronunţat caracter descriptiv și impresiv, denumirea fiecărui loc fiind
rezultatul unui îndelung proces în care din mulţimea trăsăturilor pe care acest loc le posedă este selec‑
tată cea mai relevantă şi cu cea mai mare însemnătate pentru comunitate. Atribuirea de nume obiectelor
geografice s-a făcut în paralel cu gradul de cunoaştere a mediului înconjurător, în sensul în care mai întâi
au fost supuse denominării locurile cele mai cunoscute și cu cea mai mare însemnătate pentru localnici,
respectiv muntele, dealul, lacul, pământul sau râul. Pe măsură ce comunitatea dobândeşte mai multe infor‑
maţii despre mediul său, va atribui nume tot mai multor obiecte şi fenomene geografice, deoarece omul este
interesat pe de o parte de stabilirea unor coordonate cât mai precise a poziţiei sale în spaţiul geografic, dar şi
de o identificare fără echivoc a elementelor ce compun acest spaţiu şi care îi susţin existenţa. Atribuirea de
nume facilitează comportamentul în spaţiu, oferă repere, fiind în acelaşi timp o condiţie esenţială a trans‑
miterii experienţei de viaţă de la o generaţie la alta. Procesul de denominare toponimică se înscrie în acţi‑
unea complexă pe care o desfăşoară omul în vederea explorării, cunoaşterii şi stăpânirii, pe cât se poate,
a naturii18. Numele de locuri sunt generate tocmai de această interacţiune om-natură sau, alteori, a unor
factori de ordin social, economic sau istoric.
Toponimele înmagazinează o cantitate uriaşă de informaţie din diverse sfere ale comunităţii, care,
recepţionate corect, vor servi nu doar la orientarea în teren, ci şi la o mai bună cunoaştere de sine, prin con‑
ştientizarea legăturii cu cei care au populat acelaşi spaţiu geografic.
Analiza toponimiei din Maramureşul Istoric poate oferi date în următoarele direcţii:
a. Reconstituirea parţială a cadrului natural geografic vechi, precum şi evoluţia acestui cadru (păduri,
poiene, locuri mlăştinoase etc.) în timp. Denominaţia legată de despăduriri relevă faptul că pentru zona
Maramureşului, tăierea pădurilor nu a avut un caracter masiv, ci unul mai restrâns, cu pătrunderi pe văi şi
folosite adesea ca drumuri naturale (Poienile Izei, Poienile de sub Munte etc.). Despădurirea a fost parţială
şi controlată şi se efectua pe suprafeţe restrânse prin tăiere şi mai puţin prin incendiere, având caracter
pastoral (obţinerea de păşuni şi fâneţe) sau agricol (obţinerea de terenuri arabile). Toponime legate de
despăduriri sunt runcuirea, lăzuirea, poienirea, săcătura, ciungătura, curătura.
Toponimele maramureşene oglindesc foarte bine mediul geografic în care s-au dezvoltat comunită‑
ţile de aici. Astfel, multe nume de locuri se referă la componentele geografice19:
	Ș. Vișovan, 2005
	Ș. Vișovan, 2005
19
	Ș. Vișovan, 2005
17
18
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– Forme de relief: coastă – deal, colnic – drum îngust care trece peste un deal sau prin pădure; deal,
corhă – coastă abruptă, stearpă şi greu accesibilă, dâmb – deal, culme mai mică, măgură – deal înalt și lin,
rotund, măgurice – deal mai mic, măgură mai mică, coastă, cotroapă – teren accidentat, slab productiv, cu
frecvente alunecări de teren, berdă – teren stâncos, bâscă – deal, bobeică – vale adâncă, bodrună – deal,
buză – culme a unui deal, margine a unui şanţ, chiceră – deal ascuţit, vârf de deal, custură – vârf de deal,
picior – partea de jos a unui deal sau munte, piclău – vârf de deal sau munte, ponoare – teren accidentat,
coastă prăpăstioasă formată din prăbușirea, ruperea sau alunecarea unor straturi, povârniş, tarniţă – culme,
coamă de munte sau de deal în formă de şa, turn – deal înalt în formă de turn, vâlcea – vale îngustă şi puţin
adâncă, cu versanţii în pantă uşoară, arcer – denotă existența gresiei în subsol, costiş – teren în pantă, cos‑
tină – coastă, deal, glimeia – apelativ ce denumește terenuri cu mici movilițe, probabil rezultatul unor alu‑
necări de teren în valuri, grui – umăr de deal sau deal mic, holom – movilă, obrejă – loc pe malul unui râu,
şes, jgheab – şanţ creat de şuvoaie de apă în urma ploilor
– Structura solului: mociră – teren mlăştinos, ruginoasa – teren mlăştinos, lutoasa – teren argilos,
săcătură – teren cu deficit hidric, sărătură, slatină – teren bogat în săruri minerale, pietricea – teren pietros,
barcuri – teren obţinut prin defrişare, ageag – teren argilos, bahnă – loc mlăştinos, barcuri – teren obţinut
prin defrişare, bălţi – teren mlăştinos, belit – teren puternic erodat, cârligătură – teren accidentat brăzdat de
numeroase văi, glod – teren mlăştinos,
– Componenta hidrică: băi – izvoare cu apă minerală, borcut – izvor cu apă minerală, ciurgău – izvor,
ciuroi – izvor, gârlişti – loc unde un râu se pierde în gârlişoare mici şi se împrăştie în luncă, hait, hăitaş –
baraj care orientează apa unui râu înspre o moară, feredeu – loc amenajat pentru băi;
– Flora locală: alac – specie de grâu rezistentă care se cultivă în regiunile muntoase, agriş – arbust cu
ramuri spinoase, frunze lobate și fructe comestibile, arini – terenuri pe care cresc mulţi arini, bârnă – zonă
acoperită cu păduri (bârnă – buştean), bobişte – teren pe care se cultivă fasole, branişte – pădure sau parte
din pădure în care este interzisă tăierea, brebeniş, brădet, cireaşa, ciungi – deal acoperit de tufişuri, fizeş –
desiş pe malul unui râu, zăvoi, frăsiniş – pădure de frasin, goruni, higea – tufiş dens, plai – regiune de munte
aproape plană acoperită cu păşuni;
– Fauna locală: bătârlă – zonă în care trăiesc lişiţe, bursuc – de la viezure, imaş – păşune, breb (loc
unde trăiesc castori);
– Poziţia față de soare: arşiţă – parte a muntelui aflată la soare, dos – teren cu expunere nordică, faţă
– teren cu expunere sudică.
b. Identificarea pe teren a unor construcţii sau amenajări antropice sau a locului în care acestea se
găseau (cetăţi, biserici, poduri etc.). S-a constatat că în unele cazuri, ruinarea sau dispariţia acestora a dus la
schimbarea toponimiei. Astfel Valea Mănăstirii ce despărţea în secolul al XIV-lea satele Bârsana de Năneşti
se numeşte azi Valea Hotarului, iar toponimicul Subcetate, sub care apare în sec. XV satul Onceşti şi alte
sate de pe cursul inferior al Izei a dispărut odată cu ruinarea cetăţii de deasupra Onceştilor.
c. Unele aspecte de ordin economic ale istoriei maramureşene. Astfel, avem toponime ce atestă defri‑
şări, toponime legate de cultura plantelor, păstorit (La Stânişoare, Dosul Stânii, Văratic, Tomnatic, Nedeia
Ţibleşului) sau alte activităţi cum ar fi morăritul (Râul Morii) etc.
d. Raporturile sociale din Maramureş, în special prin transmiterea în denumirile satelor a numelor
stăpânilor acestora (Bogdan Vodă). Cu toate acestea, nu trebuie făcute confuzii, deoarece nu în toate cazu‑
rile apar dovezi clare care să ateste că toponimele de localităţi ar avea vreo legătură cu întemeietorii lor.
6. Concluzii
Maramureşul istoric reprezintă una dintre cele mai bine închegate geoidentităţi la nivel naţional, o
arie în care se îmbină sinergic toate dimensiunile fundamentale ale teritoriului (istorică, socială, culturală,
spaţială şi geo-structurală), în care relaţiile sociale, politice, istorice, economice sau culturale se împletesc în
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virtutea unui scop comun şi anume coerenţa sistemului teritorial. În acest sens, se poate menţiona că geoi‑
dentitatea maramureşeană se găseşte în prezent într-o fază de prag, într-o etapă de trecere de la o „lume” la
„alta”, de la tradiţionalism la modernitate. Pentru a evita o dezvoltare haotică, un colaps geoidentitar, acest
teritoriu (cu partea naturală și culturală) necesită o analiză minuţioasă a mecanismului său intern de func‑
ţionare, elementele sale trebuie determinate spre o funcţionare sincronică şi unitară îndreptată înspre atin‑
gerea unei ţinte clare de evoluţie. Atunci când o „lume” stă să dispară, trebuie „creată” o alta în loc, evoluţia
trebuie deci dirijată prin efortul autorităţilor, dar şi al locuitorilor. Altfel, în cazul lipsei acestor schimburi și
informaţii relaţionale, se poate ajunge la o evoluţie prin antergie.20
BI BLIO GRA FIE
1. Conea, 1935, Conea, I., Ţara Loviştei. Studiu de geografie istorică, B.S.R.R.G., LIII, M.O. Imprimeria Naţională, Bucureşti.
2. Conea, 1993, Conea, I., Vrancea: geografie istorică, toponimie şi terminologie geografică, editura Academiei Române, Bucureşti.
3. Densușianu, 1913, N. Densușianu, Dacia preistorica, Editura Tipo Moldova, Iași, 2011
4. Ianoș, 2000, Ianoş, I., Sisteme Teritoriale, Editura Tehnică, Bucureşti, 2000
5. Ilieș, 2007, Ilieş, Gabriela., Ţara Maramureşului. Studiu de geografie regională, Editura Presa Universitara Clujeana, Cluj-Napoca.
6. Mac, 2004, Mac, I., Conceptele de conexiune şi sinergism ca suport al abordării geografice, în Studia UBB, 2, Cluj-Napoca, 2004
7. Mac, 2008, Mac, I., Geografie normativă, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2008
8. Mihaly de Apșa, 1900, Mihaly de Apşa, I., Diplome maramureşene, Sighet, 1900
9. Filipașcu, 1940, Filipaşcu, Al., Istoria Maramureşului, Editura Universul, Bucureşti, 1940
10. Popa, 1997, Popa, R., Ţara Maramureşului în veacul al XIV-lea, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1997
11. Vișovan, 2005, Șt. Vișovan, Monografia toponimică a Văii Izei, Editura Argonaut, Baia-Mare, 2005
***
Documente privind istoria României. C. Transilvania. Veacul XI–XIII. Vol. 1: 1075–1250, Editura Academiei R.P.R., Bucureşti,
1951

20

I. Ianoș, 2000
— 630 —

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

DISPARITĂŢI ECONOMICO-GEOGRAFICE DE TIP
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ECONOMIC AND GEOGRAPHIC DISPARITIES OF THE INDUSTRIAL TYPE IN
2008 IN THE NORTH-WEST DEVELOPMENT REGION OF ROMANIA (I)
ABSTRACT: Geografic space is the basic resource for
the antrepreneurial initiative from various branches of
the economy, and in particular for those with „industrial”
field, while the policies and the ways to develop in time the
resources quartered by „spacial reservoirs” constitute the
main source for the economic and geographic disparities.
Approaching the issue of economic and geographic disparities for the year of 2008 as a reference year in terms of secondary sector, the study records the value rendering of the
economic and industrial development, including the disparities characteristic to the administrative, urban and rural
areas from the Nort-West Development Region of Romania,
by means of the economic suprastructure.
Therefore, the elaboration of the subject aims at:
– defining the concept of disparity;
– drafting the methodological alternative of highlighting
and the value assessment of the economical development
and, including of the disparities;
– representing cartographically the differences and disparities
of the industrial development specific to the antrepreneurship
in the field within the administrative areas form the regional
level and the interpretations related on the hierarchichy of the
value units related to the economic superstructures.
This material is a part of the doctoral thesis of the undersigned editing with small revisions and additions subchapter
4.51 concerning the economic and geographic differences and
disparities in terms of secondary sector.
KEYWORDS: disparity,hierarchy difference, administrative
area, economic superstructure, Nort-West Development Region
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REZUMAT: Spaţiul geografic constituie resursa de bază
pentru iniţiativa antreprenorială din diversele ramuri ale
economiei şi, în particular, pentru cele cu profil „industrial”,
iar politicile şi modalităţile de valorificare în timp a resurselor cantonate de „rezervoarele spaţiale” gestionate constituie principala sursă a disparităţilor economico-geografice.
Abordând tematica disparităţilor economico-geografice,
pentru 2008, ca an de referinţă, prin prisma sectorului
secundar, studiul consemnează redarea valorică a dezvoltării economice industriale şi implicit a disparităţilor, definitorii zonelor administrative, urbane şi rurale, din cadrul
Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest a României, prin intermediul suprastructurii economice.
Prin urmare, dezvoltarea subiectului urmăreşte:
– definirea conceptului de disparitate;
– redarea schiţată a alternativei metodologice de evidenţiere
şi evaluare valorică a dezvoltării economice şi, implicit, a
disparităţilor;
– reprezentarea cartografică a diferenţelor şi a disparităţilor dezvoltării industriale, specifice antreprenoriatului din
domeniu, în cadrul zonelor administartive de la nivel regional şi interpretările corespunzătoare, pe scara ierarhică a
unităţilor valorice aferente suprastructurii economice.
Materialul prezentat este parte componentă a tezei de doctorat al subsemnatei, editând cu mici revizuiri şi adăugiri,
subcapitolul 4.5.2 cu privire la diferenţele şi disparităţile economico-geografice la nivelul sectorului secundar.
CUVINTE-CHEIE: disparitate, diferenţă ierarhică, zonă
administrativă, suprastructură economică, Regiunea de
Dezvoltare Nord-Vest
2
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1. Aspecte introductive
Cea mai intensă dezvoltare economică a zonelor geografice demarează în ultimele decenii ale seco‑
lului al XVIII-lea şi în prima parte a secolului al XIX-lea, prin intermediul „revoluţiei industriale”, datorită
realizării şi introducerii maşinii cu abur în procesul de producţie şi de transport, favorizând trecerea pro‑
gresivă de la sistemul feudal de exploatare economică şi producţie manufacturieră la cel de tip industrial,
mecanizat, ceea ce a facilitat reducerea timpului necesar obţinerii „mărfurilor” comercializate şi a plasării
acestora pe o piaţă din ce în ce mai dinamică, cu implicaţii pozitive asupra volumului de producţie, dar şi a
nivelului de trai.
În cadrul Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest a României, prima linie feroviară, care conectează între ele
două oraşe, Oradea şi Cluj-Napoca, se dă în exploatare începând cu 1870, făcând posibilă îmbunătăţirea can‑
titativă şi calitativă a transporturilor de mărfuri pe acest tronson, dar şi accesul la reţelele feroviare şi eco‑
nomice de la nivelul Imperiului Austro-Ungar şi nu numai. Extinderea căilor ferate, în perioada următoare,
a generat o dezvoltare a zonelor cuprinse pe traseul lor, devenind unul dintre factorii cei mai importanţi,
în ceea ce priveşte localizarea unităţilor de producţie industrială şi de elaborare a strategiilor de dezvoltare
ulterioare.
Elanul dezvoltării economice pe actualul teritoriu al ţării, în timp, a fost frânat de o serie de eveni‑
mente istorice generatoare de perturbaţii la nivel de aspiraţii, gândire şi management, începând cu antrepre‑
noriatul privat în contextul domeniilor feudale şi al breslelor; urmat de abolirea iobăgiei şi împroprietărirea
acestora cu terenuri arabile, dar şi prin creşterea numerică a proletariatului urban, continuat cu naţionali‑
zarea ca formă de management centralizat şi dezvoltarea masivă a industriei în cadrul planurilor cincinale
ale socialismului, sistat prin revenirea la proprietatea predominant privată, prin desfiinţarea comunismului,
în decembrie 1989. Următoarele două decenii ale istoriei recente au rulat sub deviza tranziţiei, concretizat
în primii cinci ani prin destructurarea economică efectuată prin retrocedările instantanee ale suprafeţelor
agricole (1–2 ani), ceea ce a perturbat funcţionarea industriei prelucrătoare, privată de o serie de materii
prime autohtone, soluţionat cu disponibilizări, insolvenţă şi chiar privatizare păguboasă. Adâncirea deca‑
lajelor economice, la nivelul industriei, s-a continuat prin sistarea mineritului, ca urmare a pierderii pieţei,
prin privatizarea, sau falimentul industriilor care necesitau resursele furnizate prin industria extractivă.
Placă turnantă, în acest proces de tranziţie, îl constituie aderarea ţării noastre la Uniunea Europeană (1
ianuarie 2007), ceea ce a necesitat o serie de pregătiri şi alinieri: legislative, procedurale, economice, dar şi
instrumentale. Temelia procesului de pre-aderare a constat în stabilirea cadrului de acţiune şi a instrumen‑
telor de lucru, prin Legea 151/19983, recurgând în primă fază la regionarea economico-statistică a terito‑
riului naţional, prin asocierea „voluntară” a judeţelor interesate, constituind cele opt Regiuni de Dezvoltare,
fără personalitate juridică, simultan fiinţând ca şi nivele de raportare statistică, comparabile cu cele din
Uniunea Europeană, de elaborare a studiilor de fezabilitate şi de implementare a programelor europene.
Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest este una din cele opt regiuni înfiinţate, în baza Legii 151/1998,
cuprinzând 14,32% din suprafaţa ţării, fiind suprapus judeţelor: Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Maramureş,
Satu Mare şi Sălaj.
Prin urmare, opţiunea focalizării analizei disparităţilor economico-geografice, prin prisma sectorului
secundar, pentru anul de referinţă 2008, este susţinută economic de primul bilanţ de raportare al regiunii
ca membră a Uniunii Europene, precum şi de propagarea pe piaţă a crizei financiare şi ulterior instituirea
recesiunii economice. Fiind un nou moment prag, anul 2008 înregistrează starea economiei şi trasează
direcţiile schimbărilor, călind antreprenoriatul românesc şi, nu numai, pentru supravieţuire, obligând la
iniţiativă, performanţă şi management strategic.
3

***, Legea nr. 151/1998 – privind dezvoltarea regională în România, în Monitorul oficial, nr. 265 din iulie 1998, URL:
http://www.lege-online.ro/lr-LEGE–151–1998.html, accesat în 14 aprilie 2013
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2. Fundamentele teoretice ale abordării
disparităţilor economico-geografice
În utilizarea curentă a noţiunii de disparitate, persistă o percepţie, la nivel conceptual al disparităţilor în
sensul de inegalitate, decalaj, deosebire în ceea ce priveşte dezvoltarea economică şi fizică a spaţiului geografic,
dar şi în plan social. Însă, în realitate, disparitatea „... descrie o discrepanţă mai profundă decât ceea ce se poate
înţelege, prin diferenţe de dezvoltare economică, ea notifică conţinutul diferenţial apropiind şi despărţind egalităţile de soi comun, conturând totodată diferenţele prin metode specifice de natură ştiinţifică.4”, având funcţia de
diagnoză spaţială, în context geografic, dar şi al dezvoltării, în plan economic.
Astfel, chiar dacă disparitatea este o structură clădită pe „... un şir de diferenţe...5”, ea reprezintă în
fond „... o divergenţă faţă de o normă...6” de raportare, în cazul evaluărilor economico-geografice, fiind
recomandat a se lua în considerare MAd-ul (media aspectului de disparitate) obţinut ca raport între suma
valoarică a dezvoltării economice maxime şi minime.
Metodologic, evidenţierea disparităţilor economico-geografice, dintr-un areal geografic analizat,
presupune:
– identificarea bazei de date economice, pe ramuri şi zone administrative cu interes pentru cerce‑
tare. În acest caz, Institutul Naţional de Statistică dispune doar de date la nivel regional şi judeţean, pentru
datele cu valenţe economice, de la nivel intrajudeţean, fiind necesară consultarea şi centralizarea statistică a
datelor economice din Lista Firmelor, varianta 6.
– determinarea valorică a gradului de dezvoltare economică, prin intermediul suprastructurii*,
obţinut prin însumarea unităţilor (Unit) elementelor luate în calcul la nivelul ramurii economice, sau a economiei
zonei administrative, ceea ce permite o interpretare atât în plan orizontal, pe ramuri, cât şi pe verticală, aferent
gradului de dezvoltare economică sectorială, sau a zonelor administrative.
– evidenţierea disparităţilor economico-geografice, matematic, vor fi redate prin diferenţa ierarhică
a valorii suprastructurii economice, la nivelul unităţilor administrative, urmat de calculul MAd-ului ca şi
valoare normativă de raportare, ce va fi introdus în şirul ierarhic al dezvoltării, prin suprastructură, faţă de
care se vor stabili aspectele de disparitate mediu ascendent şi mediu descendent.
– valorile matematice ale diferenţelor şi aspectelor de disparitate, (Adif ), pentru disparităţile econo‑
mico-geografice, vor fi redate cartografic, pentru diferenţele ierarhice şi aspectele de disparitate, ultima,
inclusiv, şi în format grafic.
– metoda descriptivă va fi utilizată la reprezentarea unor unităţi de producţie care se remarcă prin
valorile elementelor constitutive ale suprastructurii, în paralel, cu redarea ierarhică a gradelor de dezvol‑
tare, prin prisma suprastructurii economice.
În ceea ce priveşte analiza şi prezentarea geografică a sectorului economic secundar, se impune necesitatea
redării definiţiilor aferente delimitării domeniilor de activitate incluse acestui sector. În accepţiunea generală, se
prevede faptul că acest sector cuprinde „activităţile economice legate de industria prelucrătoare şi de construcţii”7.
Potrivit definirii lui Aur S. Nicolaie, geografia sectorului secundar al economiei cuprinde „...identificarea, loca‑
lizarea, exploatarea, prelucrarea şi redistribuirea produselor rezultate cu toate consecinţele ce decurg din con‑
sumul acestora şi din influenţele ecologice pe care le au”8, încadrând acestui sector activităţile extractive şi indus‑
trializarea lor alături de cele obţinute prin activităţile economice aferente sectorului primar. Ianoş Ioan şi Heller
4
5
6

*
7
8

Benedek Rozalia 2013, p. 13
Ibidem, p. 18
Ibidem, p. 18
Metaforă utilizată de Marx şi Engels pentru a caracteriza organizarea economică a societăţii, preluată şi adaptată, de subsem‑
nata, teoriei de evidenţiere ale disparităţilor economico-geografice
Erdeli et all. 1999, p. 289
Aur 2005, p. 28–29
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Wilfried definesc sectorul secundar prin „...industrie şi meşteşuguri...”9, precizând faptul că industria favorizează
„...producţia în serie...”10 dar şi „Limitarea..., la anumite faze ale producţiei din cadrul aceluiaşi proces de producţie,
faţă de meşteşuguri unde un bun se produce de la A la Z”11. Această analiză permite definirea sectorului secundar,
prin industrie, fiind un „sector de activitate care realizează extragerea materiilor prime minerale şi a combustibi‑
lilor, prelucrarea acestora şi a altor materii prime, transformându-le în mijloace de producţie şi bunuri de consum.
Industria produce şi servicii, acestea fiind accesorii activităţii de transformare a produselor reale”12.
3. Diferenţe şi disparităţi economico-geografice, ale sectorului
secundar, în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest a României
Implementarea şi dezvoltarea teritorială a unităţilor de producţie industrială sunt în strânsă concor‑
danţă cu: localizarea resurselor, traseul principalelor artere de comunicaţie, avantajele oferite prin politicile
strategice de dezvoltare, precum statutul zonelor miniere defavorizate etc.
Evidenţierea disparităţilor economico-geografice se va realiza în conformitate cu metodologia pre‑
zentată în cadrul fundamentării teoretice a lucrării.
a. Aspectul diferenţelor în dezvoltarea economică a sectorului secundar
Utilizând datele statistice prelucrate în cadrul instrumentul tabelar din Anexa 1, a tezei de doctorat,
prezentând valorile suprastructurii, se realizează, în urma operării diferenţelor ierarhice faţă de cea mai
mare valoare a suprastructurii economice aferent zonei de dezvoltare, cu producţia cea mai crescută, se
va trece la reprezentarea cartografică, de la nivel regional (Fig.1), prin ierarhia zonelor administrative (Z),
asociat în principiu indicatorilor U şi UtSII.

Fig. 1. Reprezentarea cartografică a valorilor UtSII, la nivelul Regiunii de Nord-Vest, anul
2008. Sursa: autorul, date prelucrate din Lista Firmelor, versiunea 6.
9
10
11
12

Ianoş, Heller, p. 157
Ibidem, p. 157
Ibidem, p. 157
Constantinescu, Crocuş 2005, p. 46
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Suprastructura sectorului secundar al economiei regionale, la nivelul anului 2008, se realizează în
proporţie de 71,11% din industrie, iar în proporţie de 28,86% din construcţii, cu cele mai mari valori con‑
centrate în zonele administative ale reşedinţelor de judeţ, iar la nivelul PIB-ului regional, contribuie cu
33,4%, în 2008, la edificarea lui.
Interpretarea gradului de dezvoltare, prin intermediul diferenţei ierarhice a valorii suprastructurii
din secorul secundar, în vederea stabilirii diferenţelor amintite, va ţine cont de valorile primelor şi ultimelor
4–5 unităţi administrative
Ierarhia oraşelor, reşedinţă judeţene, în funcţie de valoarea UtSII, plasează pe prima poziţie oraşul
Cluj-Napoca cu o valoare de 2,4 ori mai mare faţă de valoarea units-ului total, aferent sectorului secundar,
înregistrat de reşedinţa judeţului Bihor, Oradea, de pe locul 2, şi cu 7,21 de ori mai mare, decât cel realizat
de municipiul Zalău, de pe poziţia ierarhică 6, fiind reşedinţa judeţului Sălaj.
Aspectul de diferenţă (Adif ) al municipiului Cluj-Napoca cu 58,39% mai mare faţă de suprastruc‑
tura realizată de Oradea, cu 68,44% faţă de Baia Mare (locul 3), cu 69,08% faţă de Satu Mare (locul 4),
cu 69,09% faţă de Bistriţa (locul 5) şi cu 86,15% faţă de Zalău (locul 6), înregistrat în 2008, este generat
de cele 3 125 de firme active în sectorul secundar al economiei, număr de firme care, raportat la totalul de
firme din acest sector însumat la nivelul oraşelor reşedinţă, reprezintă 39,40% (Tab. 1), şi 21,84% din cele
active la nivel regional (Tab. 2).
Tabel 1. Ponderea valorilor U şi Ut ale reşedinţelor judeţene în suprastructura însumată a
reşedinţelor judeţene. Sursa:autorul, date prelucrate din Lista Firmelor, versiunea 6
NNr.
Reşedinţă de
Crt. Judeţ
judeţ

NNr.
11

CCJ

22

BBH

Valorile U şi Ut ale reşedinţelor de judeţ aferent sectorului secundar
Nr. angajaţi
Cifra de afaceri
Profit

Nr. firme
%%

Nr.

%%

(RON)

Cluj-Napoca 33125 339,4 448307 332,9
Oradea

11783 222,48 227651 118,87

%%

(RON)

%%

Ut SII

Units

%%

8161579330

339,96 522362432 443,91

8683993194

440,18

3440331833

116,84 173595707 114,59

3613956974

116,72

33

MBM

Baia Mare

11118 114,09 225100 117,13

2591488525

112,68 149985632 112,61

2741500375

112,68

44

SSM

Satu Mare

8840 110,59 223207 115,84

2602655360

112,74

2685403655

112,42

55

BBN

Bistriţa

66

SSJ
Zalău
Total realizat de
oraşele reşedinţă

82724248

66,95

6646

88,14 117087 111,16

2564940000

112,55 119577512 110,05

2684535245

112,42

4418

55,27

33,5

1061903502

55,19

141104787 111,86

1203013844

55,56

77930 1100 1146489 1100

20422898550

1100

1189350318

21612403287

1100

55137

1100

Valorile ponderate ale elementelor componente ale suprastructurii, în zonele administrative, con‑
stituite, la nivelul reşedinţelor de judeţ prezentate în cele două tabele (Tab. 1,. Tab.2) păstreză ordinea
ierarhică, în ceea ce priveşte numărul şi ponderea firmelor, dar şi oferta locurilor de muncă, din sectorul
secundar.
Tabel 2. Ponderea valorilor U şi Ut ale reşedinţelor judeţene, faţă de totalul regional al
suprastructurii. Sursa:autorul, date prelucrate din Lista Firmelor, versiunea 6.
NNr.
crt. Judeţ
11
22
33
44
55
66

Reşedinţă de
judeţ

CCJ
Cluj-Napoca
BBH
Oradea
MMM
Baia Mare
SSM
Satu Mare
BBN
Bistriţa
SSJ
Zalău
Total regional

Valorile U şi Ut ale reşedinţelor de judeţ aferent sectorului secundar
Nr. angajaţi
Cifra de afaceri
Profit

Nr. firme
NNr.
33125
11783
11118
8840
6646
4418
114308

%%
221,84
112,46
77,81
55,87
44,51
22,92
1100

NNr.
448307
227651
225100
223207
117087
55137
2240903

%%
220,05
111,47
110,41
99,63
77,09
22,13
1100

(RON)
8161579330
3440331833
2591488525
2602655360
2564940000
1061903502
31497771342

%%
225,91
110,92
88,22
88,26
88,14
33,37
1100

(RON)
522362432
173595707
149985632
82724248
119577512
141104787
1876093552
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%%
227,84
99,25
77,99
44,4
66,37
77,52
1100

Ut SII

Units
8683993194
3613956974
2741500375
2685403655
2684535245
1203013844
33373418779

%%
226,02
110,82
88,21
88,04
88,04
33,6
1100
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Schimbările se realizează la nivelul profitabilităţii, constatându-se menţinerea primelor două locuri
ierarhice ale oraşelor Cluj-Napoca şi Oradea, inclusiv şi la nivelul valorilor cifrei de afaceri, înregistrate în
2008. Între poziţiile ierarhice ale oraşelor Baia Mare, Satu Mare, Bistriţa şi Zalău se înregistrează schimbări
valorice ale unităţilor (U), constatându-se diferenţe valorice ale cifrei de afaceri dintre Satu Mare şi Baia
Mare de 11 166 835 RON, fiind de 1,004 ori mai mare, Zalăul prezintă diferenţe în ceea ce priveşte profitul
însumat, fiind de 1,7 ori mai mare faţă de profitul sectorului secundar înregistrat de Satu Mare, iar faţă de
cel al oraşului Bistriţa de 1,18 ori.
În topul primelor zece clasate zone administrative al acestui sector, din cadrul Regiunii de Dezvoltare
Nord-Vest, judeţul Cluj este reprezentat de Cluj-Napoca (locul 1), Câmpia Turzii (locul 7) şi Turda (locul
8), fiind urmat de judeţul Satu Mare, reprezentat prin reşedinţa de judeţ, clasat pe locul 4 şi de oraşul Carei,
fiind poziţionat pe locul 9.
Prima comună inserată în şirul ierarhic al urbanului şi totodată, în clasamentul primelor zece oraşe
şi comune, este zona administrativă Sântandrei, componentă a judeţului Bihor, faţă de care valoarea supra‑
structurii înregistrată de Cluj-Napoca este cu 14,8 ori mai mare, iar cel al centrului polarizator judeţean
Oradea cu 6,15 ori mai mare, la rândul său, valoarea suprastructurii comunei diferă faţă de cel înregistrat de
urbanul ultim clasat, Nucet, fiind clasat pe locul ierarhic 321, cu 99, 88%.
Zona administrativă, ultima clasată în şirul ierarhic al Z-urilor, este comuna Buduslău din judeţul
Bihor, prezentând valoarea 1 al suprastructurii.
Din cele 445 de unităţi administrative ale regiunii, 420 înregistrează valori constitutive ale supra‑
structurii UtSII, iar diferenţa de 25 de zone administrative sunt lipsite de activităţi economice înregistrate
în domeniul industriei şi al construcţiilor, cele mai multe, în număr de 11, fiind localizate pe teritoriul
judeţului Sălaj, incluzând comunele Cristolţ, Surduc, Băbeni, Lozna, Rus, fiind polarizate de oraşul Jibou,
alături de care se menţionează şi comunele Poiana Blenchii, Dragu, Cuzăplac etc.
2.1.1. Judeţul Cluj, analiza sectorului secundar
Din cele 81 de unităţi administrativ-teritoriale ale judeţului Cluj (Fig. 2), Anexa 2 din teză), 78 înre‑
gistrează elementele prin care se realizează suprastructura UtSII, iar diferenţa constituită din trei comune
Buza, Bobâlna şi Recea Cristur nu conţin indicatorii luaţi în considerare, reprezentarea cartografică din
figura 28 relevând localizarea periferică a acestora.
Principalul centru de polarizare este reşedinţa de judeţ, municipiul Cluj-Napoca (locul 1), în depen‑
denţa căreia se formează trei axe ale dezvoltării, fidele orientării căilor de comunicaţie, rutiere şi feroviare.
Concentrarea cea mai extinsă cuprinde zona metropolitană a Clujului, formată dintr-un municipiu şi 17
comune13, realizând un total valoric al cifrei de afaceri de peste 9 miliarde RON, raportat la totalul judeţean
reprezintă 80,24%, iar în ceea ce priveşte profitul un total de de peste 569 de milioane RON în sectorul
secundar al economiei, reprezentând 80,77% din profitului sectorului la nivel de judeţ, oferind un loc de
muncă pentru 52 908 salariaţi, dintre care 42,85% activează în diferitele ramuri ale industriei, iar 57,14%
în construcţii, majoritatea firmelor, în proporţie de 87,92% din cele 3554 de firme ale zonei metropolitane,
având sediul social înregistrat în municipiul Cluj-Napoca. Dintre cele 17 comune care definesc aria metro‑
politană a Clujului în top 10 al ierarhiei suprastructurii la nivelul judeţului se clasează comunele: Apahida
(locul 4), Floreşti (locul 7), Baciu (locul 9) şi Jucu (locul 10).
La nivelul judeţului Cluj, se intersectează drumurile europene E81, E60 şi E576, cel din urmă reali‑
zând legătura între zona centrală a judeţului şi partea nordică, cuprinzând zonele administrative Iclod (locul
8), Gherla (locul 5), Dej (locul 6), Căşeiu (locul 24), Câţcău (locul 16); spre nord-vest drumul european
E61 conecteză unităţile teritorial-administrative Poieni (locul 20) şi Huedin (locul 13); iar E81 pe tron‑
sonul de suprapunere cu E60, realizează legătura între cele mai puternic dezvoltate zone administrative la
13

***Zona metropolitană urbană şi strategii de dezvoltare a zonei metropolitane Cluj-Napoca, Asociaţia de dezvoltare interco‑
munitară zona metropolitană Cluj, URL: http://www.cjcluj.ro/zona-metropolitana-urbana
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nivel intrajudeţean, reşedinţa de judeţ şi oraşele Câmpia Turzii (locul 2)-Turda (locul 3), care angrenează
comunele Mihai Viteazu (locul 11), Viişoara (locul 21) şi Luna (locul 23), definind al doilea pol de dezvol‑
tare la nivelul judeţului, cel sudic.

Fig. 2. Reprezentarea cartografică a valorilor UtSII, la nivelul judeţului Cluj.
Sursa:autorul, date prelucrate din Lista Firmelor, versiunea 6

Municipiul Cluj-Napoca deţine 72,38% din valoarea suprastructurii realizate la nivel de judeţ şi
90,17% din cel realizat la nivelul zonei metropolitane, explicat prin faptul că este oraşul cu cea mai veche
tradiţie culturală şi economică.
Aspectul de diferenţă dintre suprastructura înregistrată de oraşele Cluj-Napoca şi Huedin (locul 13),
oraşul ultim clasat în şirul ierarhic al judeţului, este de 99,51%, Clujul prezentând o valoare cu 201,5 ori mai
mare faţă de cel al Huedinului.
Devansând în şirul ierarhic al suprastructurii oraşele Gherla şi Dej, comuna Apahida (locul 4)
prezintă o diferenţe cu 90,61% mai mare faţă de valoarea suprastructurii realizată de oraşul Huedin şi cu
94,71% mai mică faţă de valoarea suprastructurii Clujului, fiind amplasată pe direcţia principală de dezvol‑
tare a acesteia înspre est, alături de comuna Floreşti (locul 7), localizată pe direcţia opusă a dezvoltării spre
vest, aspectul de diferenţă înregistrat între cele două comune fiind de 65,88%.
2.1.2. Judeţul Bihor, analiza sectorului secundar
Prin cele 101 unităţi administrativ teritoriale, judeţul Bihor este pe locul doi în ceea ce priveşte con‑
tribuţia la realizarea PIB-ului regional, coordonatele dezvoltării economice fiind trasate prin oportunităţile
care se datorează şi punctelor de trecere a frontierei, realizându-se parteneriate transfrontaliere în vederea
dezvoltării economice şi sociale.
Cele mai mari valori ale elementelor necesare realizării suprastructurii UtSII şi al şirului ierarhic
al zonelor administartive sunt înregistrate de municipiul reşedinţă de judeţ Oradea, localizat pe cursul
Crişului Repede la 13 kilometri de graniţă, fiind totodată un important nod de comunicaţii şi al doilea oraş
universitar al regiunii după Cluj.
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Realizând ierarhia zonelor administrative Z, pe baza datelor prelucrate în tabelul din anexa 3, se
obţine o clasificare dată prin valorile diferite ale suprastructurii, enumerând cele care se poziţionează pe
primele zece locuri, după cum urmează: Oradea (locul 1), Sântandrei (locul 2), Valea lui Mihai (locul 3),
Nojorid (locul 4), Salonta (locul 5), Borş (locul 6), Aleşd (locul 7), Beiuş (locul 8), Biharia (locul 9) şi Ştei
(locul 10). Pe ultimele zece locuri ale clasamentului sunt poziţionate următoarele comune: Lazuri de Beiuş
(locul 87), Gepiu (locul 88), Holod (locul 89), Spinuş (locul 90), Vârciorog (locul 91), Sânnicolau Român
(locul 92), Măgeşti (locul 93), Drăgeşti (locul 94), Remetea (locul 95), şi Buduslău ocupând ultima poziţie
al şirului ierarhic, fiind pe poziţia 96. Iar comunele Căpâlna, Husăsău de Tinca, Pocola, Şinteu şi Tarcea nu
înregistrează valori ale elementelor necesare realizării suprastructurii din sectorul secundar al economiei,
nefiind introduse astfel în şirul ierarhic al unităţilor administrative.
În conformitate cu datele redate tabelar în anexa 3, din teză, se poate constata o diferenţă de 99,99%,
între unităţile administrative Oradea şi Buduslău.
Oraşul Nucet fiind pe poziţia ierarhică 75, conform ierarhiei este depăşit de 65 de zone administra‑
tive rurale, prima comună care se inserează în şirul ierarhic al urbanului este Sântandrei, depăşind valoarea
ierarhică a suprastructurii Nucet cu 99,88%.

Fig. 3. Reprezentarea cartografică a valorilor UtSII, la nivelul judeţului Bihor, 2008.
Sursa:autorul, date prelucrate din Lista Firmelor, versiunea 6.
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Zona administrativă Nucet contribuie la realizarea suprastructurii sectorului secundar al economiei
cu 10 firme, dintre care 2 activează în industria alimentară, iar celălalte 8 îşi desfăşoară activitatea în dome‑
niul construcţiilor, oferind un total de 29 de locuri de muncă, înregistrând un profit de 50781 RON, pe
fondul unei cifre de afaceri în valoare de 3281952 RON.
Pe hartă (Fig. 3), se evidenţiează concentraţia metropolitană Oradea14, ca fiind principalul pol al creş‑
terii economice din judeţul Bihor, format din oraşul propriu-zis şi 11 comune după cum urmează: Biharia
(locul 9), Cetariu (locul 86), Paleu (locul 19), Ineu (locul 51), Oşorhei (locul 12), Sânmartin (locul 16),
Nojorid (locul 4), Girişu de Criş (locul 33), Sântandrei (locul 2), Borş (locul 6), Toboliu (locul 45). Zona
metropolitană Oradea oferă un total de 31 785 de locuri de muncă ceea ce reprezintă 62, 23% din totalul
locurilor de muncă din industrie şi construcţii la nivelul judeţului, în cadrul a 2 045 de firme, care înregis‑
trează un profit total de peste 2 miliarde de RON, realizat pe baza unei cifre de afaceri însumate de peste 45
de miliarde de RON, iar valoarea suprastructurii reprezintă 46,92% din totalul înregistrat de judeţul Bihor.
Ariile din imediata vecinătate a zonei metropolitane, pe o rază de 25–30 de kilometri, prezintă valori
scăzute ale suprastructurii UtSII, relevat de locul deţinut de fiecare unitate administrativ-teritorială în şirul
ierarhic, concentrând acele comune care ocupă locuri ierarhice inferioare poziţiei ocupate de Girişu de Criş
(locul 33), fiind sub influenţa centrului care acaparează potenţialul de dezvoltare şi iniţiativa în acest sector,
înfiinţând zonele periferice ale dezvoltării, fiind urmat de alte zone de dezvoltare, prezentând o alternanţă
concentrică.
2.1.3. Judeţul Satu Mare, analiza sectorului secundar
Structurile judeţului Satu Mare, în ceea ce priveşte ierarhia valorică a unităţilor teritorial-adminis‑
trative, în funcţie de UtSII, sunt evidenţieate în anexa 4, a tezei, şi redate cartografic (Fig 4.), înregistrând
64 de unităţi administrative. Aspectul diferenţei dintre reşedinţa de judeţ, Satu Mare (locul 1), şi valoarea
comunei Homoroade (locul 63), este de 99,9%.

Fig. 4. Reprezentarea cartografică a valorilor UtSII, la nivelul judeţului Satu-Mare,
2008. Sursa:autorul, date prelucrate din Lista Firmelor, versiunea 6.

14

*** Zona metropolitană Oradea, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Oradea, URL: http://www.
zmo.ro/ro/
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În rândul primelor zece clasate zone teritorial-administrative se încadrează oraşele: Carei (locul 2),
Negreşti-Oaş (locul 3) şi Livada (locul 10), între care se insereză comunele Vetiş (locul 4), Botiz (locul 5),
Certeze (locul 6), Bixad (locul 7), Vama (locul 8) şi în final comuna Foieni (locul 9).
Aspectul de diferenţă înregistrat între Satu Mare şi prima comună al şirului ierarhic UtSII, este de
82,92%, identificat prin comuna Vetiş, fiind de 5,85 de ori mai mic în privinţa valorică a suprastructurii, în
comparaţie cu cel al reşedinţei de judeţ. În schimb, diferenţa suprastructurii comunei Vetiş, faţă de oraşul
ultim clasat, Ardud, este de 95,14%, fiind de 20,58 de ori mai mare.
Prin utilizarea metodei GIS în cadrul redării cartografice (Fig. 4) a diferenţelor ierarhice, se constată
cele mai extinse concentrări ierarhice UtSII în spaţiul central-nordic şi nord-estic al judeţului, cuprinzând
două nucleele principale ale dezvoltării, reprezentate prin intermediul oraşelor Satu Mare şi Negreşti-Oaş,
în jurul cărora s-au format zone cu valori economice consistente, cuprinzând zonele administrative urbane,
Ardud (locul 14) şi Livada, alături de 22 de comune, majoritar cele localizate printre primele 24 de locuri
ale ierarhiei. O altă concentrare se regăseşte în partea vestică a judeţului, constituită din 10 comune, gru‑
pate în jurul oraşului Carei.
Tăşnadul polarizează într-o mică măsură partea sudică a judeţului, oferind 694 de locuri de muncă,
asigurate prin intermediul a 27 de firme active în sectorul secundar.
2.1.4. Judeţul Maramureş, analiza sectorului secundar
Reşedinţa judeţului Maramureş, Baia Mare, la fel ca şi în cazul judeţelor anterioare, se clasează pe
primul loc al ierarhiei UtSII, iar ultimul clasat al ierarhiei este comuna Oarţa de Jos (locul 76), cu o firmă şi
un angajat.
Din clasamentul primelor 10 zone administrative, din cadrul celor 76 existente la nivelul judeţului,
pe lângă reşedinţa de judeţ, se enumeră: Budeşti (locul 2), Sighetu Marmaţiei (locul 3), Vişeu de Sus (locul
4), Recea (locul 5), Borşa (locul 6), Tăuţii Magherăuş (locul 7), Baia Sprie (locul 8), Seini (locul 9), Târgu
Lăpuş (locul 10).

Fig. 5. Reprezentarea cartografică a valorilor UtSII, la nivelul judeţului Maramureş,
2008. Sursa:autorul, date prelucrate din Lista Firmelor, versiunea 6.
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Pe ultimele 10 locuri ale ierarhiei Z, se clasează următoarele comune: Ariniş (locul 67), Ieud (locul
68), Bicaz (locul 69), Cupşeni (locul 70), Vima Mică (locul 71), Colţău (locul 72), Băseşti (locul 73), Şieu
(locul 74), Coaş (locul 75), la finalul clasamentului fiind Oarţa de Jos.
Zona administrativă urbană, Dragomireşti (locul 51) este depăşită în clasament de 38 de comune,
dintre care zona administrativă Fărcaşa este cel mai avansat ierarhic, ocupând locul 2, aspectul diferenţei
înregistrat între valoarea suprastructurii celor două unităţi administrative, relevă faptul că diferenţa dintre
cele două este de 99,69%, generată prin cele 20 de firme, care oferă 1862 de locuri de muncă, realizând un
profit de 102 023 RON şi o cifră de afaceri de 529 218 812 RON.
Aspectul diferenţei înregistrat în sectorul secundar de oraşul Baia Mare faţă de comuna Fărcaşa, este
de 80,69%, diferenţă dată de cele 1 118 firme, care angrenează, în activităţile desfăşurate, 25 100 de angajaţi,
dintre care 18 464 de angajaţi în industrie încadraţi la 530 de firme, iar diferenţa, de 6 636 de salariaţi în
construcţii, asigură funcţionarea a 588 de firme din domeniu.
Comuna Fărcaşa, localizată la sud-vest de municipiul Baia Mare, la circa 23 de km distanţă, este una
dintre cele mai dezvoltate comune din Maramureş, la baza căreia se află „afacerea cu întrerupătoare, contac‑
toare şi separatori din comuna Fărcaşa, s-a dezvoltat de la an la an, începând cu 2001. În respectivul an, s-au
pus bazele fabricii Moller Electro-Producţie din Sârbi... de la 15 angajaţi în 2002, firma din Sârbi a ajuns să
numere nu mai puţin de 1 500 de salariaţi, în zilele noastre”15.
Prin analiza hărţii din figura 5, se evidenţiează faptul că, la nivelul judeţului Maramureş, există două
grupări principale ale dezvoltării economice, aferente sectorului doi de activitate, dominat de zone admi‑
nistrative beneficiare ale statutului de zonă defavorizată, localizate la extremităţile judeţului, astfel în vest
polul de creştere gravitează în jurul oraşului Baia Mare, cuprinzând fâşia unităţilor administrative înca‑
drate în patrulaterul format cu oraşele Tăuţii-Măgherăuş (locul 7), Baia Sprie (locul 8), Seini (locul 9),
Ulmeni (locul 14), Şomcuta Mare (locul 15) şi comunele Fărcaşa (locul 2), Recea (locul 5), Dumbrăviţa
(locul 12), Satulung (locul 13), Cicârlău (locul 18), Gârdani (locul 19); în est fiind localizată gruparea
centrată în jurul oraşelor Vişeu de Sus (locul 4) şi Borşa (locul 6), cuprinzând comunele Moisei, (locul
11), Dumbrăviţa (locul 12) şi oraşul Săliştea de Sus (locul 16).
În nord, dezvoltarea se realizează prin intermediul unităţilor economice cu sediul social înregistrat în
oraşul Sighetu Marmaţiei, fiind pe locul trei ierarhic, în funcţie de valoarea suprastructurii (UtSII), evidenţi‑
ându-se prin 5 260 de salariaţi încadraţi la 223 de firme aferente ramurilor economice încadrate sectorului
secundar, din care 2 firme activează în industria extractivă, oferind un loc de muncă pentru 434 de angajaţi,
130 de firme asigură un salariu din activităţi prestate în industria prelucrătoare, pentru 4 619 persoane, iar dife‑
renţa de 630 de salariaţi activează în cadrul a 91 de firme din construcţii. Cumulat cele 223 de firme rulează cu
o cifră de afaceri de peste 358,6 milioane de RON, realizând un profit de peste 19,6 milioane de RON.
Sighetu Marmaţiei reprezintă centrul de polarizare economică şi culturală, derivată şi din statutul de
fostă reşedinţă al judeţului Maramureş, pentru comunele de pe valea Cosăului şi a Marei, respectiv de pe
valea Izei până la Bârsana, şi, mai apoi, a celora de pe valea Tisei, după cum urmează în ordinea ierarhică a
suprastructurii: Sărăsău (locul 17), Ocna Şugatag (locul 23), Deseşti (locul 26), Bârsana (locul 28), Rona
de Sus (locul 29) etc.
În sud, se distinge oraşul Târgu Lăpuş, centrul economic al Depresiunii Lăpuşului, prin valoarea
ierarhică a suprastructurii se situează pe locul zece, societăţile comerciale cu domenii de activitate specifice
sectorului secundar însumează 38 de firme, oferind 743 de locuri de muncă, realizând per total un profit
mai mare de 3,9 milioane de RON pe baza unei cifre de afaceri de peste 39,5 milioane de RON.
2.1.5. Judeţul Bistriţa-Năsăud, analiza sectorului secundar
Societăţile comerciale aferente sectorului secundar al economiei, înregistrate cu sediul pe terito‑
riul unităţilor administrativ-teritoriale ale judeţului Bistriţa-Năsăud, sunt în număr de 1 370, asigurând la
15

Donca 2009, apărut în ziarul Glasul Maramureşului
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nivelul anului 2008, per total, 24 327 de locuri de muncă, din care 143 în industria extractivă, 19 385 în
industria prelucrătoare, iar diferenţa de 4 799 în construcţii. Din cadrul celor 62 de unităţi administrative,
57 prezintă elementele necesare realizării suprastructurii UtSII, valori care nu se înregistrează în cazul a 5
comune precum: Budeşti, Petru Rareş, Silivaşu de Câmpie, Târlişua şi Urmeniş, aşa cum se evidenţiează în
tabelul din Anexa 6, a tezei, cumulat cu reprezentarea cartografică (Fig.6). De menţionat este faptul că din
cele 5 unităţi, care nu prezintă elementele necesare realizării suprastructurii, comunele Silivaşu de Câmpie
şi Târlişua nu prezintă forme juridice aferente activităţilor specifice nici în activităţile aferente sectorului
primar.

Fig. 6. Reprezentarea cartografică a valorilor UtSII, la nivelul judeţului Bistriţa-Năsăud,
2008. Sursa:autorul, date prelucrate din Lista Firmelor, versiunea 6.

În cadrul judeţului Bistriţa-Năsăud, cele patru zone administrative încadrate urbanului se clasează în
topul primelor zece perimetre administrative ale şirului ierarhic realizat pe baza ordonării valorilor supra‑
structurii UtSII, în fruntea ierarhiei fiind municipiul Bistriţa, urmat de Beclean (locul 2), Năsăud (locul
4) şi de oraşul Sângeorz-Băi (locul 10). Inserate acestora se regăsesc comunele Şieu-Măgheruş (locul 3),
Maieru (locul 5), Monor (locul 6), Lunca Ilvei (locul 7), Cetate (locul 8), respectiv, unitatea administra‑
tivă, Rebrişoara (locul 9).
Ultimele 10 locuri din şirul ierarhic, descendent, al unităţilor administrative aferente judeţului
Bistriţa-Năsăud, revin comunelor: Nuşeni (locul 48), Dumitriţa (locul 49), Nimigea (locul 50), Runcu
Salvei (locul 51), Chiuza (locul 52), Spermezeu (locul 53), Mărişelu (locul 54), Sânmihaiu de Câmpie
(locul 55), Şieu-Odorhei (locul 56), Matei (locul 57), prezentând suprastructuri cu valori mai mici de
500 de mii de units (Ut), realizat prin intermediul celor 19 firme care îşi desfăşoară activitatea în industrie
şi construcţii, 89%, dintre acestea fac parte din categoria microintreprinderilor (mai puţin de 10 angajaţi),
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îşi desfăşoară activitatea, per total, pe baza unei cifre de afaceri de 1 794 741 de RON, iar valoarea totală a
profitului realizat este de 247 823 RON prin contribuţia firmelor înregistrate în comunele din zona mon‑
tană, Nimigea şi Spermezeu, 74,94% din pofit, cu activităţi în industria extractivă (1 firmă la Nimigea) şi
în construcţii (6 firme din 7); iar diferenţa de 25,05% în comunele din Câmpia Transilvaniei, din activităţi
desfăşurate în industria prelucrătoare (3 firme) şi în construcţii (3 firme).
Aspectul de diferenţă, înregistrat de municipiul Bistriţa faţă de Beclean, este de 85,8%, valoarea
suprastructurii UtSII, fiind mai mare de 7,04 ori decât cel realizat de oraşul Beclean, inegalitate generată prin
cele 646 de firme active, care asigură 17 087 locuri de muncă şi însumează un profit total de peste 119,5
milioane de RON, versus cele 71 de firme (în Beclean), care asigură 1617 locuri de muncă şi realizează un
profit de peste 10,8 milioane RON.
Diferenţa între valoarea suprastructurii UtSII, realizată de prima comună inserată în şirul ierarhic,
Şieu-Măgheruş, şi oraşul ultim clasat, Sângeorz-Băi, este de 74,87%, cu 3,98 de ori mai mare faţă de
valoarea înregistrată de urbanul analizat. La baza aspectelor de diferenţă, aşa cum reiese din tabelul
Anexei 6, din teză, astfel dacă la capitolul firme şi număr de angajaţi Sângeorz-Băi devansează comuna
Şieu-Măgheruş, prin cele 74 de firme şi cei 487 de angajaţi în 2008, faţă de cele 18 societăţi comer‑
ciale, care angrenează în activităţile desfăşurate 353 de salariaţi înregistraţi la nivelul firmelor cu sediul
social la nivelul celor două zone administrative. În ceea ce priveşte însă volumul vânzărilor şi câştigul
de care beneficiează la un loc firmele din sectorul secundar al economiei, aferent celor două zone admi‑
nistrative, se constată faptul că cifra de afaceri realizată la nivelul comunei Şieu Măgheruş, 117 221
648 RON, este de 4 ori mai mare decât cel realizat la nivelul oraşului Sângeorz – Băi, iar profitul cu 3,
11 ori mai mare fiind de 6 725 034 RON. Explicaţia se regăseşte în funcţia economică îndeplinită şi
localizarea fiecăruia în parte, astfel vocaţia şi funcţia turistică a oraşului Sângeorz-Băi domină restul
activităţilor economice, fiind localizate în zona montană a judeţului constituie punctul de plecare în
traseele montane aferente munţilor Rodna, asociat, cu prezenţa izvoarelor minerale „...bicarbonatate,
clorate, sodice, magneziene. Compoziţia chimică le conferă o eficacitate mare în tratamentul afecţiu‑
nilor tubului digestiv”16. Pe când Şieu-Măgheruş, cu funcţii economice diversificate, face parte din cate‑
goria unităţilor administrative care definesc zona periurbană a municipiului Bistriţa, studiat în cadrul
proiectului „Amenajarea teritoriilor periurbane. Studiu de caz: zona periurbană Bistriţa”17, alături de
comunele Budacu de Jos, Dumitra, Livezile, constituind principala axă de extindere economică, pe
direcţia sud-vest a reşedinţei de judeţ, în lungul drumului european E58 şi totodată opţiunea pentru
localizarea firmelor din sectorul secundar.
Oraşul Bistriţa şi zona periurbană adiacentă, din punct de vedere al activităţilor economice specifice
sectorului secundar, sunt definite de cele 696 de firme din domeniu cu un total de 17 691 de salariaţi, 2,69
miliarde RON cifra de afaceri şi un profit de 127,3 milioane RON, aspectul de diferenţă faţă de valoarea
suprastructurii la nivel de judeţ fiind cu 25,58 % mai mic, respectiv de 1,34 de ori, ceea ce relevă maxima
concentrare a pieţei.
Modelarea cartografică, din figura 6, evidenţiează o concentrare ierarhică a valorilor UtSII în centrul
şi nord, nord-estul judeţului prezentând trei digitaţii cu desprindere din nucleul de polarizare judeţean
Bistriţa şi zona periurbană, după cum urmează:
– primul fiind cu axa orientată pe direcţia nord – sud suprapus în ordine ierarhică oraşului Năsăud
(locul 4) şi unităţilor administrative Rebrişoara (locul 9), Romuli (locul 13), Rebra (locul 17), Telciu
(locul 18); această axă cu 5 unităţi administrative însumează 310 firme cu 3 311 angajaţi, o cifră de afaceri
de peste 407,6 milioane RON şi un profit de peste 46, 17milioane RON. Aspectul de diferenţă a axei faţă
de UtSII judeţean este de 88,03%.
16

17

***Sângeorz-Băi, obiective turistice, Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, Primăria Sângeorz-Băi, URL: http://www.por‑
talbn.ro/primarii/singeorz-bai/Pagini/ObiectivTuristic.aspx
Cocean coordonator 2007, p. 78
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– digitaţia centrală, cu axa de orientare sud-vest spre nord-est, cuprinde oraşul Sângeorz Băi (locul
10) şi comunele Maieru (locul 5), Lunca Ilvei (locul 7), Feldru (locul 14), Ilva Mică (locul 15), Rodna
(locul 16), Şanţ (locul 22); în cele 7 unităţi administrative funcţioneză un total de 229 de firme cu 1 971
de angajaţi, o cifră de afaceri de peste 193,04 milioane RON şi un profit de 7,60 milioane RON. Faţă de
valoarea suprastructurii, la nivel de judeţ, aspectul de diferenţă este de 94,71%.
– axa cu orientare pe direcţia vest-est, cu unităţile administrative Cetate (locul 8), Prundu Bârgăului
(locul 11), Tiha Bârgăului (locul 12), Josenii Bârgăului (locul 19), Bistriţa Bârgăului, asigură cadrul eco‑
nomic de funcţionare pentru 81 de antreprenori oferind un loc de muncă pentru 630 de angajaţi, rulajul
total fiind de 89,42 milioane RON, iar profitul de 4,61 milioane RON. Aspectul de diferenţă faţă de valoarea
suprastructurii judeţene fiind de 97,52%.
Concentrarea central estică este precedată în vest de fâşia zonelor administrative de la finalul clasa‑
mentului, al cărui ax este orientat pe direcţia nord-sud, separând între ele zonele administrative Beclean
(locul 2), Şieu-Măgheruş (locul 3) şi Năsăud (locul 4), patternuri teritoriale care polarizează forţa de
muncă şi iniţiativa antreprenorială. Pe aliniamentul Beclean – Şieu-Măgheruş, este localizată comuna
Monor, de pe locul şase ierarhic, constituind o nouă axă a valorii ierarhice a suprastructurii, prin urmare
a concentrări economice concretizată prin cifra de afaceri şi profit, realizat de o singură unitate de pro‑
ducţie activă în sectorul secundar, mai exact în industria alimentară, prelucrarea laptelui, necesarul de
forţă de muncă pentru producţie fiind de 261 de angajaţi, societatea Carmo – Lact Prod S.R.L „...dis‑
pune de două secţii, dotate cu utilaje performante, conforme cu standardele U.E. Cele două secţii de
procesare: pentru producţia de produse proaspete (capacitate de: 40 000 l/zi) şi pentru producţia de
brânzeturi (capacitate de 50 000 l/zi)...”18, producând şi distribuind produse lactate din gama Monor. Pe
pagina site-ului firmei găsim şi alte informaţii preţioase care explică poziţionarea în şirul ierarhic al valorii
suprastructurii zonelor administrative, anume faptul că întregul lanţ de producţie şi de distribuţie al pro‑
dusului este gestionat de managerii firmei fără a apela la intermediari, deţin de asemenea „...propriile
mijloace de transport (26 autofrigorifice şi 13 cisterne pentru lapte) şi ...parc auto care asigură service-ul
acestora, astfel că, produsele ajung la destinaţie la timpul necesar, în condiţii de siguranţă, livrate la cali‑
tate maximă”19.
2.1.7. Judeţul Sălaj, analiza sectorului secundar
Aspectul de diferenţă înregistrat la nivelul celor 61 de zone administrative ale judeţului Sălaj, aferent
activităţilor economice specifice sectorului secundar, este normat, în ceea ce priveşte şirul ierarhic al valorii
suprastructurii de UtSII (units total sector secundar), prin valoarea înregistrată de municipiul Zalău, clasat
pe locul 1 ierarhic.
Reprezentarea cartografică sectorială din figura 7 evidenţiează concentrarea valorică predominantă
a suprastructurii în partea central-vestică şi nordică a judeţului. Primele 10 poziţii ierarhice fiind deţinute
de Zalău (locul 1), Jibou (locul 2), Nuşfalău (locul 3), Crişeni (locul 4), Cehu Silvaniei (locul 5), Şimleu
Silvaniei (locul 6), Pericei (locul 7), Hida (locul 8), Bobota (locul 9), Hereclean (locul 10).
Ultimele 10 clasate unităţi administrative fiind comunele: Năpradea (locul 41), Creaca (locul 42),
Sânmihaiu Almaşului (locul 43), Someş-Odorhei (locul 44), Şamşud (locul 45), Şimişna (locul 46),
Almaşu (locul 47), Zalha (locul 48), Marca (locul 49), Carastelec (locul 50).
Aspectul de diferenţă înregistrat de municipiul Zalău, faţă de valoarea suprastructurii sectorului
secundar înregistrat de oraşul Jibou, este cu 7,2 ori mai mare, iar în valori procentuale prezentând o dife‑
renţă de 86,13%, în contextul în care distanţa dintre cele două aşezări urbane este de 25 de kilometri, şi
în care zona industrială a reşedinţei de judeţ se dezvoltă spre nord, nord-est aglutinând comuna Crişeni
18

19

*** Prezentare firmă, Carmolact, 2013, pagina Despre noi URL:http://www.monor.ro/index.php?option=com _
content&task =view&id=7&Itemid=30
Ibidem
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Fig. 7. Reprezentarea cartografică a valorilor UtSII, la nivelul judeţului Sălaj, 2008.
Sursa:autorul, date prelucrate din Lista Firmelor, versiunea 6

(locul 4), de pe ruta de legătură dintre cele două zone administrative. Funcţia de reşedinţă de judeţ a
Zalăului, conferă o atractivitate mai mare pentru strategiile de management ale antreprenorilor, astfel că,
prin vadul comercial şi infrastructura necesară activităţilor din sectorul secundar, precum accesibilitatea
feroviară, halele de producţie uriaşe, moşteniri ale activităţilor industriale introduse în anii ’70, asociate
cu politica de dezvoltare promovată de autorităţile locale, oferă un mediu economic prielnic pentru 418
investitori, angajând în câmpul muncii 5 137 de persoane, realizând un profit total de 141 104 787 RON.
Brandurile cu rezonanţă ale reşedinţei de judeţ fiind Michelin, producător de anvelope şi Tenaris Silcotub,
„producător... de ţevi din oţel fără sudură de diametre mici, utilizate în diverse aplicaţii din industria meca‑
nică, auto-moto, a petrolului şi a gazelor naturale, industria chimică şi petrochimică, industria energetică”20.
Oraşul Jibou, nod de cale ferată, situat la nord, nord-est faţă de reşedinţa de judeţ, înregistrează un total de
48 de firme, aferente sectorului secundar, cu sediul social pe raza zonei administrative, asigurând un loc
de muncă pentru 1 350 de angajaţi, în contextul în care orăşelul are 11 257 de locuitori, ceea ce sugerează
funcţia polarizatoare exercitată asupra comunelor din depresiunea Guruslău şi cel al Agrijului, beneficiând
totodată de statutul de zonă minieră defavorizată stipulată prin H.G. nr. 201/199921, alături de comu‑
nele Hida, Surduc, şi Bălan. Aşa se explică lipsa iniţiativei antreprenoriale sectoriale în comunele Surduc,
Cristolţ, Băbeni, Lozna, Rus, motiv pentru care nu au fost incluse în şirul ierarhic al valorilor înregistrate
prin suprastructură. Alte centre polarizatoare ale depresiunii Almaş-Agrij şi al depresiunii Guruslău sunt
comunele: Hida (locul 8), Letca (locul 15), Gâlgău (locul 16).
Al patrulea oraş ca mărime, Cehu Silvaniei (locul 5) cu 8 010 locuitori, totodată şi cel mai izolat,
localizat la 32 de kilometri faţă de Zalău şi la 28 de kilometri de Jibou, spre nord, la graniţa cu judeţul
Maramureş, pe valea Sălajului, prezintă o veche tradiţie în ceea ce priveşte industria textilă şi a mobilei
20
21

*** Tenaris Silcotub, Produse&servicii, URL: http://www.tenaris.com/romania/ro/default.aspx
*** Hotărârea Guvernului României, nr. 201/1999 privind declararea zonei miniere Hida-Surduc-Jibou-Bălan, judeţul
Sălaj, ca zonă defavorizată, în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 134, din 01.04.1999, URL: http://lege5.ro/Gratuit/giztimzq/
hotararea-nr–201–1999-privind-declararea-zonei-miniere-hida-surduc-jibou-balan-judetul-salaj-ca-zona-defavorizata
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întregit de activităţile din domeniul construcţiilor, asigură prin intermediul celor 44 de societăţi comerciale
din sectorul analizat 1 125 de locuri de muncă, generator al unei cifre de afaceri de 65,1 milioane RON,
respectiv al unui profit de 17,83 milioane RON, prezentând o diferenţă a valorii suprastructurii faţă de
Zalău cu 93,10%, fiind mai mic de 14,49 de ori.
Cea mai mare concentrare ierarhică a valorii suprastructurii se înregistrează în depresiunea Şimleului,
pliat văilor Crasna şi Barcău, încadrat între apofizele terminale ale Munţilor Apuseni şi defileele de la Cehei
şi Marca, prin unităţile administrative Nuşfalău (locul 3), Şimleu (locul 7), Pericei (locul 7), Meseşenii de
Jos (locul 12), Boghiş (locul 17), Camăr (locul 18), Ip (locul 22), Vârşolţ (locul 26), Horatu Crasnei (locul
30), Plopiş (locul 35), Halmăşd (locul 36), Sâg (locul 38), Bănişor (locul 39), Cizer (locul 40). Această
concentrare cuprinde 174 de societăţi active în sectorul secundar, oferind 2 135 de locuri de muncă, rulând
cu o cifră de afaceri de peste 300 de milioane RON, pe baza căreia se înregistrează un profit total de peste
20,35 milioane RON. Acestui teritoriu îi corespunde localizarea primei comune inserate în şirul ierarhic
al urbanului la nivel judeţean, Nuşfalău, precum şi al ultimului oraş din şirul ierarhic, Şimleu Silvaniei.
Aspectul de diferenţă înregistrat între cele două unităţi administrative relevă o diferenţă de 21,98% în
favoarea comunei Nuşfalău, la nivelul suprastructurii UtSII cu 1,28 mai mare decât cel înregistrat de oraşul
Şimleu Silvaniei, ceea ce conferă un caracter bipolar pentru dezvoltarea economică a depresiunii, diferenţă
generată prin cele 32 de firme care angrenează în activitatea lor 323 de angajaţi, activând în industria chi‑
mică şi a materialelor plastice, a mobilei, în industria electro-optică, desfăşurate pe raza administrativă a
comunei Nuşfalău, faţă de Şimleu Silvaniei pe raza căreia sunt înregistrate 51 de firme, având un total de
1112 angajaţi, cu o cifră de afaceri de peste 76,1 milioane RON, cu o profitabilitate totală de 48, 06 milioane
RON.
De menţionat este faptul că la Şimleu Silvaniei se practică producţia de tip lhon, în domeniul încălţă‑
minte şi marochinărie, caracterizat prin transferul de materie prima necesară prelucrării.
Pe valea Zalăului, se înşiră următoarele unităţi administrative: Zalău (locul 1), Crişeni (locul 4),
Bobota (locul 9), Hereclean (locul 10), Sărmăşag (locul 13), Bocşa (locul 14) şi Chieşd (locul 21),
înregistrând o valoare totală a suprastructurii cu 76,95% mai mare faţă de cel înregistrat de concentraţia
sectorială aferentă sectorului secundar din bazinul Şimleu Silvaniei, ceea ce reprezintă o valoare de 4,3
ori mai mare. Zonă minieră defavorizată de pe valea Zalăului a fost decretată, prin lege, ca fiind comu‑
nele Sărmăşag-Chieşd-Bobota, prin H.G. 202/1999, iar în depresiunea Şimleului comuna Ip prin H.G.
200/1999.
b. Aspectele disparităţii în sectorul secundar
Media aspectelor de disparitate, fiind introdusă în ierarhia sectorului secundar al economiei, oferă
posibilitatea concluzionării dezvoltării disparitare realizate pe baza analizei diferenţelor economico-geo‑
grafice, a regiunii de dezvoltare.
Tab: 3.Instrument tabelar cu datele necesare redării aspectelor de disparitate, în sectorul secundar
Nr. crt

Ierarhia judeţelor

UtfSII

1

Cluj

11997349366

Adif

4972155830
7025193537
M Ad
2
Bihor
5948886584
1076306953
3
Satu Mare
5048301015
1976892522
4
Maramureş
4532403015
2492790522
5
Bistriţa-Năsăud
3793996147
3231197390
6
Sălaj
2053037707
4972155830
Sursa: autorul, date prelucrate din Lista Firmelor, pentru anul 2008, versiunea 6.
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Prin ierarhia zonelor administrative de tip NUTS 3, se identifică judeţele Bihor şi Sălaj, reprezentând
punctele extreme ale dezvoltării suprastructurii regionale din sectorul secundar al economiei, fiind intro‑
duse în formula de calcul, pentru obţinerea MAd-ului, se efectuează operaţia aplicativă, de mai jos:
Zmax = 11997349366 (Utf SI)
Zmin = 2053037707 (Utf SI)
MAd =?
MAd= (Zmax + Zmin): 2 = (11997349366 + 2053037707): 2 = 7025193537 Utf SI
Prin utilizarea MAd –ului în stabilirea aspectului de disparitate din acest sector, se realizează gruparea
regională a judeţelor în funcţie de nivelul dezvoltării, asigurat prin activităţile economice din industrie şi
construcţii, în final se diferenţiează cele două tipologii ale aspectului de disparitate, grupând la un loc jude‑
ţele Bihor, Satu Mare, Maramureş, Bistriţa-Năsăud şi Sălaj, constituind regiunea cu aspecte de disparitate
mediu ascendente, având valori obţinute prin diferenţele dezvoltării sectoriale. Judeţul Cluj reprezintă Z-ul
maxim din ierarhie, având valoarea UtSII, mai mare decât cel al MAd-ului, fiind clasată în partea disparitară
descendentă cu posibilităţi de reprezentare cartografică (Fig. 8), dar şi grafic (Fig. 9).
Redarea cartografică, (Fig. 8), cuprinde clasificarea celor două tipuri de disparitate, fiind exprimate
valoric, aplicând formula de calcul Das, rezultatul fiind transformat în procente.

Fig. 8. Regionarea judeţelor în aspectul de disparitate mediu ascendent şi mediu descendent, în 2008,
aferent sectorului secundar. Sursa:autorul, date prelucrate din Lista Firmelor, versiunea 6.

Tipologia acestor disparităţi au o evoluţie plană cuprinzând teritoriile regiunii de dezvoltare, dar
şi verticală diferenţiindu-se prin profunzimile sectoriale ale suprastructurii judeţene având un caracter
ierarhic.
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Valoarea suprastructurii (Ut SII)

Din redarea cartografică, reiese dominanţa judeţului Cluj asupra Sălajului, prezenând aceleaşi valori
procentuale ale aspectului de disparitate, cu trenduri opuse ale aspectului de disparitate. În acest fel iden‑
tificându-se disparităţi generate prin localizare, manifestat prin absorbţia resurselor şi a posibilităţilor de
dezvoltare, generatoare a conurilor de umbră antreprenorială şi de piaţă.
Aspectul diferenţelor în cazul acestor disparităţi fiind de 12.82% între Satu Mare şi Bihor, 7,34% între
Maramureş şi Satu Mare, 10,71% între Bistriţa-Năsăud şi Satu Mare, şi de 24,8% între Sălaj şi Bistriţa-Năsăud.
Reprezentarea grafică (Fig. 9), a zonelor administrative judeţene cu relevarea aspectelor de dispari‑
tate, facilitează vizualizarea şi înţelegerea mecanismului de funcţionare a metodologiei, cu aplicare la nivelul
disparităţilor aferente sectorului secundar de activitate economică din cadrul Regiunii de Dezvoltare NordVest a României.
14000000000
12000000000

CJ

10000000000

M Ad
BH

8000000000

SM

6000000000

MM

4000000000

BN
SJ

2000000000
0
CJ

M Ad

BH

SM

MM

BN

SJ

Județe

Fig. 9. Graficul de stabilire a zonelor administrative judeţene cu disparităţi ascendente şi descendente, a
regiunii, aplicând principiul cumpenei pentru stabilirea punctului de echilibru. Sursa: autorul, conform
metodologiei şi a datelor prelucrate din CD Lista Firmelor pentru anul 2008, versiunea 6.

Principalul factor de restrictivitate, pentru dezvoltarea sectorului secundar, este puternica polari‑
zare antreprenorială exercitată de judeţele Cluj, Bihor, Satu Mare şi Maramureş, faţă de judeţele BistriţaNăsăud şi Sălaj, fiind centrele de afaceri cele mai dezvoltate, prezente pe piaţa sectorială regională şi dato‑
rită infrastructurii de transport diversificate, administrând patru aeroporturi internaţionale, dar şi datorită
tradiţiei pentru prezenţa unor ramuri industriale şi al politicilor economice adoptate de-a-lungul timpului.
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PARTICULARITĂŢI ŞI ASPECTE SPECIFICE
ALE INDUSTRIEI DIN AREALUL REGIUNII DE
DEZVOLTARE NORD-VEST A ROMÂNIEI (II)
BENEDEK ROZALIA*

PARTICULARITIES AND SPECIFIC ASPECTS OF THE INDUSTRY FROM THE
AREA OF THE NORTH-WEST DEVELOPMENT REGION OF ROMANIA (II)
ABSTRACT: The completion of the overviews regarding
aspects on disparities at the level of industrial activities
needs a presentation of the association of the antrepreneurial initiative with the aspects of development of industrial
and trade reserves by means of overlapping the industrial
antrepreneurship with the map of resources and record of
historic changes occurred in the period of transition up to the
reporting period of 2008. The selected reference year marks
a year from the adhesion to the European structures and,
at the same time, the undermining of the economic development at a global level by the outbreak and spreading of the
financial and economic crisis.
The material presented is a part of the doctoral thesis of the
undersigned editing with small revisions and additions subchapter 4.52 concerning the economic and geographic differences and disparities in terms of secondary sector.

REZUMAT: Completarea imaginii de ansamblu a aspectelor de disparitate, la nivelul activităţilor industriale, necesită o prezentare a asocierii iniţiativei antreprenoriale cu
aspectele specifice de valorificare a rezervelor industriale şi
comerciale, prin suprapunerea antreprenoriatului industrial cu harta resurselor şi consemnarea schimbărilor istorice, survenite în perioada de tranziţie, până la momentul
de raportare 2008. Anul de referinţă selectat marchează un
an de la aderarea la structurile europene şi totodată subminarea dezvoltării economice la nivel global, prin declanşarea
şi difuzarea crizei financiar-economice.
Materialul prezentat este parte componentă a tezei de doctorat al subsemnatei, editând cu mici revizuiri şi adăugiri,
subcapitolul 4.5.** cu privire la diferenţele şi disparităţile
economico-geografice la nivelul sectorului secundar.

KEYWORDS: resourses, industrial activity, antrepreneurship, profit, turnover, economic superstructure, Nort-West
Development Region

CUVINTE-CHEIE: resurse, activitate industrială, antreprenoriat, profit, cifră de afaceri suprastructură economică,
Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest

1. Introducere
În cursul dezvoltării, economia ţărilor are la bază „transformarea materiilor prime de diferite origini
(minerale, agricole, silvice) în mijloace de producţie şi bunuri de consum, prin utilizarea unor mijloace
mecanice”1, reuşind prin industrializare, şi cercetare, să devină câştigătorii cursei pentru dezvoltare, urmă‑
rind să inoveze şi să aplice continuu noile tehnologii de pe piaţă.
*

Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Geografie, Str. Clinicilor, Nr. 5–7, 400006, Cluj-Napoca, Romania, e-mail: rozalia.
benedek@geografie.ubbcluj.ro
** Benedek Rozalia 2013, p. 134–150
1
Erdeli et al.1999, p. 166
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Sectorizarea activităţilor industriale, în funcţie de tehnica aplicată în valorificarea materiilor prime,
permite diferenţierea a două ramuri principale, industria extractivă şi industria prelucrătoare, între care se
instituie relaţii de suport şi interdependenţă.
2. Geografia industriei extractive şi
particularităţile de valorificare specifice
Industria extractivă, neprelucrătoare, se axează pe „...ansamblul activităţilor implicate în găsirea,
extracţia şi procesele asociate găsirii resurselor naturale, ... în scoarţa terestră (sau din apropierea ei).
...Cuprinde industria minieră şi industria petrolului”2. Potrivit acestei definiţii, se subliniază faptul că antre‑
prenorii din domeniu investesc în tehnologia necesară, în vederea exploatării resurselor, fiind condiţionat
de profitabilitate. În legătură cu evaluarea rentabilităţii resurselor minerale, Ilieş Alexandru şi Ilieş Dorina,
punctează câteva aspecte ale terminologiilor vehiculate de specialiştii în domeniu, după cum urmează:
– „rezerve geologice – se referă la întreaga cantitate din zăcământ;
– rezerve industriale – se referă la cantitatea de resurse ce poate fi exploatat la nivelul tehnologiei
existente la un moment dat;
– rezerve comerciale – face referiri la acele cantităţi de resurse care prezintă rentabilitate pentru
exploatare;
– rezervele de prognoză – sunt rezervele identificate prin metode specifice geologiei, care permit
estimarea dimensiunii sau a prezenţei zăcământului de minerale utile, nemetalifere sau metalifere3“.
Având în vedere varietatea genetică a principalelor unităţi de relief, generatoare ale structurilor geo‑
logice de o mare diversitate, în asociere cu unele condiţii locale specifice de formare ale zăcămintelor, pe
teritoriul Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest, rezervele de resurse minerale utile din zăcămintele4 prezente,
în cantităţi mai mari sau mai mici, se diferenţiează în structuri de minerale utile magmatice (majoritate),
sedimentare şi metamorfice, iar în ceea ce priveşte utilitatea economică, cei doi autori diferenţiază minerale
utile nemetalifere, care cuprind inclusiv combustibilii minerali şi resurse minerale utile metalifere.
În ceea ce priveşte trecerea în revistă a tipurilor de substanţe minerale utile din arealul aferent
Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest, autorii Erdeli George şi Cucu Vasile realizează un inventar al acestora,
aferent judeţelor constitutive ale regiunii (Tab. 1.).
Amplasarea zonelor cu resurse, pe baza cărora s-a dezvoltat industria extractivă, în regiunea studiată,
se redă cartografic în figura 1, permiţând identificarea principalelor tipuri de resurse mai mult sau mai puţin
valorificate. Pe lângă acestea, se conturează şi perimetrele rezervelor de apă termală, în vestul regiunii, afe‑
rent judeţelor Bihor, Sălaj şi Satu Mare, dar şi a rezervelor de apă minerală, care se regăsesc predominant în
arealul judeţelor Bistriţa-Năsăud şi Maramureş.
Prin combinarea informaţiilor cuprinse în tabel (Tab.1.), cu cele din reprezentarea cartografică
(Fig.1.), se vizează identificarea resurselor cu rentabilitate pe piaţă, fiind o abordare necesară, prin prisma
analizei economico-geografice. Se identifică astfel diferenţele înregistrate între potenţialul geografic şi cel
economic al categoriei de resurse, prin intermediul firmelor active în ramura specifică rezervelor în cauză.
Dintre substanţele minerale utile, energetice, în arealul aferent Regiunii de Nord-Vest, se remarcă
combustibilii minerali al bazinelor carbonifere de lignit Popeşti-Suplacu de Barcău, localizate pe terito‑
riul administrativ al judeţelor Bihor, şi bazinele carbonifere Ip şi Sărmăşag, din judeţul Sălaj, înregistrând
o tradiţie seculară5 în valorificare, cu o perioadă de avânt până la începutul anilor 1990. Ulterior, activi‑
tatea minieră a fost afectată prin restructurarea industriei, devenind nerentabil, generează disponibilizări şi
2
3
4
5

*** Industria extractivă, URL: www.eval.ro/dicţionar-evaluare/industrie-extractiva/
Ilieş, Ilieş Dorina 1998, Resurse naturale, Oradea, p. 99
Ibidem
Exploatarea cărbunelui în judeţul Sălaj, este documentată încă din secolul al XIX-lea în perimetrul bazinului carbonifer
Sărmăşag, aşa cum reiese dintr-un document arhivistic al minei, consultat la sediul centrului minier.
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închiderea minelor. În contextul nou creat, singura unitate extractivă, care îşi continuă activitatea, este mina
de lignit de la Sărmăşag, care funcţionează cu 5 angajaţi, la nivelul anului 2008, reprezentând personalul
tesa, exploatarea propriu-zisă fiind subcontractată. Piaţa de desfacere pentru cărbunele de la Sărmăşag este
oferit de cererea din partea centralei termice de la Oradea. Rezervele de cărbune brun sunt prezente în
cadrul depresiunii Almaş-Agrij.
Tabel 1. Tipuri de resurse ale subsolului în judeţele Regiunii de Nord-Vest, Sursa: Erdeli, G., Cucu,V., p. 407–408, cu modificări
Nr.
Crt.
1.

2.

Judeţul

Energetice

Bihor

Petrol,gaze
naturale,lignit,
nisip bituminos

BistriţaNăsăud

Gaz metan, nisip
bituminos

3.

4.

5.

6.

Cluj

Gaz metan

Maramureş

–

Satu Mare

–

Sălaj

Cărbune brun,
lignit

SUBSTANŢE MINERALE UTILE
Minereuri Minerale
Roci
Roci
chimice
magmatice metamorfice
Complexe,
cuprifere,
bauxită,
–
Granit,
Marmură
bismut,
Granodiorit
wolfram,
walastonit
–

Sare, mică

Fier,
complexe,
titan,
zirconiu

Sare, ghips,
feldspaţ,
cuarţ,
alabastru,
celestină

Auroargintifere,
complexe,
cuprifere

Sare

Complexe,
cuprifere,
auroargintifere
–

Andezite,
dacite

Dacit

Marmură

Japs

Andezite

Marmură

–

Andezite

–

Gips

Diorite,
andezite

–

Roci
sedimentare
Gresie, calcar
Marne, argilă
comună, argilă
refractară, nisip
silicios, nisip, pietriş
Argilă, roci
caolinizate, tufuri
vulcanice, calcare,
nisipuri, cuoarţoase,
nisip, pietriş
Calcar, dolomit,
argilă comună, tufuri
vulcanice, nisip
caolinos, nisip
silicios, nisip, pietriş,
bentonite
Calcare, gresii,
dolomite, marne,
argilă comună, roci
caolinizate, nisip
silicios, nisip, pietriş
Argile comune,
tufuri, bentonite,
nisip, pietriş
Calcare, argilă
comună, nisip
silicios, tufuri
dacitice, nisip, pietriş

Industria petrolieră câştigă teren începând cu sfârşitul secolului al XIX-lea, pe măsura „motorizării”
societăţii şi a economiei, prin introducerea motoarelor termice.
Rezervele petroliere ale Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest sunt localizate în Câmpia şi Dealurile de
Vest, cu puncte de exploatare la Borş, Abrămuţ, Marghita şi Suplacu de Barcău. Firma, OMV Petrom, cu
sediul social înregistrat în afara regiunii de studiu, precizează faptul că „Suplacu este un zăcământ matur de
ţiţei, exploatat de peste 50 de ani, a cărui producţie zilnică reprezintă circa 10% din producţia de ţiţei OMV
Petrom în România”6.
Rezervele de gaze naturale sunt reprezentate în arealul judeţelor Bihor, asociat rezervelor petroliere,
iar în arealul judeţelor Cluj şi Bistriţa-Năsăud s-au identificat rezerve de gaz metan, localizate în domurile
din perimetrul comunelor Ţaga şi Matei, situate în vecinătatea comunei Sărmaşu, din judeţul Mureş, cu
rezerva de „10 miliarde metri cubi”7, de gaz metan, la Sărmăşel. Distribuţia gazelor naturale, în arealul
regiunii de studiu, se asigură de E-on Gaz România, cu sediul la Târgu Mureş.
6
7

Apud Aronescu Neagoe Doina 2013, URL:WWW.crisana.ro/stiri/economie
***Gazele naturale în România, URL: http://ro.wikipedia.org/wiki/Gazele_naturale_%C3%AEn_Rom%C3
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Fig.1. Harta repartiţiei teritoriale a principalelor resurse şi localizarea firmelor active în industria extractivă, altele decât cele din
industria extractivă a resurselor minerale energetice, din arealul Regiunii de Nord-Vest, în anul 2008. Sursa: autorul, prelucrat
după Geografia României, vol. II., 1984, p. 207–270; Cocean,P., coordonator, 2004, PATR, p. 46;şi Lista firmelor versiunea 6.

În ceea ce priveşte extracţia şi prepararea minereurilor metalifere, se vizează exploatarea mineralelor
siderurgice, fierul şi manganul în principal.
Resursele metalifere, fier, în cadrul regiunii se identifică la Băişoara şi Săvădisla, în judeţul Cluj, fără
a prezenta rentabilitate economică în vederea exploatării.
Manganul la noi în ţară „...apare lenticular, în rocile sedimentar-vulcanogene”8, fiind identificat în
localităţile Răzoare (judeţul Maramureş) şi Vaşcău (judeţul Bihor).
Dintre resursele minerale neferoase, cu prezenţă pe teritoriul Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest, se
identifică în anumite concentraţii cuprul, plumbul şi zincul sub forma minereurilor complexe existente în
Munţii Oaş, Gutâi şi Ţibleş.
Bauxita, prelucrată în fosta fabrică de alumină de la Oradea, a fost exploatată în Munţii Pădurea
Craiului din judeţul Bihor.
Minereurile auro-argintifere sunt prezente în Munţii Gutâi, centrul de exploatare cu tradiţie în regiune
fiind Baia Mare, existând o singură firmă înregistrată în acest domeniu de activitate. Firma Romaltyn, „este
o companie specializată în prelucrarea şi reciclarea deşeurilor miniere şi în valorificarea conţinutului de aur
şi argint al acestora... « se implică în » prelucrarea a 8,5 milioane de tone de steril, rezultat din mineritul
anilor `60-`70, depozitate în acest moment în vecinătatea oraşului Baia Mare”9.
Reprezentativitatea insignifiantă a firmelor din industria extractivă, a petrolului şi a gazelor naturale,
cuprinzând şi mineritul (de cărbune şi minereuri), se caracterizează prin intermediul celor două societăţi
de exploatare şi valorificare, de la Sărmăşag şi Baia Mare, care angrenează în activitatea desfăşurată 40 de
angajaţi. În contrast, firmele, care desfăşoară activităţi extractive, altele decât cele prezentate anterior, înre‑
gistrează un total de 173 de unităţi active, care îşi desfăşoară activitatea prin intermediul a 2 131 de angajaţi,
realizând, la nivelul anului 2008, un procent de 99%, din profitul realizat în ramura extractivă, având ca
profil de activitate extracţia sării şi exploatarea materialelor de construcţie.
8
9

Ilieş, Ilieş Dorina, op. cit., p. 134
*** S.C. Romaltyn Mining S.R.L., URL: http://www.romaltyn.ro/cine-suntem/
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Zăcămintele de sare, în cadrul regiunii, se concentrează în zona marginală a Depresiunii Transilvaniei,
pe aliniamentul Turda-Dej, aferent judeţului Cluj, fiind prezent şi în Depresiunea Maramureşului în arealul
Ocna Şugatag-Coştiui. În prezent, sarea se exploatează la Ocna Dej, fiind o sucursală a Societăţii Naţionale
a Sării, având ca obiectiv „...extragerea, prepararea şi comercializarea sării geme”10 atât pentru populaţie, cât
şi pentru industrie.
Resursele reprezentative ale regiunii sunt cele utilizate în construcţii, regăsindu-se sub forme diferite
şi cantităţi variate. Materialele de construcţii se exploatează preponderent din carierele localizate în unită‑
ţile montane, cuprinzând:
– roci eruptive (andezit, bazalt, granit), întrebuinţate în principal la construirea drumurilor şi a căilor
ferate, se exploatează în carierele de piatră din arealul montan al judeţelor componente ale Regiunii de
Dezvoltare Nord-Vest. În acest domeniu, sunt de remarcat carierele de andezit din judeţele Satu Mare şi
Maramureş, localizate la Negreşti-Oaş, Certeze, Seini, Cicârlău etc. În ceea ce priveşte carierele de granit,
se remarcă zona Munţilor Apuseni, firma de monopol în domeniu, şi nu numai, fiind S.C. Grandemar, cu
sediul social în Cluj-Napoca, având participare străină la capital, „activitatea de producţie se desfăşoară în
trei mari cariere din judeţul Cluj: Poieni, Bologa şi Morlaca, două cariere de mai mică întindere şi capa‑
citate: Valea Lungii şi Bologa-Henţ, o carieră în judeţul Sălaj, la Moigrad, şi o carieră în judeţul Bihor, la
Pietroasa”11;
– rocile sedimentare prezintă o mare varietate şi diversitate, cuprinzând: calcare, marne, argile
comune şi argile refractare, nisipuri, cu localizare începând din zona montană şi până în zonele de deal şi
câmpie;
– rocile metamorfice (marmură, cuarţite, dolomite cristaline etc), cu exploatări de marmură la Parva,
Maieru şi Sângeorz-Băi.
În ansamblu, contribuţia industriei extractive, la realizarea profitului regional din industrie, este de 3,
43%, antrenând în activităţile extractive 1,23% din salariaţii în industrie.
Reprezentarea cartografică (Fig. 1), cuprinde o varietate de resurse, dintre care cele mai profitabile
(petrol, sare), fiind materii prime de largă utilitate, sunt contabilizate la nivelul Regiunii de Dezvoltare
Bucureşti-Ilfov, generând astfel un minus la nivel regional în ceea ce priveşte formarea PIB-ului. Rezervele
de minereuri complexe, bauxită şi fier nu se mai exploatează din motive de „rentabilitate”, uneori interve‑
nind şi realizarea defectuoasă a privatizării, transferând unităţile de prelucrare a acestor minereuri către
antreprenori care aplică strategia „falimentul” în vederea eliminării concurenţei, aşa cum s-a constatat în
cazul fabricii de sticlă de la Pădurea Neagră, sau a fabricii „Alumina” de la Oradea. Astfel prin intermediul
resurselor şi al valorificării acestora Regiunea de Nord-Vest se poate defini ca fiind „o regiune «bogată în
resurse sărace»”12.
3. Geografia industriei prelucrătoare şi
particularităţile antreprenoriale
Dezvoltarea şi localizarea unităţilor de producţie din industria prelucrătoare sunt condiţionate eco‑
nomic prin localizarea resurselor de materii prime, prin gradul de accesabilitate al viitoarelor locaţii, dar şi
prin strategiile de dezvoltare adoptate prin decizia administraţiei publice şi private, urmărind profitabilitatea.
Industria prelucrătoare se constituie în veriga de bază a economiei, deoarece cuprinde o îmbinare
multiplă de activităţi constând în prelucrarea materiei prime, în generarea şi promovarea produselor, prin
intermediul acestora se crează bunurile de capital şi cele de consum necesare dezvoltării tuturor celorlalte
ramuri şi sectoare ale economiei.
10
11
12

*** Salina Ocna Dej, URL: http://www.salinaocnadej.ro/
*** S.C. Grandemar S.A., URL: http://www.grandemar.ro/
Cocean 2005, p. 45
— 655 —

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

BENEDEK ROZALIA

N

În cadrul industriei prelucrătoare, activează în total 6 364 de firme, ponderea numerică a acestora, în
totalul regional, precum şi identificarea reprezentativităţii la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale de
tip urban şi rural, necesare în vederea precizării profilului industrial al acestora, sunt redate cartografic în
figura 2.
Gruparea şi structurarea fabricilor, al căror profil de producţie este redat pe hartă, se poate realiza
după cum urmează:
– Industria alimentară şi a băuturilor
Pe baza hărţii (Fig. 2), se constată o numeroasă reprezentativitate a antreprenoriatului în domeniul
alimentar, cuprinzând o pondere de 13,76%, din numărul total al firmelor la nivel regional, iar în ceea ce
priveşte prezenţa acestora în cadrul unităţilor administrative, se înregistrează la nivelul a 191 de comune şi
oraşe.
Oraşele la nivelul cărora nu sunt reprezentate unităţi productive specifice industriei alimentare,
sunt: Şimleu Silvaniei şi Jibou, din judeţul Sălaj, Ardud şi Livada din judeţul Satu Mare, Tăuţii Măgherăuş
şi Săliştea de Sus, din judeţul Maramureş. Cauzalitatea fenomenului rezidă în faptul că firmele active în
ramurile industriei alimentare sunt înregistrate pe teritoriul administrativ al altor oraşe sau comune, fiind
motivate de patriotismul local al antreprenorilor, sau, uneori, chiar de stimulentele acordate de autorităţi.
Industria alimentară cuprinde activităţi de prelucrarea şi conservare a cărnii şi a produselor din carne,
prelucrarea şi conservarea fructelor şi a legumelor, fabricarea grăsimilor şi a uleiurilor vegetale şi animale.
Prelucrarea laptelui se realizează prin reprezentanţii de marcă al acestui sector, la nivelul regiunii, prin
intermediul firmelor Napolact (având 471 de angajaţi), oferind produse care satisfac şi nevoile externe, prin
export spre ţări ale Uniunii Europene şi Statele Unite ale Americii. În continuare se menţionează produsele
lactate sub marca Bonas, fabrica prelucrând zilnic 15 000 de litri de lapte, având sediul în Dezmir, judeţul
Cluj. O altă marcă de renume din industria laptelui este reprezentat prin gama de produse Monor, cu sediul
pe raza judeţului Bistriţa-Năsăud în localitatea Monor.
Societatea Unicarm, cu sediul social înregistrat în comuna Vetiş din judeţul Satu Mare, este deja un
brand consacrat în industria alimentară regională şi nu numai, „Compania produce carne, mezeluri, con‑
serve, articole de panificaţie, patiserie, cofetărie, lactate şi îngheţată. Unicarm deţine şi 55 de magazine, în
judeţele Satu Mare, Maramureş, Bistriţa-Năsăud, Sălaj, Suceava, Bihor şi Cluj, prin care comercializează o
parte importantă din producţie”13. Comuna Vetiş este, totodată, printre puţinele comune care se inserează
în şirul ierarhic al urbanului de pe primele douăzeci de locuri, date prin valoarea suprastructurii secto‑
rului secundar regional, fiind pe poziţia ierahică 14, performanţă realizată cu precădere pe baza industriei
alimentare.
Numărul firmelor specializate în producţia băuturilor, cu sortimente nealcoolice de tip răcoritore şi
ape minerale, dar şi a celora alcoolice obţinute prin distilare sau fermentare, reprezintă 1,11% din totalul fir‑
melor înregistrate regional şi o pondere de 5,18% din totalul firmelor din industria alimentară şi a băuturilor.
De remarcat, în acest sens, sunt mărcile: European Drinks cu sediul în Ştei, judeţul Bihor, berea
Ursus fabricată la Cluj-Napoca, Spumantele Silvania la Şimleu Silvaniei, un vin spumos preparat odinioară
pe baza mustului obţinut în podgoriile din Depresiunea Şimleului.
Prin realizarea ierarhizării, judeţelor din componenţa Regiunii de Nord-Vest, utilzând ca indicatori
numărul de firme din industria alimentară şi a băuturilor, se constată că judeţul Bihor este în fruntea cla‑
samentului, având în cuprinsul acestuia 262 de societăţi, fiind urmat de judeţele Cluj (cu 239 de firme),
Maramureş (182 de firme), Satu Mare (118 de firme), Bistriţa-Năsăud (96 de firme) şi Sălaj (3 firme).

13

*** 2011, URL: www.wall-street.ro/articol/Companii/97794/Extinderea-producatorului-de-carne-Unicarm-condiţionatăde-finantarea-bancara.html
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Fig. 2. Reprezentativitatea principalelor unităţi de producţie ale industriei prelucrătoare la nivelul zonelor
administrative comunale şi urbane, 2008. Sursa:autorul, date prelucrate din Lista Firmelor, versiunea 6

– Industria textilă, a produselor textile şi a încălţămintei
Antreprenoriatul din industria textilă, în cadrul regiunii studiate, reprezintă o pondere de 2,93%,
fiind prezentă cu sediul social la nivelul a 38 de unităţi administrative, din care 24 sunt oraşe, iar 14 sunt
comune, identificate în harta din figura 2.
Prin industria textilă, se prelucrează materiile prime rezultate din activităţile agricole, prin cultura
plantelor (in, cânepă, iută, bumbac), şi prin creşterea animalelor, asigurându-se necesarul de lână şi materie
primă pentru mătase. În regiune nu sunt cultivate plantele tehnice necesare, dar acestea se asigură prin
import, iar prin intermediul industriei chimice se asigură materia primă pentru obţinerea fibrelor sintetice.
Producţia de fire textile se realizează în zonele administrative Sântandrei, şi Mădăraş, localizate în
judeţul Bihor, Şimleu Silvaniei din judeţul Sălaj, Cluj-Napoca, de pe raza judeţului Cluj, iar oraşele Bistriţa
şi Beclean, reprezintă activitatea din domeniu a judeţului Bistriţa-Năsăud, fiind constituite cu participare
de capital străin.
Fabricarea ţesăturilor este specializarea cu reprezentativitate scăzută, firme active în domeniu se
regăsesc în zonele administrative Cluj-Napoca, Oradea şi Beclean, cu o profitabilitate scăzută.
Industria confecţiilor şi a tricotajelor este prezentă la nivelul fiecărui judeţ, şirul ierarhic al acestora
fiind dat prin profitul realizat la nivelul anului 2008, clasează judeţul Sălaj pe primul loc, fiind urmat de
judeţele Satu Mare, Cluj, Bihor, Maramureş, şi Bistriţa-Năsăud.
Localizarea şi reprezentavitatatea tăbăcăriilor, a fabricilor de încălţăminte şi de marochinărie, la
nivelul regiunii de dezvoltare ocupă un loc important, oferind 20 662 de locuri de muncă, în unităţile de
producţie dispersate la nivelul fiecărui judeţ (Fig. 2), înregistrând cel mai mare profit în judeţul Bihor,
urmat ierarhic de judeţele Cluj, Maramureş, Satu Mare, Bistriţa-Năsăud şi Sălaj.
– Industria de prelucrare a lemnului, celulozei şi hârtiei, a mobilei
Prelucrarea lemnului este o preocupare cu tradiţie a localnicilor din această regiune, fiind condiţi‑
onat de vegetaţia lemnoasă, având valori diferite, acestea se utilizează în diverse scopuri.
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Această grupare a industriei prelucrătoare este prezentă la nivelul fiecărui judeţ, fiind favorizată de
materia primă, care este constituită în general din stejar, fag, plop şi conifere, cu menţiunea faptului că, în
zona Sălajului, există parchete de pădure plantate cu specia douglas (conifer), adusă din S.U.A..
Numărul întreprinderilor din industria de prelucrare a lemnului şi a mobilei, reprezintă 12, 35% din
totalul firmelor înregistrate la nivelul regiunii, având sediile sociale localizate în 162 de zone administrative, din
care 34 urbane, şi 128 rurale, concentraţia cea mai mare fiind în judeţul Maramureş, depăşind numărul firmelor
din judeţele Bistriţa-Năsăud (locul 2), Cluj (locul 3), Bihor (locul 4), Sălaj (locul 5) şi Satu Mare (locul 6).
În fabricarea mobilei, lucrând pentru export şi satisfacerea cererii interne, se diferenţiează produsele
de mobilier din lemn masiv „Simex”, cu sediul în Şimleu Silvaniei.
La nivelul anului 2008, în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest, se înregistrau 96 de firme producătoare
de celuloză şi hârtie, folosind ca materie primă lemnul de conifere, centrele de producţie mai importante şi
cu tradiţie fiind amplasate la Dej şi Cluj – Napoca, în judeţul Cluj, la Prundu Bârgăului, Josenii Bârgăului şi
Bistriţa din judeţul Bistriţa-Năsăud. În industria celulozei şi hârtiei prin cele 96 de firme, cu sediul în regi‑
unea de studiu se angrenează peste 2106 de angajaţi, din care 63% în judeţul Cluj, 19,3% în judeţul Bihor,
9,7% în judeţul Maramureş, urmat fiind de judeţele Satu Mare şi Sălaj.
– Industria de prelucrare a ţiţeiului şi de cocsificare a cărbunelui
Localizarea acestor industrii, în cadrul arealului de studiu, se înregistrează la nivelul judeţelor Cluj şi
Bihor.
Tradiţie, în ceea ce priveşte prelucrarea ţiţeiului, prezintă rafinăria de la Suplacu de Barcău, în prezent
fiind în conservare, deoarece în urma privatizării activităţile economice legate de extracţia şi prelucrarea
ţiţeiului au fost separate, iar rafinăria rămâne fără materie primă, deoarece firma de exploatere a ţiţeiului
apelează la serviciile rafinăriei din Ploieşti.
La Oradea şi Cluj-Napoca, prin prelucrarea ţiţeiului se realizează diferite produse din petrol rafinat,
uleiuri, vaselină etc.
Prin industria de cocsificare a cărbunelui, în conformitate cu definiţia dată de Erdeli George14 în
urma distilării materiei prime se obţin în proporţii diferite, cocs, gudroane, gaze şi benzen. În cadrul regi‑
unii industria de cocsificare se concentrează pe obţinerea produselor secundare de cocsificare, cu unitate
de producţie, de talie mică, la Oradea, deoarece „cocsul metalurgic se producea la Reşiţa ...iar huila cocsifi‑
cabilă se obţinea din bazinul Anina”15.
Gruparea industrială din regiune este prezentă pe piaţa de profil prin cinci firme, din care una în conser‑
vare, realizând un profit total de peste 572 de mii de RON, angrenând în activităţile desfăşurate 37 de salariaţi.
– Industria produselor chimice, a cauciucului şi maselor plastice
Unităţile de producţie din industria chimică deţin o pondere de 1,61%, din numărul total al firmelor
din industria prelucrătoare, concentrarea ierarhică a acestora plasează judeţul Cluj pe primul loc (50 de
firme), fiind urmat de judeţele: Bihor (23 de firme), Satu Mare (12 firme), Maramureş (9 firme), BistriţaNăsăud (6 firme), Sălaj (3 firme).
Principalele produse ale industriei chimice, necesare dezvoltării agriculturii şi a ramurilor din indus‑
tria prelucrătoare (direct sau indirect) sunt: produsele chimice de bază (coloranţi şi pigmenţi, mase plas‑
tice, cauciuc sintetic), lacuri şi vopsele, detergenţi şi cosmetice, fibre sintetice şi artificiale, pesticide şi îngră‑
şăminte chimice etc.
Spaţial, în regiunea studiată firmele din industria chimică sunt localizate cu sediul social înregistrat
pe teritoriul administrativ a 12 oraşe şi 13 comune, realizând un profit total de peste 28 de milioane de
RON, angrenând în activităţile desfăşurate 1854 de salariaţi.
14
15

Erdeli et all 1999, op. cit., p. 79
Erdeli, Cucu 2007, p. 317
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Principalele centre de localizare fiind platformele industriale din cadrul reşedinţelor de judeţ, la care
se asociează cele din oraşele cu tradiţie, precum Turda şi Câmpia Turzii.
Produsele farmaceutice şi cosmetice se realizează în cadrul a 19 unităţi de producţie, reprezentând
o pondere de 0,29% din numărul total al firmelor din industria prelucrătoare la nivel regional, realizând
un profit total de peste 36,7 milioane de RON în 2008. Reprezentativ pentru această ramură a industriei
chimice este unitatea de preparate farmaceutice (medicamente) Terapia din Cluj-Napoca. Pe raza judeţului
Cluj, această industrie este prezentă în localităţile Cluj-Napoca (cu 909 angajaţi), Baciu (121 angajaţi),
Căşeiu (23 de angajaţi), Dej (cu 17 angajaţi).
În judeţul Bihor industria farmaceutică s-a dezvoltat doar în municipiul Oradea, oferind cinci locuri
de muncă, producând acid salcilic, vitamine şi derivaţii acestora, hormoni şi derivaţi.
Prezenţa industriei farmaceutice, la nivelul judeţului Maramureş, se înregistrează la Vişeu de Sus
(115 angajaţi), Baia Mare (64 de angajaţi), Sighetu Marmaţiei (13 angajaţi), producând medicamente şi
suplimente nutritive.
Industria cauciucului şi a maselor plastice este prezentă în 93 de unităţi administrative ale Regiunii
de Nord-Vest. Judeţul Cluj cuprinde cea mai mare concentrare a firmelor din aceste domenii, fiind pe locul
unu ierarhic, cu 107 firme, oferind 1343 de locuri de muncă. Din punctul de vedere al salariaţilor, locul unu
ierarhic este ocupat de judeţul Satu Mare, oferind 1824 de locuri de muncă, criteriul cifrei de afaceri pla‑
sează pe locul unu judeţul Bistriţa-Năsăud, cu o valoare de peste 402 milioane de RON. În această ramură a
industriei de materiale plastice, judeţul Sălaj se remarcă prin intermediul a trei unităţi de producţie, compo‑
nente ale grupului Hanna Instruments, din Nuşfalău, având ca ocupaţie cercetarea, producţia şi desfacearea
de instrumente de măsură, definind profilul economic al comunei.
Punctul de lucru al grupului Michelin România din Zalău, cu sediul social înregistrat la Bucureşti,
fiind producător16 de anvelope şi corzi metalice, deşi atrage un volum însemnat al forţei de muncă din
zonă, acesta rămâne unul din contribuabilii însemnaţi, la nivelul capitalei, definind însă peisajul geografic
al industriei sălăjene.
– Industria materialelor de construcţii
Industria materialelor de construcţii este ramura industrială care dispune de cea mai mare cantitate
de materii prime în regiune, fabricile de prelucrare ale acestora reprezentând 6,72 % din numărul total
al firmelor din industria prelucrătoare, fiind prezente la nivelul a 108 unităţi administrativ-teritoriale ale
Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest, însumând un număr total de 428 de firme cu sediul social înregistrat
în zonele administrative urbane şi rurale, concentrările cele mai numeroase fiind în judeţele Cluj (153
de firme), Bihor (81 de firme), Maramureş (65 de firme), Satu Mare (47 de firme), Sălaj (46 de firme),
Bistriţa-Năsăud (36 de firme).
Industria materialelor de construcţii cuprind:
– Fabricarea sticlei şi a articolelor din sticlă la Turda, Cluj – Napoca, Oradea, Satu Mare, Baia Mare,
Borşa, Bistriţa, Unirea şi Crişeni;
– Fabricarea de produse refractare la Câmpia Turzii, Dej, Floreşti, Aştileu;
– Fabricarea materialelor de construcţii din argilă la Cluj – Napoca se fabrică plăci şi dale ceramice
cu brandul firmei Sanex, iar cărămizi şi ţigle la Turda, Cluj-Napoca, Oradea, Biharia, Bistriţa, Livezile. De
remarcat este faptul că firma Cemacom Zalău are sediul social înregistrat la Cluj-Napoca.
– Fabricarea de ciment, var şi ipsos, este reprezentat de firme înregistrate la Turda, Ştei, iar unitatea
de la Aleşd aparţine firmei Holcim, având sediul la Bucureşti.

16

***Istoria Michelin din România, URL: http://www.michelin.ro/despre/michelin-in-romania
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– Industria metalurgică
Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest este activă pe piaţa metalurgică naţională şi internaţională, atât în
ceea ce priveşte cererea, cât şi oferta, deşi deţine rezerve de minerale utile neexploatate datorită nerentabi‑
lităţii economice.
În prezent, prin cele 64 de unităţi de producţie, această ramură industrială constituie domeniul
de activitate pentru 1% din totalul firmelor înregistrate la nivel regional în industria prelucrătoare.
Ierarhia judeţelor, realizată în funcţie de concentraţia numerică a firmelor din industria metalurgică,
plasează pe locul unu ierarhic judeţul Cluj (cu 22 de firme), urmat pe locul doi de judeţele Bihor şi
Satu Mare (cu 12 firme, fiecare), Maramureşul (cu 11 firme) este pe locul trei, judeţul Sălaj (cu 5
firme) pe locul patru, iar Bistriţa-Năsăud (cu 2 firme) pe locul cinci. În acest domeniu de activitate
sunt angrenaţi 5896 de salariaţi, rentabilitatea de ansamblu fiind asigurată prin profitul total de 182,81
milioane de RON.
Industria metalurgică cuprinde: producţia de metale feroase sub forme primare şi de feroaliaje, pro‑
ducţia de tuburi şi ţevi de oţel, producţia metalelor preţioase şi a altor metale neferoase, respectiv turnarea
metalelor.
Luând în considerare sediul social al unităţilor de producţie, la nivel intraregional, industria meta‑
lurgică caracterizează profilul economic al zonelor administrative urbane Cluj-Napoca, Oradea, Baia Mare,
Satu Mare, Turda, Câmpia Turzii, Zalău etc.
Cei mai mari producători şi investitori din regiune, la nivelul anului 2008, sunt Mechel, Câmpia
Turzii şi Silcotub, Zalău.
– Industria constructoare de maşini
Ramură a industriei prelucrăroare, industria constructoare de maşini, prin localizare, este depen‑
dentă de proximitatea pieţei de cerere şi ofertă. Principalul furnizor de materii prime fiind industria
metalurgică.
Industria constructoare de maşini cuprinde fabricarea echipamentelor electrice şi optice (114 de
firme), maşini, unelte şi echipamente (1136 de firme), respectiv mijloace de transport (58 de firme) repre‑
zentând o pondere cumulată de 20, 5% din numărul total al firmelor active, în anul 2008, din industria pre‑
lucrătoare, având sediul social înregistrat pe teritoriul unităţilor administrative din Regiunea de Dezvoltare
Nord-Vest. Cota parte specifică fiecărei subramuri din industria constructoare de maşini este redat în harta
din figura 2, prezentând şi localizarea spaţială a acesteia la nivel intraregional.
Concentrarea numerică a firmelor din industria constructoare de maşini la nivelul judeţelor consti‑
tutive ale regiunii, clasează pe locul unu judeţul Cluj (cu 530 de firme), urmat de Bihor (cu 72 de firme),
Maramureş (cu 26 de firme), Satu Mare (cu 28 de firme), Bistriţa-Năsăud (cu 22 de firme), şi în final judeţul
Sălaj (cu 11 firme). Numărul total de angajaţi angrenaţi în aceste activităţi însumează 48 132 de salariaţi, iar
cifra de afaceri ce reflectă volumul vânzărilor şi a încasărilor depăşeşte 10,44 miliarde de RON.
– Alte activităţi industriale
În această categorie a activităţilor, din industria prelucrătoare, sunt cuprinse fabricarea bijuteriilor, a
instrumentelor muzicale, articolelor pentru sport, jocurilor şi a jucăriilor, reprezentând 4,04% din totalul
iniţiativelor antreprenoriale, aferente industriei prelucrătoare.
În aceste activităţi, sunt angrenaţi 2 367 de angajaţi, activităţile rulând cu o cifră de afaceri de 176,94
milioane de RON.
În cele ce urmează, devine necesar a se preciza gradul de rentabilitate al grupelor principale de acti‑
vităţi, din industria prelucrătoare, prezentare susţinută prin intermediul nivelului de profitabilitate, reali‑
zând un clasament la nivelul unităţilor administrative judeţene, cu particularităţile locale ale Regiunii de
Dezvoltare Nord-Vest.
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Prezentarea ponderată a valorii, realizate prin profit, la nivelul anului 2008, aferent principalelor
domenii de activitate din structura industriei prelucrătoare active în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest,
este evidenţiată în graficul din figură (Fig. 3.)
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Fig. 3. Ponderea ramurilor din industria prelucrătoare în realizarea profitului regional la nivelul
anului 2008. Sursa: autorul, date prelucrate din Lista Firmelor, versiunea 6.0

Din reprezentarea grafică de mai sus, rezultă un bilanţ al profitului realizat, exprimat ponderal, prin
intermediul grupărilor de activităţi, clasând pe primul loc industria constructoare de maşini, deţinând trei‑
zeci de procente din profitul total al regiunii (fiind peste 1 mld. RON), constituind factorul de capital în
procesul de producţie şi distribuţie a bunurilor. Acest tip de activitate deserveşte modernizarea şi inovarea
tehnologică, în majoritatea ramurilor economice.
Industria metalurgică feroasă şi neferoasă, acumulează un procent de 16% din profitul realizat la
nivelul regiunii, asigurând necesarul de materie primă valorificat în construcţii şi în industria constructoare
de maşini.
Industria de prelucrare a lemnului şi a mobilei (locul 3) se dezvoltă cu precădere în unităţile adminis‑
trative cu aşezare geografică favorabilă din punct de vedere al pieţei şi al resurselor de materii prime.
Industria alimentară (locul 4) şi industria textilă (locul 6), au o importanţă deosebită în vederea
producţiei de bunuri destinate satisfacerii nevoilor elementare ale populaţiei, la care se adaugă şi industria
chimică (locul 5), însă acestea prezintă utilitate şi în dezvoltarea altor ramuri ale economiei.
Ponderea cea mai redusă, în realizarea profitului regional, din industria prelucrătoare, este generată
prin activitatea de prelucrare a ţiţeiului şi prin cocsificare (0,03%).
Industria prelucrătoare s-a dezvoltat, după 1989, în funcţie de cerere şi rentabilitate, realizând un
profit diferenţiat sectorial, definind profilul industrial al regiunii.
Concluzionând, dezvoltarea industriei constituie un factor important în ceea ce priveşte modelarea
şi reflectarea teritorială a diferenţelor generate prin localizarea valorică a suprastructurii şi contribuie sem‑
nificativ la generarea disparităţilor economico-geografice.
La baza dezvoltării industriale, există o serie de factori prin care se facilitează, ori se îngreunează
implementarea strategiilor, relevanţa determinativă prezentând repartiţia spaţială a materiilor prime şi a
resurselor miniere, care prin valorificare vor genera concentrarea populaţiei în aşezări de tip urban.
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O carte necesară: La nuntă în satele sălăjene. O lectură antropologică a tradiţiilor
nupţiale, de Camelia Burghele, Ed. Etnologică / Caiete Silvane, Bucureşti / Zalău,
2014 (conf. dr. Narcisa Alexandra Ştiucă)
Lucrarea Cameliei Burghele este o reuşită incursiune diacronică în cel mai spectaculos dintre riturile
de trecere, cel dedicat căsătoriei, aria de referinţă fiind zona etnografică Meseş. Aşa cum arată în argumentul
prin care îşi deschide volumul, autoarea are o dublă intenţie: aceea de a actualiza informaţia etnografică
relativă la temă, fructificând în acelaşi timp studii anterioare, unele dintre ele pe nedrept uitate sau ignorate
(cum este cazul „monografiei folcloro-sociologice” elaborată de cercetătorul polonez W. Truszkowski în
satul Treznea în iarna anului 1938) şi slujindu-se de abordările actuale datorate evoluţiei disciplinelor etno‑
logie şi antropologie, în care se înscriu şi contribuţiile colegilor săi de generaţie.
Conceperea în această manieră a demersului său imprimă atât ritmul şi traseele cercetării de teren,
cât şi structurarea studiului în sine. Astfel, aceasta este alcătuită din două părţi principale ample care
urmează firul evenimentelor preliminale, liminale şi postliminale mai întâi din perspectivă etică şi apoi
emică. Acestora li se adaugă un appendix absolut necesar şi inedit în acelaşi timp: festivizarea excesivă a
nunţii actuale, cu toate mutaţiile structurale, funcţionale şi de rol pe care le presupune procesul market‑
izării tradiţiilor. În partea a doua autoarea optează pentru reconstituirea scenariului nupţial prin metode
narative şi provocarea performării repertoriului, oferind în acest fel imaginea variaţiilor locale şi, în acelaşi
timp, măsura competenţei folclorice a unor persoane care se bucură de prestigiul comunităţilor în virtutea
rolurilor ceremoniale pe care le-au îndeplinit de-a lungul timpului.
La nuntă în satele sălăjene este scrisă într-un stil alert, în care savoarea graiului local se îmbină în
mod surprinzător cu discursul pertinent ştiinţific. Ceea ce atrage dintru început este echilibrul păstrat de
Camelia Burghele între nostalgia trecutului şi trăirea plenară a prezentului, între descriptiv şi analitic, între
ineditul local şi constantele ceremonial-rituale universale.
A scrie astăzi despre căsătorie şi nuntă din perspectivă etnologică / antropologică este un act de curaj
din două motive: mai întâi pentru că pare a fi un subiect vetust, epuizat, iar mai apoi pentru că mentalitatea
şi stilul de viaţă sunt atât de profund transformate încât întemeierea unei familii – în sens tradiţional – nu se
mai aşază sub semnul aceloraşi valori, ci tinde să sfideze şi chiar să sfărâme toate tiparele juridico – morale,
culturale şi chiar pe cele religioase.
Totodată era nevoie de un asemenea studiu fie şi pentru a echilibra abundenţa celor tanathologice,
dar nu numai; pentru generaţia optzecistă a etnologilor români (deşi aş înclina s-o încadrez pe Camelia
Burghele în generaţia postdecembristă...) un studiu despre riturile de trecere, despre relaţiile de rudenie şi
despre dinamica practicilor cutumiare constituie o probă de maturizare ştiinţifică şi un atu în impunerea
definitivă în lumea academică.
Volumul La nuntă în satele sălăjene nu este „o carte din cărţi”, ci rezultatul unor cercetări de teren
minuţioase, făcute cu pasiune şi ataşament pentru zonă. Este o lucrare în care perspectiva emică tinde să o
completeze şi mai ales să o consolideze prin argumente pe cea etică. În fine, ca mai toate cărţile elaborate
de Camelia Burghele, este o carte-caleidoscop care eludează subtil modelele – fără a le sfida – şi etalează
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atât documente care se aştern pe axa sincronică, punând chiar sub lupă, rând pe rând, provincia istorică,
zona etnografică şi satele-eşantion, cât şi pe cea diacronică, tinzând în acest fel spre înfăptuirea unui act de
restituire sau mai curând de conservare şi patrimonializare.
Aşa stând lucrurile studiul urmează cu înţelepciune (dar nu şi cu totală obedienţă ştiinţifică) struc‑
tura riturilor de trecere propusă la începutul veacului trecut de Arnold van Gennep: preliminal, liminal,
postliminal. Dar cum democratizarea informaţiei şi necesitatea interacţiunii continue între cercetător şi
subiect impun în lumea contemporană noi reguli şi o nouă retorică, regăsim transpuse – onest şi scrupulos
tratate şi ierarhizate – cadrele de iniţiere şi prilejurile de cunoaştere, armonizarea relaţiilor de gen şi a celor
familiale, succedate de appex-ul ceremoniei nupţiale şi de actele rituale de integrare şi consfinţire a noii
condiţii.
Alterananţa de voci – de la cea a specialistului documentat şi dispus la interpretări diacronice şi com‑
parate, la cea a insider-ilor purtători – cu vocaţie recunoscută – ai valorilor patrimoniale locale sugerează
însăşi atmosfera fremătătoare şi agonistică a nunţii. Căci, aşa cum spune un vechi aforism românesc, Moarte
fără bănuială şi nuntă fără vorbe anevoie se găseşte...
Experienţa indubitabilă în cercetarea de teren de care dispune autoarea nu se datorează numai avan‑
tajului de a „face etnologie acasă”, ci mai ales utilizării cu abilitate a unor tehnici pe cât de diverse, pe atât
de productive de la cele etnografice şi sociologice la cele de istorie orală şi – în mod mărturisit – la experi‑
mentul etnologic concretizat în provocarea performării, reconstituirea narativă a cutumelor şi confruntarea
subiecţilor cu propria imagine reflectată în lucrări tematice mai vechi. Trebuie să subliniez faptul că nu este
vorba de un exces de erudiţie metodologică ci de o intuiţie îndelung cizelată în teren, aceea a faptului că
realitatea pe care o trăim – indiferent cum ni se înfăţişează ea astăzi – reclamă o îmbinare complexă şi inge‑
nioasă a metodelor clasice şi moderne, întrucât aproape nimic din ceea ce odinioară se revela la o banală
observare directă nu mai transpare cu uşurinţă nici măcar în interviuri de o amploare considerabilă.
Aşa cum spuneam acum ceva vreme într-o lucrare dedicată debutanţilor, „Cele mai multe calităţi
care asigură succesul în anchetele de teren se referă la angajarea relaţiilor interpersonale şi de comuni‑
care: sociabilitatea şi flexibilitatea, respectul şi aprecierea valorilor Celuilalt, tactul şi răbdarea.” or distinsa
noastră colegă Camelia Burghele este astăzi, şi prin această nouă contribuţie a sa, un model veritabil dar nu
prea lesne de urmat căci, pe lângă calităţile minimale pe care le „prescriam” eu studenţilor, domnia sa a mai
fost hărăzită cu multe altele. Dincolo de orice accente encomiastice, un lucru este cert: este un mare noroc
pentru Camelia Burghele că s-a născut în Sălaj, dar în egală măsură şi pentru această arie culturală (plăpând
cercetată mai înainte) că ea a ales să devină etnolog.
Notă: volumul La nuntă în satele sălăjene. O lectură antropologică a tradiţiilor nupţiale, de Camelia Burghele
(Ed. Etnologică / Caiete Silvane, Bucureşti / Zalău, 2014) a fost distins cu premiul Asociației de Științe Etnologice
din România (ASER) pentru anul 2014

Gheorghe I. Brătianu, File rupte din cartea războiului, postfaţă de Acad. Şerban
Papacostea, Bucureşti, editura Scripta, 2006, 200 p. (dr. Constantin-Liviu Demeter)
Primul Război Mondial, sau Marele Război – conform istoriografiei de atunci –, am putea spune că
a creat acea ispravă în care ţăranii români intrau pe un front de luptă, fără să se întrebe de riscul înfruntării
cu alte oşti, ci convinşi de izbânda unităţii noastre naţionale.
Tot astfel s-a întâmplat şi cu voluntarul Gheorghe Brătianu, tânărul fiu de numai 17 ani al prim minis‑
trului liberal, Ion I.C.Brătianu sau Ionel Brătianu, la rându-i, fiul cel mare al lui Ion C. Brătianu, înaintea
lui Vintilă şi Dinu Brătianu. Gheorghe Brătianu, căci despre el este vorba, a încercat să-şi desăvârşească
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crezul sincer privind legitimitatea continuităţii româneşti printr-o reală participaţiune, prin apărarea inde‑
pendenţei ţării ca soldat în primul război mondial.
Ca voluntar încorporat, el scrie un jurnal, nişte memorii compuse din scurte şi foarte scurte capitole,
specific unor timpuri de restrişte, fără însemnate descrieri poetice ori geopolitice asupra spaţiului de des‑
făşurare a luptelor în care era cuprins. Este, o încercare literară necesară cunoaşterii vremurilor în care ţara
noastră s-a zbătut. Sunt note din atmosfera evenimentelor, însă cu implicări fără vreo exaltare militărească.
Un amestec de frică şi vitejie, presărate cu spirit de voluntariat ales, căci adevărata jertfă o va fi cunoscut la
sfârşitul următorului război mondial.
Primul capitol se numeşte „Faptă şi poveste”, reprezentând o perspectivă voluntară într-un destin
eroic, ce începe de la o faptă benevolă şi ajunge la o pecete autoritară cum este serviciul militar. Concluzia
este că viziunea unei dezvoltări bărbăteşti a istoricului Gheorghe Brătianu s-a întrezărit în acest volum, ce
a devenit o ispită de care adolescenţa sa nu a scăpat. O dovadă este că în jurnalul său, la numai 17 ani, el
vorbeşte de „realismul practic”, ceea ce demonstrează hotărârea eroică ce apăsa greu în conştiinţa sa.
În continuare, viitorul ofiţer, scrie în memoriile sale că motivul de a se înrola este o trăire atroce
a unui anume compatriot român: „Eu soldatul Neculai I. Urde din Reg. 74 comp.10 declar pe când eram în
linia de trăgători am văzut la Turtucaia pe când pământul era dărâmat pe soldaţii noştri în tranjie de obuzurile
Inamicului au fost surprinşi de inamic şi lundu-i în bainete pe Soldaţii noştri ridicându-i în sus şi în jos, la alţi le
scoteau ochi le tăiau urechile, le tăiau nasu, eu am scăpat cu fuga şi mam retras mai la Stânga de unde peste câteva
minute ma rănit la picior, de unde mam retras spre Turtucaia, aceasta a fost ziua de 24 August seara”. Putem
afirma, că un jurnal ne ajută să privim istoria în afara raţiunii ştiinţifice. Cu toate că l-a mişcat acest tablou
oribil, tânărul Gheorghe Brătianu pare a dovedi că realmente este un paşoptist romantic, deoarece scrie
despre soldaţii români, că adunaţi laolaltă atâtea conştiinţe, deosebite prin vârstă şi viaţă, „Cine ştie unde
şi când ne vor regăsi?”.
În regiment defilarea începe de fiecare dată cu muzică biruitoare, din sute de piepturi tinere. Este o
suflare nouă şi proaspătă de nădejde, înainte de ordinul de plecare, din iulie 1917. Cu o seară înainte se lasă
o linişte necunoscută peste forfota oamenilor şi a cailor. Va începe încolonarea către sud, spre Tecuci. Fără
voie, gândurile se îndreaptă spre oamenii şi vetrele lor ce se strecoară printre grija călătoriei războinice.
Melancolia este repede risipită pe drumul de dâră ce înşira un nesfârşit praf. Despre această depărtare,
Gheorghe Brătianu va scrie în jurnal: „Cu feţele lor arse de soare şi de vânt, oţelite de un an de război,
tunarii noştri aduc aminte de legiunile strămoşeşti ale Romei”. Cu deosebire, deşteaptă amintirea unor
vremuri de demult îngropate şi aduse din nou în tabloul modern al României.
În lătratul câinilor, regimentul străbate Tecuciul adormit în noapte, ca la înfăţişarea răsăritului
ordinul fiind să părăsească şoseaua, căutând o pădure care să-i ascundă parcă, de iscoadele văzduhului.
Deodată, un nor negricios pătează cerul, este aeroplanul. Un altul şi iar un altul se vor zări. Bubuituri
repezi, iar soldaţii se furişează printre copaci, convinşi că degetele morţii au ajuns deasupra lor. Tranşeele
sunt singurele crăpături de palmă, care-i mai apără de furie. Despre aceste clipe, Gheorghe Brătianu scria:
„Ne gândim la omul care zboară în înălţimile văzduhului [...] Este adevărata cavalerie a vremilor
noastre”. Deasupra şanţurilor înguste, inamicul îşi căuta vrăşmaşul pentru o luptă nedreaptă, pe linia ver‑
ticală, de sus în jos.
În alte zile, în valea strâmtă a Oituzului, vara transmite o căldură de cuptor; apare bătălia nevăzută;
viaţa a pierit. Oituzul curge limpede ca un pârâu de munte. Reîncepe bubuitul asurzitor de tunuri ascunse.
Sub copacii uriaşi de fum încins de la focul luptei, fiecare soldat român îşi caută umbră de tufiş pentru sine.
Vestea luptei cu nevăzutul din văzduh, aducea parcă, un urlet prelung cu glasuri din altă lume. Adesea,
tăcerea dinaintea primejdiei se încrucişa foarte rapid cu şeful de Stat-major, care zbiera supărat cu ordine
pripite de primejdie. Spre seară, după atâtea lovituri duşmane, bateria română coboară în asfinţit pe şosea,
lângă Slănic, iar Gheorghe Brătianu în aceste clipe, se mustră: „S-a isprăvit, ne retragem. [...] Peste un ceas
dealul acesta va fi al vrăşmaşului [...] Am pierdut-o noi, noi ... […] Suntem învinşi”.
— 669 —

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

BENEDEK ROZALIA

N

Pe creasta Coşnei care stă drept turn în cetatea de dealuri, apărau batalioanele româneşti. Oştile
duşmane se vedeau ascunse îndărăt: nemţi, austrieci, unguri... Cine ştie ce naţiune îmbracă aceste haine?
În contraatacul oştilor noastre, deodată maiorul îşi ridică braţul urlând: „Pe ei, băieţi, i-am respins, îi
prăpădim. Să mi-i luaţi la goană!”. Astfel, în strigăte şi urale, şirurile se reped cu ochii crunţi şi hotărâţi,
privind ţintă înainte. Distanţa luptelor se schimbă mereu, uneori în scădere înspăimântătoare, iar de avântul
acesta, soldaţii sunt zguduiţi până în adâncul firii. Acum o va recunoaşte chiar el: „În sfârşit, putem pricepe
ceva din mişcările de balaur ale bătăliei” – mărturisea de pe câmpul de luptă, Brătianu.
Regăsim scurte metafore ce reuşesc să descrie ringul de luptă, printre obuze, tunuri şi mitraliere,
în haosul de nimicire ce îi învăluie, vesteşte că se trăieşte „în uriaşa simfonie a prăpădului”. Gheorghe
Brătianu era voluntar pe câmpul de luptă cu misiunea telefonist. Cu mandat pe acest post, este surprins
mereu la marginea morţii, urmând pedestraşii pe câmp. Aici, în freamătul crescând cu focuri de puşcă şi
tunuri rupte din balauri, sieşi se destăinuie, cu o notă furioasă şi înviorătoare: „Simt că în mine sufletul în
fierbere s-a călit. [...] Aş vrea să fiu peste tot, să mă fac sute de luptători, să îmbrăţişez întreaga întindere a bătăliei. [...] Nu-mi mai pasă, mă împinge înainte ceva deasupra puterilor mele, o nebunie”.
Între două tufe, un om zace înţepenit cu mâna pe puşcă. Oare l-a doborât oboseala sau somnul cel
veşnic? Brătianu nu are vreme să se oprească, aleargă în zgomotul salvelor, pentru că se află în încleştarea
disperată care-i şopteşte că pe câmpul bătăliei este aruncat zarul unei ţări. Printre alte tufe, răniţii se lasă
îngrijiţi de sanitari. Vată şi cârpe sângerate murdăresc frunzişul. Câţiva soldaţi, prin tufe, împuşcă în vânt,
fără socoteală. Un strigăt se ridică din stânga: vin nemţii! Alţii, ca la poruncă, s-au făcut nevăzuţi. Ca o pară
coaptă căzând de pe cracă, un rănit s-a prăbuşit la pământ, cu un geamăt scurt. Lângă el, pistolul ofiţerului se
plimbă în toate direcţiile, ca acul unei busole rătăcite. Brătianu, după o limită a puterilor, trântit la pământ,
îi pare că răsunetul luptei răzbate departe de tot, ca un vis dintr-un somn de coşmar.
Urmează contraatacul. A doua zi, chiar ultima zi de iulie 1917, pe creasta Coşneiului, lângă Trotuş,
răsună poruncitor goarnele asaltului. Se alătură batalionului o baterie nouă plină de avânt răzbunător. A
sosit ceasul care răscumpără zile întregi de deznădejde. Din nou se auzise strigătul cutremurat de îndemn.
La simfonia goarnelor şi ai uralelor, tunul îşi adaugă basul adânc. Voluntarul Gheorghe Brătianu, se opreşte
spontan lângă un soldat căzut. I-a văzut o rană la cap. A fost un soldat tânăr, nici barbă, nici musteţi, cu tră‑
sături regulate şi subţiri ale feţei. Lângă el, îmbietor, o foaie îi face cu ochiul lui voluntarului român. O ia,
o deschide şi un scris subţire, de femeie, conchide o frază cu cuvintele: „Îmi pare aşa de bine că eşti acum
într-un loc aşa de liniştit...” – Era parte a unui plic trimis dintr-un orăşel german soldatului căzut la noi pe
câmpul de luptă. De-acum, tânărului Brătianu deodată parcă i se cutremură cauza apărării, laolată cu viaţa
războaielor.
Pretutindeni, trupuri nedesluşite s-au prăbuşit. Este semnul unei otrăvi pe care umanitatea a înghiţito, căci toate se isprăvesc numai războaiele nu. Ar putea fi teoria răsplăţii absolute: pământ au căutat, pământ
au găsit. Cu întreaga vale a Trotuşului înaintea lor, ţara Moldovei întreagă, li se întinde la picioare multor
doritori. Este însă, pământul pe care nici o altă naţiune nu are voie să-l aibă în poeziile lor şi, nici în războiul
lor.
În înfiorătoarea orchestră a acestor bătălii, a obuzelor ce străpungeau văzduhul şi al puştilor ce spriji‑
neau fără încetare prăpădul, Gheorghe Brătianu reuşeşte să le descrie, credem noi, dimineaţa, când, după o
noapte adormită adânc, cuteza la scrisul din jurnal. În lumina crescândă a acelor dimineţi, în adierea hotă‑
râtoare a biruinţei, intuim că fusese scris jurnalul, ori mai târziu, când prânzul care nu era doar hrană, ci şi
îndestularea unei odihne ce însemna o clipă de slăbire a tensiunii nervoase. Pe câmpul de luptă, fiind telefo‑
nist, de regulă era aşezat într-o groapă de apărare, în tranşeele din spatele liniei de atac. Nefăcând parte din
regimentul de marş, lui ca telefonist i se îngrămădeau mereu lucrul unor rapoarte, situaţii, cereri, propuneri,
hărţi, etc., către alte comandamente, batalioane şi plutoane al frontului de atac.
Despre armistiţiu, încă nu putem vorbi. Perioada decembrie 1917 a fost încă, o perioadă de aşteptare
a unor ursite necunoscute. Încă se mai înregistrau pe alocuri, tulburări de trageri grele în luptă. Armistiţiul
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era departe, astfel că baterii care au stat la urmă, veneau pe front. Ianuarie 1918 este perioada în care
asprimea vremurilor nu lăsaseră să se ajungă pe urmele autodeterminării. Mersul greoi al pedestrimii şi al
cailor istoviţi după atâtea săptămâni de crengi şi frunze uscate, nu le este deajuns, căci din nou frământare şi
zbucium pe valea Trotuşului. Se auzise de cinci sau şapte divizii austriece. Toate pentru Bucovina. Moldova
însângerată năzuieşte că Bucovina nu este o jertfă fără rost. Nedumerit asupra unui nou câmp de luptă, scria
în jurnal, tânărul voluntar: „Ştiu mai bine decât alţii cum am intrat în război şi pentru ce luptăm”, însă rămân
nebănuite căile ieşirii acestui măcel.
În încheiere, cu nădejdea că războiul a răsunat puternic a dreptate, se certifică avântul soldaţilor
români, care încheiase vuietul luptei cu încrederea şi convingerea că nu se poate ca atâta jertfă să fie făcută
în zadar. Şi cu adevărat aşa este, pentru că imediat după 1918, s-au nimicit state puternice şi s-au dărâmat
împărăţii, totul pentru a se uni familii naţionale, adesea vitregite de timpul istoric. Cu toate acestea, volumul
„File rupte din cartea războiului” fiind puternic ancorat într-un ideal al unirii naţionale, totuşi vorbim de un
volum cu file rupte din cartea României şi din istoria ţării noastre.
În consecinţă, volumul a rămas oarecum rupt din tărâmul literar, deoarece el nu are introducere sau
concluzii. Sunt urme scrise ale unei trăiri şi memorii de pe front, ci nu scrisă la o masă de lucru din tim‑
puri de pace. Prins în viaţa războiului, i se solicitase o energie brutală, dar fiul prim-ministrului venise cu o
energie lăuntrică, limpede pentru ceilalţi. Primul capitol, se intitulează „Faptă şi poveste”, iar cel din urmă
capitol, se intitulează „Întoarcere”, ceea ce înseamnă că prezentul este invitat să se întoarcă la o faptă şi o
poveste, căci Gheorghe Brătianu a fost veteran al unui război, şi martor al altui război. A creat o faptă în
primul război şi o poveste pentru cel de-al doilea război, ambele conflagraţii consolidându-i dragostea şi
iubirea dezinteresată pentru ţară, ajungând repede să fie antamat pe ogorul martirilor poporului nostru, pe
care l-a iubit cu atâta sinceritate, controlabilă ştiinţific, după cunoscutele sincope.
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In Memoriam Ioan Godea: Moartea
ca lecție etnologică
Camelia Burghele

„Obiceiurile, fiind parte integrantă permanentă și neeliminabilă a modului de trai al oamenilor, făcând
parte dintr-un sistem de viață care nu a fost până acum schimbat, continuă să-și păstreze, în mare parte,
funcțiile și formele vechi”, scria, în urmă cu câteva decenii, ilustrul nostru profesor Mihai Pop (Obiceiuri
tradiționale românești, editura Univers, București, 1999, p. 198). Ca etnolog al vremurilor noastre, am avut
ocazia să verific acest lucru în teren, la slujba de înmormântare a profesorului Ioan Godea, la Bârsa, în
curtea casei sale. M-am numărat printre cei mulți care l-au condus pe drunul către lumea celor drepți pe
profesorul Godea: o „petrecanie” cum se spune la noi în Sălaj, în care l-am petrecut cu adevărat, pentru
ultima dată, pe colegul, profesorul și prietenul nostru.
Cred că ne-a privit de sus, dintre îngeri și a făcut glume pe seama noastră, cum îi era obiceiul atunci
când ne întâlneam. Dar rânduiala – fundamentul temeiniciei satului tradițional românesc – a fost păstrată:
familia a plâns la căpătâiul lui, noi am pus flori lângă sicriu, curtea a fost plină de oameni care l-au iubit
într-un fel sau altul. Dumnezeu a fost prezent și el, în chip vizibil: sub coroanele mortuare agățate pe pereții
casei, erau înfloriți, paradoxal, de Crăciun, pe ger, o mulțime de ghiocei. O minune. O mirare. Și, desigur, o
largă paletă de interpretări etnologice magico-rituale.
Sicriul a fost dus la biserică pe brațe de foștii doctoranzi și colegi. Biserica din sat, plină până la refuz,
l-a primit cu toată rânduiala înmormântărilor. Toată suflarea satului (moartea ca experiență colectivă, cum
spun antropologii) i-a cântat prohodul (toți vectorii sociali, culturali sau rituali ai morții sunt exemplar
descriși de Nicolae Panea în Folclor literar românesc. Pâinea, vinul și sarea. Ospitalitate și moarte, editura
Scrisul Românesc, Craiova, 2005, p. 24–36, de unde i-am și preluat). I-ar fi plăcut, cu siguranță, corul băr‑
bătesc, frate cu cel din Finteuș, care a fost absolut fantastic: ferm, articulat, fără ezitări, demn, așa cum s-a
cuvenit. Preoții, opt la număr, au vorbit despre durerea familiei îndoliate lăsate în urmă, dar și despre mân‑
tuire și viața de apoi (post-existența conștientizată odată cu moartea).
Un fost doctorand, preot, a predicat despre ce și cât înseamnă să ai un nume pe pământ. M-am gândit
instinctiv la Sorescu: muzeele din București, Canada, Timișoara sau Oradea, volumele despre arhitectură,
pălincă, biserici sau pedepse, zecile de doctoranzi, sutele de articole publicate, miile de fotografii de arhivă
sau notițe scrise cu pixul „trebuiau să poarte un nume”, iar preotul l-a rostit de mai multe ori cu respect: se
numeau „Godea”. Preotul paroh, vizibil marcat, nu a venit cu pilde din Biblie și nici cu versete lacrimogene.
A vorbit simplu și uman, ca în vechile cărți populare, despre „săteanul Godea”, despre „creștinul Godea”,
despre „vecinul Godea”, cel care da binețe, ca tot țăranul, în fața casei, trecătorilor, cealaltă față a eruditului
profesor universitar conducător de doctorate, dar la fel de uman, de jovial, de altruist (moartea ca experiență
personală, ca dăruire de sine).
Și colindele. Corul bărbătesc cântând O ce veste minunată... cu siguranță i-ar fi plăcut mult. În ordinea
blagiană a transcendenței care coboară dinspre cer spre pământ, cerurile se deschid de Crăciun: lumea
viilor își sporește frumusețea iar cei morți sunt binecuvântați și ajung direct în lumea cerurilor, scutiți fiind
de toate acele negocieri de la vămile văzduhului, sortite muritorilor de rând. Profesorul Godea, înțelegător,
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a lăsat familiei și prietenilor răgazul primei zile de Crăciun și a ales să plece în călătorie doar a doua zi, cu
modestia sa dintotdeauna.
La ieșirea din biserică, cealaltă minune: afară ningea cu fulgi albi, ningea a uitare, a tihnă și a împă‑
care. Ghioceii din curtea de la Bârsa păreau cu atât mai ireali. Și, paradoxal, cimitirul a părut mai cald, deși
începea să se albească.
Cum ziceam, totul a fost ca la carte; toate secvențele ritualului au fost parcurse cum se cuvine, garanție
a odihnei veșnice (Nicolae Panea, Gramatica funerarului, editura Scrisul Românesc, Craiova, 2003, p. 26 și
urm.): priveghiul (veghea rituală), drumul (vectorul funerar) către biserică și cimitir (moartea ca eveniment
public), cortegiul funerar (reconfigurarea socială), pomana (ospitalitatea rituală și contra-darul). Ultimul
curs de etnologie al profesorului Godea, ultima sa conferință.
Am plecat de la Bârsa lui Ioan Godea cu sentimentul că am fost pe teren, să văd o înmormântare,
ca material de studiu. Aproape că l-am auzit râzând: „Și ce mai faci tu, Camelie, fata mè?”, și, imediat, ca
de obicei: „Da Hanibal ce mai face?” (Hanibal era Andrei, fiul meu). Am mai spus: eu cred că undeva
în cer, deasupra norilor, Dumnezeu a rânduit o „secțiune de etnologie”, la o conferință pe tema culturii
tradiționale românești: pe rândul din față, stau, vorbind despre rostul omului și marea trecere sau despre ce
a mai rămas din satul ardelean de altădată, ca Bârsa, Ion Șeuleanu și Tiberiu Graur. Iar acum, cuminte, s-a
așezat lângă ei și Ioan Godea.
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