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STUDII

TRADIŢIILE

ISTORICE PROGRESISTE -

TEZAUR DE IDEI

ŞI INV AŢAMINTE IN LUPTA REVOLUŢIONARA A P.C.R.

de
JON CICALA

Istoria glorioasă a Partidului Comunist Român, indisolubil legc1ti\
de înfăptuirile de ostăzi a celor mai fierbinţi năzuin~e de progres social. libertate şi inclcpenctcnlă natională, făurite de înaintaşi, de-a lungul secolelor, a confirmat pe deplin un adevăr istoric de necontestat.
acela că partidu 1 comunis-t este continuatorul celor mai bune tradiţii
de luptă ale poporului român.
Rezultat •al maturizării, timp de o jumătate de veac a proletariatului. a mişcării muncitoreşti şi democratice din România, a clarificării
politice şi ideologice în interiorul forţelor de clasă proletare, şi al con·
fruntării social(, şi politice cu altP clase, în primul rînd cu burghezia,
Par-tidul Comunist Român a continuat şi ridicat pc o treaptă superioară
lupt,a tuturor acestor factori de progres din societatea românească modernă, dovedindu-se un demn urmaş. Profund u.Lnşat idealurilor de progres şi ,Ji,bertate, pentru care au luptat secole de-a rîndul generaţii şi
qeneratii de înaintaşi. în cele mai grele momente ale epocii contemporane, cînd cuceririle înaintaşilor erau ameninţate de forţele reacţiunii.
Partidul Comunist Român ,a stat neclintit de veghe apărării intereselor
fundamentale, sociale şi natioriale, ale poporului, al2 ţării.
Clc1sele dominante. care văzuseră în tînărul partid comunist un
duşman de temut, au dezlănţuit teroarea împotriva lui. iar în 1924 au
decretat desfiinţarea lui, ca şi cum o as·emenea măsură putea suprima
legile evoluţiei istorice, care au dus la crearea lui şi 1-·au investit cu
rolul de hegemon în transformrHea revoluţionară a societăţii româneşti.
Sintetizînd ucest adevăr istoric, în răspunsul dat unor ziarişti stră
ini, care au întrebat de ce acordă statul şi partidul nostru o aşa de
mare a ten ţie tradiţiilor luptei patriotice şi revoluţionare, secretarul general al partidului, tovarăşul Nicolae Ceauşescu a spus: ,,Purtidul Cohttps://biblioteca-digitala.ro
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munist nu a apărut întîmplător în România. El este rezultatul unui întreg proces de dezvoltare economică-socială, care a dus la maturizarea
clasei muncitoare, a luptei revoluţionare şi la formarea Partidului Comunist Român. Oare cum ar fi posibil ca un partid care îşi propune să
conducă poporul pe calea făuririi unei orînduiri mai drepte, a orînduirii
socialiste, să nu cunoască trecutul de luptă? !mi închipui că un asemenea partid ar fi sărac, ar fi lipsit de vlagă şi fără nici o îndoială că
nu s-ar bucura nici de sprijinul, nici de încrederea poporului" 1 •

În această dublă ipostază, rezultat al dezvoltării istorice însăşi şi
continuator pe .pl,an superior a1l tradiţiilor seculare de luptă ale poporului, dt şi de ,purtMor conştient al luptei pentru făurirea unei orînduiri
noi, superioare, orînduirea socialistă, Partidul Comunist Român era leqa l indestructibil de soarta poporului, ale cărui interese le reprezenta.
El era obligat să cunoască realităţile în care îşi desfăşura activitatea,
ori acC'ste rf'alităţi aveau un trecut istoric şi numai pe baza cunoaşterii
acestuia se putea acţiona asupra prezentului, în vederea făuririi unui
viilor mai bun pe scama poporului exploatat şi asuprit secole de-a rîndul. În trecutul istoric, cu care poporul nostru se poate mîndri, partidul
comunist găsea şi un izvor de învăţăminte. Spre deosebire de clasele
e:xiploat,atoare a căror reprezentanţi nu aveau nici un interes ·să popularizeze nid măcar momentele semnificative din propriul lor trecut,
din care eventual masele ar fi putut trage anumite învăţăminte, purtă
torii de cuvîn1 ai proletariatului, comuniştii, legînd trecutul cu prezentu/, reactualizînd date şi fapte din trecutul mai apropiat sau mai îndepărtat al poporului, erau interesaţi să cunoască şi să tragă învăţămintP

din tot ceea ce istoria le punea la îndemînă pentru a lumina c•alea prezentului şi a de6cifra viitorul.
în trecutul istoric, partidul comunist găsea un izvor nu numai de
cunoaştere a existenţei poporului român de-,a lungul secolelor, dar şi
despre procesul dezvoltării societăţii, despre legile obiective ce guvernau acea.stă dezvolt.are, înţelegînd astfel mai bine cum să acţioneze în
spirilul cerinţelor progresului.
Înfă~işînd, pe această bază, în antiteză cu realităţile prezentului şi
cu pozjlia claselor dominante, idealuriki cele mai înaintate pentru care
au mililat tortele progresiste ale societăţii în tot decursul istoriei noastre, Partidul Comunist Român nu uita nici un moment să înfăţişeze poporului muncilor perspectiva însufleţitoare a răsturnării de la putere c1
exploulalorilor, a transformării revoluţionare ,a societăţii şi făuririi unei
orînduiri mai bune şi mai drepte. Aceste idealuri au însufleţit pe făuri
torii purlidului comunist cînd -au declarat la Congresul I al partidului
că s-au întrunit la Bucureşti „ferm hotărîţi să deschidă proletariatului
român drumurile care îl vor duce hotărît la victorie"!?.
1

1
Nicolae Ceauşescu, România pe drumul construirii societăţii socialiste multi/Cltcrnl dcz\·o/talc, voi. I, Editura politică, Bucureşti, 1968, p. 462-463.
~ Documente clin istoria mişcării muncitoreşti din România. 1916-1921, [diturn

politici"t,

Bucureşti.

1961, p. 680.
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Urmărind cu sfinţenie acest ţel, în anii cruntei ilegulităţi, membrii
partidului comunist ·au înfruntat teroarea regimului exploatatorilor, au
stat întotdeauna la postul lor de luptă, îndurînd nenumărate persecuţii
şi prigoane, dar au apărat cu eroism demnitatea pc1rtidului şi au ţinut
treaz spiritul revoluţionar, crezul în viotoria inevitabilă pentru cauw
oare luptau.
Această forţă şi tărie morală a comuniştilor îşi avea izvorul în
educarea lor de către partid în spiritul dragostei şi respectului faţă de
munca şi lupta înaint·aşilor. Cele mai nobile ţeluri de luptă ale poporului şi ,ale forţ,elor socia•le şi pohtice înaintate, care au jalonat istoria
României de-a lungul secolelor, au ,stat în atenţia comuniştilor din primele zile ,ale activităţii lor. Acest ,crez a fost exprimat cu hotărîre la
primul Congres al partidului, atunci dnd cei prezenţi au declarat că
pornesc conştienţi l•a lupta „care va fi grea şi plină de sacrificii, dar şi
plină de speranţe, pentru ca în timpul cel mai apropiat să aducem prin
sacrificiul nostru dezrobirea proletariatului "3 - asumîndu-şi ,astfel răs
punderea istorică de a ,continua oper•a înaintaşilor şi ,a ridica societatea
românească pe treapt,a celei mai înaHe civilizaţii, eliberată de exploatare-a şi •asuprirea omului d2 că:tre om. Numai în felul ,acesta, prin
respectarea legămîntului dat. partidul şi-a cîştigat pe drept încrederea
şi respectul întregului popor.
Adînc ,ancorat în realităţile ţării, ·care-şi aveau la rîndul lor rădă
cinile adînci într-un trecut milenar, Partidul Comunist Român, militanţii
săi de !frunte au pus la lbaz·a întregii lor activităţi studiul realităţilor
concrete, analizînd toate evenimentele „prin prisma sarcinilor istorice
ale proletariatului", conştienţi fiind ·cum afirmau ei înşişi, că „din istorie trebuie să tragem învăţăminte; nu este permis ca clin motive sentimentale să aruncăm asupra ei vălul uitării"~. Sînt afirmaţiile unui articol din Morosvălgyi Munkcis ( din 11 septembrie 1921) în legătură •cu
necesitatea de a studia experienţa grevei generale din octombrie 1920,
care impunea promovarea unei politici revoluţionare consecvente în
activitatea organizaţiilor de dasă ale proletariatului român. Aceeaşi
idee era susţinută într-un ·articol din Socialismul în legătură cu probleme·le organizatorice care stăte,au în faţa tînărului partid comunist, în
care ·se afirma: ,,Numai ţinînd !:ieama de condiţiile şi particularităţile
istorice ale ţării vom putea ·determina formele de organizare pentru
aici";'.
Aplicînd în practică aceste deziderate, atunci cînd au trecut la reorganizarea pe baze noi a vechiului .partid socialist din ţara noastră,
comuniştii au putut privi cu încrede-re viitorul, încredere legitimă izvorîtă din conştiinţa că activitatea lor se baza pe un trecut îndelungat
~

Ibidem, p. 723.
Documente din istoria partidului comunist şi a mişcării muncitoreşti revoluţio
nare ?in România (mai 1921-august 1924), Editura politică, Bucureşti, 1970, p. 39.
·' Socialismul, 1922, nr. 91 (4 ianuarie).
4
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ele luplă şi pc' o ho~~ctlă cxperil'tllct revoluţionara. \-orbind ele dctiunea
ele rcor~Jdni1ure c1 sc>ctiunii Bucurcşli c1 pctrliclului, unul clin militcintii de
frunle cti mişcării comunislC', Lucreţiu PălrciŞCdllll, se ric1 în 1922: ,,Co11tinuc1 lori ai vechi ului 1rn r li ci socicJ Ii s L. noi, µarlidu I cornu ni s l. începem
orqtmizarcc1 şi luptc1 cu lot bc1~J<1jul ele experienţe si învătămin le ale
unui trPcut furtunos"". [stC' o subliniPre clară ct lc~JE1lurii indisolubile
dintre treculul istoric cil mişdirii muncitoreşti şi socictlistP şi ctctivitr1lec1
tînărulu i partid comunisl.
De· clltfC'I, comuniştii au înţples dP la început că partidul n-ar fi
existat fără lupta revoluţionară ele pînă atunci şi că experienţa luptelor
muncitoreşti din anii 1918-1920, îndeosebi experienţa grevei genernle
din octombrie 1920, ,,a creat premizele favorabile pentru înfiintctrect
partidului comunist" clupă cum afirma chiar unul din membrii Biroului Politic, El<•k Kăblos, într-o retrospectivă a activităţii partidului
din primii ani de existenţă. ,.Istoria anilor 1918-1919 - spunea el in
continuare - -a învătc1t muncitorimea că numai prin puterea ei proprie
poa-te sili burghezia la concesii. Iar experienţa anilor 1920, 1921, 1922 şi
1923 a învăţat clasa muncitoare că fără întrebuinţarea tuturor [artelor
de care dispune, asigurarea institutională a situatiei de clasă nu va putea să realizeze nici o cucerire trainică" 7 • Dind dovadă de capacitatea
ele a trage învăţăminte atît din trecutul mdi îndepărta•t, cit şi mai apropiat, comuniştii c1u înţeles că înfiinţarea partidului era o necesitate istorică şi o g-arantic a trăiniciei succeselor în lupta lor revoluţionară.
Stegar al maselor pentru dezrobirea lor socială, pentru înlăturarea
unei orînduiri nedrepte şi asupritoare, Partidul Comunist Român găsea
în trecutul istori-c un izvor de învătăminte pentru cunoaşterea temeinică
a realităţilor pe c-are era chemat să le schimbe, realităţi care-şi aveau
şi ele rădăcinile lor istorice. Iată de ce studiul trecutului de luptă al
poporu1ui, luptă care c-aracteriza istoria mii-enară a poporului român,
în vederea unei mai bune înţelegeri a prezentului, şi, în acelaşi timp,
preluarea şi dezvoltarea, potrivit momentului şi noilor conditii istorice,
a trecutulU'i de idei cucerit în această luptă -a constituit şi constituie şi
azi pentru Partidul Comunist Român o preocupare permanentă.
lntărind sentimentele de solidaritate cu trecutul, prin propagarea
în mase a cunoaşterii glorioaselor tradiţii revoluţionare ce caracterizează acest trecut, comuniştii contribuiau la consolidarea mişcării însă.şi, la ridicarea nivelului politic al celor chemaţi să se înroleze în
lupta pentru transformarea revoluţionară, pentru apărarea intereselor
fundamentale, sociale şi naţionale, ale poporului, ale tării. Este semnificativă în acest sens Rezolu/ia Plenarei C.C. al P.C.R. şi a Comisiei
Centrale de Control din iulie 1925, care a subliniat importanţa studierii
unor momente din trecutul istoric de luptă al poporului. ctrătînd de
exemplu, că la îndeplinirea sarcinii deosebit de actuale şi stringcnt2
Doc11mP11/(' clin islori(l partidului comunist ... , p. 1-10-141.
; /l>ic/<•111, p. 45G.
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pentru tinărul partid comunist. aceea a educaţiei revoluţionare a membrilor săi. ..... va contribui studierea clin punctu I nostru de vedere a
mişcării revolutionare din Românict (Horea, Cloşca şi Crişan, Tudor
Vladimirescu, Avram Iancu, f'tc:.)''s. Receptarea largă a tradiţiilor glorioase înscrise de înaintaşi pe răbojul istoriei şi dliludinea de hotărîlc1
apreciere a acestor tradiţii a constituit o trăsătură de bază a activită/ii
educative a partidului comunist.
Acordînd o atenţie majoră înarmării membrilor săi şi a maselor
largi muncitoare cu experienţa pe care trecutul istoric o punea în faţa
acelora care erau chemaţi să revoluţioneze prezentul. Partidul Comunist
Român ajuta în acelaşi timp masele să înţeleagă mai bine şi să-şi însuşească ţelurile politicii sale, căci retrospectiva tradiţiilor glorioase
nu pute-a fi dedt utilă, în sensul ilustrării continuităţii şi solidarităţii
mişcării comuniste cu aceste trncliţii.
Relevarea şi popularizarea momentelor celor mai semnificative c.:-tH'
jalonează istoria poporului nostru se înscriau în cadrul bogatei şi
rodnicei activităţi educative desfăşurate de partidul comunist de-a lungul întreqii sale existenţe - ca o contribuţie remarcabilă nu numai la
ridicarea nivelului politic al conştiinţei de clasă, dar şi de ordin mobilizator în luptă. ln contextul nou al vietii social-politice, creată prin
desăvirşirea unităţii naţionale ele stat, cînd proletariatul şi forţele sociale care-l urmau trebuiau să acţioneze cu tot mai multă fc>rmitalc în
lupta pentru eliberarea de sub orice fel ele exploa,tare şi asuprire, comuniştii. înanm1ţi cu învăţătura marxistă, invocau dintr-o perspectivă
calitativ superioară figurile şi evenimentele istorice proeminente, conferindu-le adevăratele lor dimensiuni. Semnificatic:1 invoc8rii faptelor
şi evenimentelor revolutionare din LH'culul istoric, cc1 şi i:l personalită
ţilor cmc au ilustrnl ctCC'St trecut, l'ri:l di:!Lct de perspectiva însufleţitoare,
garanti.ltă dP partidul revoluţionar cd clc1sei noastre muncitoare, c1 răs
turn li ri i de lc1 putere a exp \oa ta tarilor, i:l transformării revoi u ţiona re a
societătii şi Uiuririi unei vieţi mai bune şi mai fericite pentru cei ce
muncesc.
Analizînd situaţia şi rolul partidului clasei muncitoare în societatea
românf'r1scă a vremii. Socialismul scria: .,Isloria, care calcă netulburată j)(>Sle vointc1 de pitici c1 guvernanţilor, a încredinţat partidului comunist qlorioasa misiune de a conduce muncitorimea la izbîndă în lupta pentru .scuturarea jugului capit-alisl. Pe căile spinoase, dar pline de
frumusete, ale luptei de clasă, cu jertf.a celor mai buni copii ai lui, partidul comunist nu cunoc1ş-le şovăirea şi osteneala. Sub culele steagului
său se înşiruie tot mai des şi mai des elementele conştiente şi active
ale clasPi munci toarc>, însufleţite de convingerea nestrămutată în biruinţa comunismului"~.
H Arhivu Institutului ele stuclii istorice 5i sociul-politice de pe lîngii C.C. al P.C.R.
[A.1.S.1.S.P.]. colu /\IJ /X-14, lnv. nr. lfi2.
~ Socic1fomul, 1924, nr. 23 (6 febr.).
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Acest sentiment de optimism şi încredere în cauza şi viitorul prolelariatului, al cărui izvor se găsea în cunoaşterea şi preţuirea de către
comunişli a istorici şi legilor dezvoltării ei, era insuflat şi tineretului
comunisl, chemat să ducă mai departe făclia revo•luţionară a celor ce
cădeau pe cîmpul de bătălie împotriva reacţiunii, pentru civilizaţie şi
progres. Aslfel, în apelul „Către tineretul muncitor din România", comuniştii închişi lc1 Jilava subliniau că jertfele celor căzuţi în lupta cu
duşmanul de clasă nu făceau decît să otelească spiritul de luptă al celor care-i urmau: ,,Avem dar înaintea noastră pilda ·eroică ,a tineretului din alte ţări, a tineretului socialist din Rusia, a tineretului socialist
din trecutul mişcării noastre însăşi. Şi pildele tovarăşilor noştri de aiurea, pildele din trecutul mişcării noastre ne-,au întărit nu numai pe noi,
cei deja căzuţi în ghiarele terorii albe, am •avut mulţumirea dispusă să
vedem că ,aceste pilde au rămas lumina conducătoare şi pentru voi. tovarăşi din Tineretul Socialist şi v-au încurajat şi susţinut în lupta aprigă şi sîngeroasă cu burghezia " 10 •
Cu ocazi,a comemorării ,a patru ani de I,a măcelul din 13 decembrie
1918, Socialismul aprecia că teroarea guvernanţilor nu va fi în stare
niciodată să îngenuncheze proletariatul român şi mişcare,a sa revoluţio
nară, căci „pen:tru a distruge mişcarea muncitorea,scă ,ar trebui distrusă
clasa muncitoare însăşi, fără de munca căreia însă „burghezi•a nu poate
trăi". Ridicîndu-şi ql,asul de protest împotriva politicii oprimatoare a
guvernanţilor, gazeta exprima încrederea proletariatu1
lui român în viitorul de ,aur ,al 1comunismului: .,Scrîşnind din dinţi şi ascunzîndu-şi
pumnii strînşi, muncitorul s·e gîndeşte la eroii şi martirii căzuţi acum
patru ani. El ştie că dînşii n-,au căzut zadarnic, el ş:tie că o lume nouă
se cucereşte cu sacrificii, el ştie că cu cît suişul e mai greu, cu atit
mai frumoasă e privelişt•ea din vîrful muntelui. Şi, plecîndu-şi frunţile
şi g•enunchii pe marginea :celor 102 morminte mereu proaspete, muncitorii ştiu că răzbunare.a celor căzuţi v,a veni: răzbunare-a va fi biruinţa
prolelariatului, va fi ma liza ma idealului proletar, va fi înfăptuirea comunismului" 11 • Această încredere le-o dădea cunoaşterea legilor imp-lac,abile ale istoriei, cunoaştere la ,care contribuia din plin studiul trecutului de luptă •ul poporului.
Conferinţa •gener,ală a tineretu1lui muncitor, ţinută l•a Bucureşti în
zilele de 19-20 martie 1922, •salutîn:d memori,a martirilor proletariatului român căzuţi în ,,lupta pentru dezrobire", -ex.prima, totodată, convingerea că e necesar c•a în pr,actica revoluţionară să .fie urmat exemplul luminos al înaintaşilor şi a înfăptui ceea ce aceştia nu reuşiseră,
subliniind ci'i „idealul pe care l-au ,apărat ,prin jertfa lor măreaţă, este
viu în sufletele tinerilor proletari, care nu se vor da înapoi de la nici
un sacrificiu pentru înfăptuirea lui " 1 :?.
10

11
1

~

'Jineretul Sociulist, 1922, nr. 24 (G ian.).
Documente clin istorin pcuticlu/ui comunist ... , p. 386-387.
Tinerelu/ Socio/ist, 1!122, nr. 34 (25 martie).
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întărirea sentimentului de solidaritate cu trecutul, prin propag-arca
în mase a glorioaselor tradiţii revoluţionare ce ccnaclerizau acest trecut, îşi are pentru Partidul Comunist Român explicaţic-1 nu numai în
c1taşamentul său pentru ideile şi faptele înaintaşilor. a căror continua tor
se considera pe drept cuvînt, da•r este, totodată, o clovi:lclă c1 mc1turilătii
sale politice, de înţelegere a evoluţiei istorice a ţării noc1strc, a cărei
caracteristică ele bază era nedesăvîrşirea revoluţiei burghezo-cJc,mocratice. Obiectivele acestei,a, care au stat în faţa revoluţionarilor români încă de la mijlocul se·colului al XIX-iea, îşi mai păstrau vcdabililatea şi actualitatea, în bună ,parte, şi în secolul al XX-lea clupa înfiinţarea P.C.R.
Conştienţi de rolul istoric al proletariatului în societatea românească a vremii, comuniştii au desfăşurat cu perseverenţă o activitale
de demascare a rolului -reacţionar al burgheziei, al guvernanţilor români în general în frunte cu monarhia. încă în ianuarie 1922, Gh. Tă
nase a prezent-al în parlament o declaraţie ,a deputaţilor socialişti de
neîncredere în guvern, atitudine ce avea la bază ·o temeinică analiză a
evoluţiei vieţii politice româneşti, care, după cum spunea dedaraţia
era „bogată în fapte reacţionare", chiar mărginindu-se a enumera momente ca 1907. 13 iunie 1916, 13 decembrie 1918, octombrie 1920, ca şi
măsurile represive luate de guvernanţi împotriva participanţilor la Congresul I al P.C.R. Pornind de la analiza atitudinii daselor dominante în
acele momente istorice şi apreciind că şi guvernul de atunci, continua
a deţine închişi ,pe muncitori şi a-i judeca l,a Consiliul de război", fapt
care demonstr,a că „nu face decît să continuie tradiţia tuturor guvernelor burgheze, adică nesocotind toa·te legile şi Constituţia burgheză de ele făcute - faţă de cla.sele producătoare ale ţării ... ", deputaţii socialişti declarau: .,Ni se cere un vot de încredere sau de bl,am la adresa
guvernului. Din experienţa politică a mişcării socialiste internaţionale
rezemată pe principiile nestrămutate şi nediscutabile ,ale marxismului
ştiinţific, n-,am avut încrede în guvernele burgheze trecute, cum nu
avem încredere în niciun guvern burghez. lncrederea noastră merge la
un singur guvern: 1la guvernul izvorît din ,conştiinţa maselor muncitoare
socialiste, la guvernul republicii soci,aliste" 13 • Procesul cunoaşterii trecutului istoric, cu toate învăţămintele sale, avea ,astfel drept scop gener-aliz,area lui teoretică şi ,ap!i,carea ,ace,stei generalizări în activitatea
pr,actică revoluţionară.

Din analiza evoluţiei istorice -a societăţii româneşti, comuniştii au
fost cei ,c,ar,e au tr,as concluzi,a ştiinţHică ce se impunea şi anume, că
proletariatul, în .frunte cu partidul său revoluţionar, era •chemat să desăvîrşe•ască şi să ducă mai departe glorioasele tradiţii ele luptă ale
înaintaşilor pentru progresul material şi spiritual al societăţii româneşti, să desăvîrşească revoluţia burghezo-democr,a tictî. şi stî. treacă la
revoluţia ·socialistă. încă la Congr,esul al Ii-lea al P.C.R., din 3-4 oeIJ

Documente clin istoria µarlicJului comunist ... , p. 120.
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tombrie 1922, de la Ploieşti, combătînd ,politica de subordonare econoa ţării faţă de marile puteri imperialiste, se sublinia:
,, ... burghezia devine trădătoare chi,ar a rolului ei istoric de creatoare
a statelor naţionale independente, devine incapabilă a păstra neatîrnurea întregului popor. Numai proletariatul, moştenitor al sarcini/or
mică şi politică

istorice ale burgheziei .şi continuator al transformărilor sociale va putea ... prin înfăptuircn revoluţiei sociale (socialiste - sub!. ns.). să elibereze popoarele mici de sub orice asuprire" 1~. Pentru pa,rtidul comu-

nist din ţara noastră se punea .astfel nu numai problema valorificării
întreg'ii experienţe acumulate de popor, de proletariat şi mişcarea muncitorească şi democratică din România, dar şi de a reprezenta în societatea românească nucleul în jurul căruia să 5e polarizeze toate forţele
progresiste democratice, inclusiv păturile micii burghezii, intelectualitatea pro~Jresistă, păturile muncitoiue de la oraşe şi sate.
C'ullivînd tradiţiHe istorice, partidul comunist educa pe membrii săi
să ,aibă dragoste şi încredere în popor, le dezvolta conştiinţa responsabilităţii în f.aţa poporului, trăsătură primordială care ,a călăuzit întreaga a,cţiune istorică a comuniştilor. Permanent, în cele mai grele
momente, politica Partidului Comunist Român a exprimat devotamentul
neclintit al .comuniştilor pentru oauza poporului, înaltul lor patriotism.
Aceste trlisături s-au constituit printr-un proces educativ, în care un
rol de importanţă deosebită I-a avut conştiinţa unui trecut istoric glorios, exemplu şi îndemn hotărîtor în adivitatea partidului.
Pentru tinărul partid comunist, care şi-a începul activitatea în condiţii deosebit de grele, de teroare şi persecuţii, cu arestarea majorităţii
cadrelor de conducere, se punea cu mai multă acuitate de cit oriunde
formarea de noi oadre revoluţionare. îndreptîndu-şi atenţia spre tineretul muncitor, Partidul Comunist Român s-a străduit să-i insufle un
spirit combativ, duhlat de un înalt nivel ideologic şi politic, pentru a-l
face capabil să se orienteze în mersul evenimentelor şi să aplice creator teoria rnvolutionară la condiţiile concrete ale tării noastre. Înarmaţi
cu învăţătura marxistă, comuniştii au pulul sesiw în intreag.1 sa amploare, influenţ.a pe rnre trecutul glorios de luptă al poporului o dVea
în procesul de ridicare spirituală ,a maselor, dar şi de formare a cadrelor de luptători din rîndurile tinert>tului. Tradiţiile istorice au constituit unul din factorii primordiali de educaţie revoluţionar-patriotică,
mai ciles a generaţiilor Linere, chemate să preia ştafeta înaintaşilor sau
a militanţilor căzuţi sub ascuţişul terorii guvernanţilor.
In ajunul Conferinţei generale pe ţară a tineretului socialist, din
martie 1922, redacţia gazetei Tineretul Socialist, consacrînd numărul
acestui eveniment, reamintea tinerilor glorioasele zile ale Comunei din
PMis, a cărei amintire se serba în acele zile, aprecia că la începutul
noului drum pe care se avîntau tinerii muncitori, trebui,au să fie conduşi „de spiritul de jertfă ·al celor dintîi martiri ,ai cauzei proletare", să
H

Jbiciem, p. 330
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fie „călăuziţi de pildelP tuturor celor cc> în şirul veacurilor au ştiut să
lupte şi să se jertfească pentru credinţele şi idealurile lor". Concluzia
pe care o desprindea din aceastci rememorare era aceea că, una din sarcinile importante pe care ,avea să o traseze Conferinţc1 tineretului, era
aceea a studierii trecutului istoric, pe a cărui experienţă urma să-şi traseze sarcini1'e de viitor: ,,Trecutul să ne dea învăţăminte: din experienţele mişcării tineretului să scoc1tem îndrumări sănătoase pentru viitor"15.
Privind în mod dialectic le~Jăturu dintre trecut, prezent şi viitor
în sensul înglobării organice a trecutului în activHate,a revo'luţionară,
cei 1mai înaintaţi fii ai clasei muncitoare găseau în ,acest trecut justificarea istorică a unor activităţi prezente, care vizau şi un ,alt viitor.
ln articolul privind importanta şi necesitc1tea istorică ·ce ,a determinat
crearea unui partid comunist în România, intituJ,at „Este necesar partidul comunist?", se fac referiri la experienţa Comunei din Paris, subliniindu-se conduzia: .,Ducă clasa muncitoare a,r fi avut în timpul Comunei din Paris (1871) un partid comunist disciplinat chiar unic, prima
răscoală eroică a proletariatului francez ,ar fi reuşit mult mai puternic
şi multe qreşeli şi slăbiciuni ar fi putut fi evitate. Luptele de care e
ameninţat acum proletariatul, în altă situaţie istorică, vor fi mult mai
hotărîtoare decît în 1871 "rn. Vă·zînd astfel în prezent o negare dialectică a trecutului, în senc,ul înglobării în lupta proletariatului a întregii
experienţe din trecut, dar ţinînd cont de noile condiţii istorice, comuniştii români ciu putut porni de la începutul drumului lor cu încr-edere
în viitorul luminos pe care îl deschi.clea purticlul comunist.
Realismul orientlirii politice ·a parlidului comunist, duMat de spiritul umanitar şi patriotic, insuflat membrilor săi prin propag.area tradiţiilor de luptă ale înc1inlc1şilor. t1u contribuit Id aşezare,a pe baze mereu mai solide~ a i:1clivitc1tii revoluţionclfe c1 Pdflidului Comunist Român.
Cunoaşterea şi prctuirca unor evenimen le şi personalităţi din istoria
ţării, constituiau nu numai un izvor ele înv{1ţfiminte, dar şi un îndemn
pentru comunişti de a face Lotul pentru a duce mai departe făclia civilizaţiei materiale şi spirituale pe străvechile me!e,aguri ele patriei.
Retrospectiva tradiţiilor glorioase în clesfăşurare,a lor istorică nu
putea fi decît utilă în sensul ilustrării solidarităţii luptei mişcării comuniste cu aceste tradiţii. Îndemnînd tineretul muncitor la organizare
şi luptă revoluţionară, apelul l,ansat de tinerii comunişti închişi la Jilava se încheia sublinierea importantei mobilizatoare a tradiţiilor de
luptă ale tineretului socialist: ,,Voi, care aţi fost atîl de generoşi la
sacrificii în toate manifestărilf' socialisle din România, voi, care aţi
dat jertfe la 13 iunie 1916 la Galaţi şi aţi căzut Ia 13 decembrie 1918 în
Piaţa Teatrului, care aţi luptc1t şi suferit atît de Ia greva geneM!ă. şi
1

·'.
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pînă c1zi ... , voi aveti datoria să ţineţi inainte piept furiei cctpilctliste :;;i
uneltirilor netrebnice şi. făcînd front unic, să luptaţi pentru realizarea
idealului nostru de clc1să" 1 î. Retrospectiva istorică, cu multiplele şi incotestabilele fopte de eroism, cu experienţa acumulc1tă de mişcarea socialistă în lupta împotriva Pxploatării şi asupririi. de la înc<>puturil<:' sale
şi pînă în 1921. au devenit în activitatea Partidului Comunist Român
un mijloc de educaţie revoluţionară a celor chemaţi să ducă mai departe şi sct ridice pe o treaptă superioară tradiţiile glorioase ale înaintaşilor, idealurilor Jor de libertate şi progres.
Continuînd vechea activitate de educaţie socialistă şi patriotică, de
pe poziţii noi. superioare, pe care se situa mişcarea revoluţionară din
ţara noac;tră după crearea partidului comunist. o vastă retec1 de cercuri
şi şcoli muncitoreşti au stat la haza educatiei revolutionare a mas~lor.
Aceste cercuri de studii. devenite adevărate universităti populare, au
fost -adevărate focare de răspîndire a cunoştintelor de istorie, de promovare a experienţei trecutului istoric pus în slujba transformărilor
revolutionare a prezentului şi de edificare a unei culturi proletare. Nu
a existat centru muncitoresc în care să nu funcţioneze asemenea cercuri
de studii, dar, bineînteles, cele mai multe erau în Bucureşti. avînd în
frunte Universitatea Populară. In cadrul cercurilor de ştiinţe sociale
erau studiate discipline ca: istoria omenirii, materialismul istoric, etnografia, ordine<! socială, Marx şi capit·alismul. ş.a. 18 . ln programul pe
anul 1926 al uneia din secţiile Universităţii Populare bucureştene figura
o temă cu titlul semnificativ: Tradiţii re\·oJuţionare 19 •
I.a rîndul său, în laşi. vechi centru al activităţii socialiste, au continuat să funcţioneze mai multe cercuri cullurale muncitoreşti. La
,Scoala socialistă, înfiintată aici în martie 1921, a cărei activitate a fost
continuată, începînd din 1925, de către ,5coala sindicală, de-a lungul
anilor au susţinut prelegeri numeroşi fruntaşi ai mişcJ.rii muncitoreşti,
între care şi istoricul Petre Constantinescu-laşi 20 • Şi tot de aici porneau
acţiunile de coordonare a activităţii cultural-educative muncitoreşti în
alte centre din Moldova: Paşcani, Botoşani, Bacău, Tg. Frumos, Vaslui,
Bîrlad, Focşani. Oraşul Galaţi, puternic centru al mişcării muncitoreşti,
cu frumoase tradiţii revoluţionare, îşi avea o Universitate populară,
care coordona numeroase cercuri de educaţie revolutionară, între care
şi Asociafia cultural-sportivă „Cuza-Vodă" denumire semnificativ8
din punct de vedere al continuităţii trecutului progresist al acestui oraş
în istoria ţăriF 1 • Incă din 1920 şi la Ploieşti şi-a început activitatea o
univPrsitate populară, care organiza cicluri de conferinţe şi şcoli poli17

Tinl'retul Sociali.~/, 1!122, nr. 24 (6 ian.)
P. Lucaciu, V. Pinc.:i, M. Nea~Ju, Capitulul lui ,\'lurx i11 Homcîuiu, Editura politic:\, R11c11rP5li, 1968, p. 33
)!I ll,i<lt'/11, p. 177.
co \ nult'/c cil' i.,101 i,•, I !171, nr. 3, p. 2'..!'I
::i P. Lt1cilci11, \·. Pinc:1, l'-1. Neagu, O/l. l'i/., p. l 7U -1 Î~
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tice în toale centrele petrolifere din \'ctlPct Prc:thovei 2 ~. În Bc1nat activitatea cultural-educativă muncilorea~că era condusă ele o altă Universitate
populară, care funcţiona la Timişoara. In programul de învăţămînt al
acestei universit8.ţi figurau teme ca: istoria omenirii, materialismul istoric, principii religioa5e, ordinea socială, Marx şi c-apitalismul, ca şi
numeroase conferinţe săptămînale cu caracter educativ 23 • Şi în Cluj s-a
desfăşurat o susţinută activitate educativă revoluţionară sub egida Ajutorului muncitoresc român, avînd drept animator pe comunistul Dan
Ştefan. Din toamna anului 1929 au mai luat fiinţă două cercuri culturale şi de studii sociale, unul în limba română şi altul în limba maghi-0ră, care au desfăşurat o importantă activitate de educaţie revoluţionară,
muncitorească.

Acestui

ţel

îi era de altfel

subordonată

activitatea tuturor cercuri-

muncitoreşti. Subliniind faptul că proletariatul în societatea capitalistă era avizat la propriile sale forţe pentru a-şi forma o cultură de
clasă, c-are includea neapărat însuşirea experienţei istorice a înaintaşilor, un ,articol scris de M. Ciobanu şi intitulat Şcoala în societatea ca-

lor

pitalistă'24,

:Se înlreba în astfel de condiţii „Ce trebuie să facă fiecare
muncitor?". Răspunsul era: ,,Cunoştinţele necesare meseriei le poate
lua din ceea ce găse~te în societatea caipitialistă. Ceea c-e se referă însă
la cunoaşterea legilor sociale, a situaţiei sale de clasă, a întregului aparat exploatator burghez - cu un cuvînt cunoştinţele generale necesare
în lupta muncitorimii - fiecare trebuie să le caute în cultura sa de
clasă ... care are o bază de neclintit în Marx şi Lenin genii ale muncitorimii atît în teorie cit şi în acţiune, şi-n toate cărţile în care s-au
strîns învăţămintele revoluţiilor proletare clin aproape întreaga Europă 2 ;;.
Ori acestea nu se puteau obţine în şcoc.llJ burgheză, astfel că proleU1riatul era aviZi.lt la propriile se.de for(e. Deşi cxploatilt şi asuprit, împiedicat în manifer.,Lc1rcu plenară a rnpacitZl\ilor sale crnatoare şi în domeniul spiritualitZdii, prolddfic.1lul român, avînd în frunte partidul comunist, a reuşit să înfrîngă condiţiile vitre9e ale societăţii capitaliste şi
să-şi ,aducă aportul său, pe linia preconizată de cei mai iluştri înain.taşi,
la îmbogăţirea patrimoniului spiritual al ţării şi poporului român.
Plin8 de con\inut şi semni,ficaţii în această direcţie este, pe lingă
activitatea cercurilor ele studii muncitoreşti, şi contribuţia adusă prin
activitatea editorială a partidului comunist. Presa comunistă şi democratică îndruma lă de parlid, broşurile şi manifestele ocazionale, au
adus o contrilmlic meritorie la cunoaşterea trecutului de luptă al poporului de pe poziţiile înaintate marxist-leniniste ale clasei noastre muncitoare. Călăuzindu-se necontenit clupă indicaţiile ideologiei prnletare în
ceea ce priveşte rolul presei muncitoreşti revoluţionare în educaţia
2
~

//Jidcm, p. 180
//Jidc 111
ci //Jid,'m, p. 1131
2
:, Culll1rn /Jro/c/ură, 1926, nr. 2
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mc1sc->lor, Pc-irtidul Comunist Român c1 acordat o atenţie permanentă problemei editării şi difuzării a numeroase periodice, centrale şi locale,
broşuri şi cărţi de literatură socialistă, menite să educe masele în spirilul luptei de clasă, pentru înfăptuirea idealurilor de dreptate, ele lihert,ate, socială şi naţională, idealuri spre care au năzuit veacuri ele-a rîndul masele populare, ca şi personalitătile istorice care au exprimat interesele acestora. în cadrul tematicii publicaţiilor Partidul Comunist Român sau ale organizaţiilor de masă de sub conducerea şi îndrumarea
sa, un loc important îl ocupau ma,terialele cu caracter comemorativ,
de aniversare a diferitelor evenimente eroice din trecutul de luptă al
mişcării muncitoreşti din România s-au pe ,plan internaţional, cit şi a
evenimentelor, faptelor şi personalităţilor care au ilustrat istoria milenară a poporului român.
Descifrînd sensul numeroaselor materi-ale care abordau asemenea
teme, se poate lesne desprinde caracterul lor educativ, patriotic de înarmare a celor mai largi pă,turi muncitoare de Ia oraşe şi sate cu experienţa istorică şi. pe această bază. lărgirea orizontului lor de acţiune în
practica rPvoluţionară a confruntărilor de clasă dintrP proletariat şi
clasele dominante. Din materialele prezentate se desprindeau şi erau
subliniate sarcinile care reveneau, pe linia continuităţii istorice, Partidului Comunist în calitate de purtător de cuvînt al proletariatului revoluţionar.

Experienţa istorică demonstra că exercitarea unor drepturi pentru
care au luptat generaţii şi generaţii de înaintaşi. folosirea libertăţilor
cucerite şi înscrise chiar şi în ConstituţiE:', depindPau într-o măsură
hotăritoare de lupta maselor popu lare, sub conducerea forlei revoluţio
nare în frunte cu Partidul Comunist, cel mai fidel şi consecvent apără
tor al intereselor fundamentale ale poporului, ale ţării. încă din zilele
de efervescenţă revoluţionară ale transformării partidului soci a Iist în
partid comunist, în motiunec1 votată, de exemplu, în adunarea de Ia
l Mai 1921, cei pec;te 2.000 de muncitori participanţi din Braşov, declarînd că vor „lupta pe toate căile posibile pentru reîntronarea legalităţii", protestau în acelaşi timp, ,,contra răpirii lih0rlăţilor de întrunirE:',
de asociere şi de presă qarantc1le de Conslitutia ţării, de holărîrile ele
la /\)ba ltrlia şi de conlri:lctul de pace" şi considerau drept „un abuz de
puter0 scoater0a clasei muncitoare> de sub scutul legilor şi întPmniţarPa
conducătorilor ci~';. Muncitorimea conştientă ele drepturile ei va vedea
în lînărul partid comunist continuatorul şi apărătorul consecvent al libertăţilor şi drepturile cucerite de înaintaşi pe seama poporului muncitor. La rîndul său partidul comunist, prin activitatea sa educativă desfăşurată, făcea masele să înţeleagă că exercitarea drepturilor şi libertă
ţilor cucerite şi înscrise în constituţie, depindf:'a în mare măsură de holărîrea şi lupta lor.

~u Drcptuteu (1310,;,u\.), 1921, nr. 2 (U mai)
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în focul bătăliilor de clasă din anii 1918-1920, în decursul
au fost înscrise pagini glorioase, a fost înfruntat cu curai apara•
tul represiv al autorităţilor de stdt, cum c1 fost la 13 decembrie 1918,
Partidul Comunist Român a acordat acestor evenimente o atenţie deosebită în activitc1tea sa educativă. An de clll ziua de 13 decembrie a fost
o zi de mobilizare a maselor la lupta revoluţionară hotă.rilă. Manifestul
Către muncitori şi fărnni săraci, soldaţi şi marinari, închinat zilei de
13 decembrie, pornind de la constatarea că masele muncitoare din tarn
noastră erau în plin avînt al luptei împotriva guvernanţilor, care voiau
să iasă din criză pe s.pinarea poporului, subliniază faptul că musele munci.toare vor şti să se folosească de experienţc.1 luptelor revoluţionare precedente: ,,Muncitorii şi ţăranii săraci din România pornesc din nou la
luptă. Experienţa pe care au căpătat-o în luptele, înfrîngerile şi victoriile trecute ... îi ajută de a se clarifica în drumul ce au de urmat.
Ţărănimea de mult nu-şi mai pune nădejdea în averescani sau în naţio
na·l-ţărănişti: singura nădejde şi-a pus de acum în luptele lor unite
cu muncitorii de la oraşe. Sub conducerea Partidului Comunist mişcările
muncitoreşti şi ţărăneşti nu vor mai ,fi înfrînte, ci vor răzbuna sîngele
vărsat pe trotoarele Capitalei, în satele vechiului regat în 1907, ieşind
din niza de -astăzi prin răsturnarea revolutionară a burgheziei " 2 i.
Rememorarea sîngeroaselor evenimente din 13 decembrie constituia
un prilej de demascare a politicii antipopulare a guvernanţilor români,
dar şi un izvor de forţă pentru partid, pentru masele muncitoare în general. Demonstrind prin fapte că în perioada care s-a scurs de la evenimentele din 13 decembrie 1918, numărul „martirilor clasei muncitoare",
a fruntaşilor „luptei revoluţionare căzuţi pe cîmpul de bătaie al luptei
de clasă". a crescut. Scînteia ilegală sublinia" ., .... Cu toate acestea
lupta muncitorească nu face clecît să se în tărec1scă", iar dc1 to ria cornuni şti lor Na d0 el faC<' ca „în ziua de 13 dPcembri0 să răsune şi mai puternic hotărîrec1 ele care sîntem pătrunşi, pentru c1 urma calea indicată
de mMtirii noştri, căzuti pe frontul luptei revolutionare":! 8 • lată de ce,
an ele an ziua de 13 decembrie el rămas ziua de luptă contra teroarei":! 9 ,
iar caracteru I lor mobiliza tor a jucat un rn I i mporlan t în ac tivi tatea partidu Iui pentru unitellea clasei muncitoare, împotrivel asupririi şi teroarei,
a politicii antipopulare şi antinaţionale c1 claselor dominante.
Din jertfele presărate pe drumul luptei sale revoluţionare, Partidul
Comunist Român r0năştea astfel tot mai puternic, mai viguros şi mai
comlrntiv, ca un stejar după furtună. Aruncind o privire retrospectivă
p0 o perioadă de zecc> ani, care se scursesP de la Congresul din mai
1921 cinci „a luat naştere partidul unitar al proletariatului din toate
ţinu tu rile »României Mari«: Partidul Comunist din România"
Lupta
de clusă scrin: ,,Făcînd bilc1nţul a zece ani de luptă, partidul nu poate
cărora

"~ Arh. I.S.l.S.P., cola A XV-29b 1931, Inv. nr. 353
"~ Scint<'ia, Hl32, nr. 11 (clecembrie)
"q Slt'<l(Jlll Roşu, 1936, nr. 7 (13 dec.)
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uita jertfele căzute pe frontul ele clasă şi pios îşi ,aduc~ aminte de toţi
martirii asasinaţi de burghezia sîngeroasă ... cit şi de _.ntemnitaţii cauzei noastre din cazematele Jilavelor şi Doflanelor reac',:unii. Uitîndu-ne
înapoi, ]ia calea străihătută şi rezultatele luptei noastre ''e I O ani, privim
cu credinţă în vii tor":in.
Necesitatea legării tot mai accentuale de masc 1 ~ muncitoare, de
înţelegere.a profundă a aspiraţiilor şi dezideratelor Io
de antrenare a
acestora la acţiuni concrete de luptă, impunea pentru activitatea educativă a par,tidului receptarea largă a tradiţiilor glorio.1se ale înaintaşi
lor şi o atitudine de hotărîtă apreciere a lor. Numai c1~;tfel evocările de
acest fel erau folositoare difuzării şi asimilării de către mase a ţelurilor
politicii partidului. Evocarea unor evenimente şi mom0nte semnificative
din trecutul istoric ilustra str însa legă,tură ce exista în' re lupta partidului şi aceste tradiţii. Ani ca: 1437, 1514, 1784, 1821. 1848, 1859, 1877,
1907, 1918, 1921, iar mai apoi şi 1933, departe de a fi pentru comunişti
simple da,te istorice, au devenit adevăraţi pivoţi cc-ire jalonau istoria
z,buciumată ,a poporului român în lupta sa seculară pentru progres şi
civizilaţie, pentru libertate socială şi neatîrnare naţională. Desprinzind
astfel adevărata semnificaţie a celor mai importante evenimente din istoria glorioasă a poporului român şi fili,aţia care exista între acestea
şi politica partidului comunist, cel mai fidel continuator al acestor tradiţii nobile. comuniştii ajungeau Ia convingerea fermă că ...... lupta
este o necesitate istorică, pe care proletariatul nu o poate evita, dacă
nu cumva îşi doreşte propria-i pieire, dacă nu cumva vrea să fie îngropat sub dărîmăturile capitalismului3 1• Traditi ile istorice revoluţionare,
care justificau legitimarea unor interese majore ale maselor, adevăra
tul făuritor al istoriei, slujeau în iacela·şi timp ca arma m bătălia pentru emanciparea social-politică a acestora şi asigurarea progresului
societăţii româneşti.
şi sacrificiile înainpe a]tii să întekagă
mai bine necesităţile prezentului. să facă totul pentru a transpune în
viaţă cele mai îndrăzneţe visuri făurite de înaintaşi. ,.a\ înţelege trecutul - se a1firma într-un material de partid - , înseamnă a înţelege prezentul, înseamnă a ne da scama ce trebuie făcut azi şi pentru viilor":i~.
Conştienti astfel de importanta studiului istoriei, comuniştii au manifestat şi o receptivita.te deosebită faţă de învăţămintele acest2ict, descifrînd adevăratul sens ,al necesităţilor istorice obiectivo şi desprinzind,
pe această bază, marile sarcini care reveneau Partidului Comunist Român în calitate de purtător de cuvînt al celei mai revoluţionare clase
a societăţii.

Cunoscînd istoria

glorioasă

a poporului, luptele

taşilor, comuniştii învăţau să înţeleagă şi făceau şi

30

Lupta de clasa, HJ31, nr. 2 (21 aug.)
DocumC'ntc din istoria partidului comunist ... , p. 37
32 Arhiva C.C. al P.C.R., tone/ul nr. 1, anul 1927, unilalei.l ele p;1sl r,ue nr. 23
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Siluindu-se pe poziţii principiale, consecvent marxiste, Parlidul
Comunist Român a da,t dovadă în tot decursul activităţii sale că iubeşte
istoria ţării şi poporului român, pentru că el însuşi întruned în rincturilc
sale pc cei mai buni fii ai acestui popor şi pentru că istoria poporului
nostru este istoria unor luple seculare pentru dreptate social[1 şi libertate naţională, a marilor bă,tălii revoluţionare ale clasei muncitoare şi
ţărănimii. Este astfel explicabilă rezonanţa şi semnificaţia deosebită pc
care a avut-o şi o mai are şi astăzi în activitatea Partidului Comunist
Român trecutul glorios de luptă al poporului. Din to-t ceea ce au făcut
înaintaşii sau au încercat să facă, partidul comunist, membrii săi tră
geau învăţămintele necesare pentru propria lor luptă.
Pentru a aduce soluţii care să fie adecvate condiţiilor ţării noastre,
Partidul Comunist Român a înţeles că trebuie să fie ataşat profund la
prezentul, dar şi la trecutul său, Ia aspiraţiile de progres, de democraţie
şi de libertate ale poporului român. Reflectînd spiritul patriotic, dragostea sinceră faţă de popor şi ţară a comuniştilor, un manifest al partidului afirma: .,Noi comuniştii, care iubim fierbinte poporul nostru, pentru
a cărui pîine, pentru a cărui libertate, pentru a cărui cultură luptăm
tără preget si pentru care ştim să dăm jertfele cele mai grele, şlim să
infruntăm temniţa, ştim să că'dem sub gloanţele stăpînirii ... Noi comuniştii ştim să stăm în fruntea mişcării pentru apărarea neatîrnării poporului nostru" 3:1• Istoria glorioasă a partidului nostru confirmă cu prisosinţă acPste afirmaţii.
Înflăcăraţi ele un spirit patriotic adevărat, comuniştii au înfruntat
cu curaj revoluţionar teroarea, reuşind, aşa cum preciza un manifest, să
ţină sus „steagul luptei pentru pămînt, pîine, muncă şi pace, pentrucă
c1u avut bctrbăţia de a arăta lumii întregi, spre gforia poporului român
dreptdlect lui l\forăşanu, care cu încredere i-a c1lribuit clcvild mindră:
,.\'iatc:1 în libertc1le ori moarte!«: 1~. De1vollurea sentimentului de mîndric
şi respect f c1ţă de trecutul ele luptă al poporului, a I cldsci munci to are,
avea drept scop formarea în rîndurilc comuniştilor, a maselor de oameni
ai muncii, a unor convingeri şi dorinţe ferme de a duce mai departe
aceste tradiţii.
În cadrul preocupărilor partidului comunist pentru educarea pa triotică-parlinică, dar şi internaţionalistă a membrilor săi şi a întregii clasa
muncitoare, au fosl popularizate pe cele mai diverse căi nu numai tradi~iile propriului nostru popor, ci şi ale altor popoare şi mai ales cele
ale mişcării socialiste internaţionale. Cu aceeaşi constanţă au fost popularizate atît operele cit şi personalitatea marilor gînditori şi rcvolulionari K. Marx, Fr. Engels şi V. I. Lenin, sau momente istorice cum erau:
Comuna din Paris, Marea Revolutie Socialistă din Octombrie, Revolulia
proletară din Unqaria ş.a. Desigur însă că toate aceste evenimente erau
trc1tate nu numai ca o manifestare a spiritului internaţionalist, ci şi sub
~:i

34

Arh. 1.S.I.S.P., colu A. XIX-13. 1935, Inv. nr. 802
lbiclcm, cola AIJ XX -- 5,'1936
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forma de aplicare la condiţiile ţării noaslre a învă~âmintelor desprinse,
acesta fiind unul din marele merit al Parlidului Comunist Român.
Cu prilejul împlinirii a 50 de ani de la moartea lui Karl Marx, pc
haz-a unei hotărîri a CC. al Partidului Comunist Român de a or~Janiza
„o largă acţiune de mase", Comiletul regional din Ardeal al P.C.R. a
trimis tuturor organizaţiilor o circulară în care se afirma că acestei campanii trebuie să i se dea ...... un caracter politic, în primul rînd pentru
a pune CTn mişcare masele, în al doil8a rind pentru a aborda în fata
maselor largi, învăţămintele marxismului, ce se referă la situaţia de
astăzi ... " 35 • în acest scop, circulara pornea de la premiza sluclierii cu
prioritate a operelor potrivite momentului şi condiţiilor istorice: .,Înainte
de toate este necesar, ca din operele lui Marx să relevăm pe acelea,
care sînt în directă legătură cu situatic1 de astăzi. în ce priveşte Români-a"36. Chiar mai mult, subliniind necesitatea explicării marxiste pentru mase a marilor probleme la ordinea zilei. cum erau criza economică cu urmările sale nefaste, scăderea salariilor, şomajul ş.a„ problema
războiului, precum şi problema ţărănească şi naţională, circulara e\·idenţia necesitatea ca acest prilej să fie folosit. utilizînd Loate organizaţiile legale şi ilegale „în vederea creării de legături cu muncitorii care
lucrează în uzine, fabrici şi aiurea, pentru consolidarea şi lărgirea legă
turilor exislente", cerind, în acelaşi timp, membrilor de partid să se
străduiască „cu cea mai mare grijă ca această campanie să nu aibă un
caracter general, ci ca să fie înlotdeauna pusă în legătură cu situaţia
specială şi .actele [acţiunile] imediate pe care propun să şi le realizeze
muncitorii din oraşul, uzinele, sa tele şi corn unele respective " 37 .
.Oe -asemenea, în articolul 40 de ani de la moartea lui Fr. Engels,
Scînteia prezenta un document-portret al personalităţii celui care a adus
alături de Marx o contribuţie esenţi,ală la fundamentarea socialismului
ştiinţific, ajungînd la concluzia: .,El mai trăieşte între noi. Şi nu [numai] pentrucă comunismul ştiinţific trăieşte în genere in mintea şi inima
milioanelor, dar şi pentrucă un întreg şir de probleme concrete ale actualităţii îşi găsesc desleg,area în lumina celor stabilite de Engels" 38 •
Punînd astifel accentul pe însuşirea creatoare c1 operelor întemeietorilor
socialismului ştiinţific, Partidul Comunist Român îndemna in acelaşi
timp pe membrii 1săi să vadă în viaţa şi opera marilor personalităţi care
au ilus,trat mişoare,a socialistă internaţională un îndreptar în propria lor
luptă, un exemplu de dăruire în lupta pentru dezrobirea oamenilor
muncii de sub orice fel ele exploatare şi asuprire.
Este astfel explicabilă şi influenta pe care personalitatea lui V. I.
Lenin, cunoscut militanţilor socialişti români încă din viaţă, a avut-o
şi după moartea sa asupra mişcării comuniste din România. La moartea
:i.;
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~Jenialului conducător al proletâriatului mondial. D. Fabian, membru al
C.C. al P.C.R., a publicat articolul Lenin, cxpre,;;ic1 epocii revolutiei sociule, în care personalitatea lui Lenin era explicc1 lă prin faptul că activitatea sa era leg,ată „de nevoile societăţii însăşi, de lendinţelc dezvoltării ei. apliludinile sc!le geniale au ştiut să se pună de acord cu cerin~elc epocii în care a trăit. Istoria şi-a c1les în Lenin omul prin cc1rc ca
a vorbit. Viaţa lui Lenin, opera sc1 nu devin astfel dedt o imagine concentrată in focarul unei lentile a epocii prin care trecem" 3 !1• Este explicabilă atitudinea Partidului Comunist Român, care, în cadrul vastei activităţi de popularizare a vieţii şi operelor lui V. I. Lenin, sublinia nu
numai necesitatea însuşirii ideilor leniniste, dar şi caracterul mobilizator al vieţii lui Lenin pentru mişcarea revoluţionară de pretutindeni.
„Amintirea marilor conducători dispăruţi - sublinia Lupta de clasă, cu
prilejul comemorării a zece ani de la moartea lui Lenin, - nu este
pentru proletariat o ocazie de a vărsa lacrimi pe mormintele lor. Regretul după adevăratul conducător este pentru proletariat sinonim cu setea de a cunoaşte învăţăturile şi activitatea lui. Este sinonim cu încordarea forţelor sutelor şi miilor pentru recompensarea, printr-un efort
colosal, a pierderii suferite de mişcarea revoluţionară" 10 . In lumina acestei concepţii mobilizatoare, Partidul Comunist Român aprecia că: ,.Ziua
comemorării morţii lui Lenin este o zi de popularizare largă a învăţătu
rilor lui Lenin, zi de mobiliz.are a maselor la lupta pe baza indicaţiilor
teoretice şi tactice a[le] lui Lenin, zi de întărire în tot felul a partidelor
comuniste ca una din operele concrete, solid întemeiate pe baz,a învăţă
mintelor ,lui Lenin" 41 • An de an în ţara noastră, partidul comunist a
organizat sub semnul acestor principii campaniile de mare popularitate
a celor „3 L" (Lenin, Liebknecht şi Luxemburg), despre care un manifest al P.C.R. afirma: ,.În luna ianuarie muncitorimea din toată lumea
aminteşte de marii luptători proletari prin întărirea organizaţiunilor sale
de luptă, prin greve şi demonstraţii de stradă! " 12 •
Pe aceeaşi linie de manifestare a internaţionalismului prole,tar, dar
şi de ,ataşament faţă de experienţa revoluţionară a mişcării muncitoreşti
internaţionale, a fost sărbătorită an de an Marea Revoluţie Socialistă
din Octombrie. Ziua de 7 noiembrie era o zi de popularizare a ideilor
Revoluţiei din Octombrie, ca şi a cuceririlor obţinute de proletariatul
din U.R.S.S. ln mani,feste, în paginile presei legale şi ilegale •a P.C.R.,
a organizaţiilor sindicale şi de masă, au apărut în fiecare an numeroase
materiale închinate evenimentului de importanţă istorică în destinele
popoarelor din Rusi•a. Subliniind că această victorie „nu este sărbătoa
rea victoriei numai a oamenilor muncii ruşi, ci a proletari·atului între9ii lumi. a tuturor asupriţilor ·care cred în revoluţie şi neagă dreptul
: ~ /Jocunl('ll/c clin istoria parliclu/ui comunist ... , p. 611
10 Lup/CI ele c/C1să, 1934, nr. 1 (ian.)
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la existentă al sclaviei şi exploatării". Circulara Către f0\·ară.5i
referitoare la sărbătorirea zi lei de 7 noiembrie, a Secrelciriatului P.C.R.
din Ardeal. din 1D24, scotea în evidenţă sarcina ca această zi să fie
sărhătorilă" în calitc1te de partid comunist a I proletariatului din Români,1. asuprit şi exploatat pînă la sînge .... Nu e voie să uităm pentru
nici o clipă misiunea istorică a :partidului nostru. Revoluţia rusă, partidul comunist rus au arătat drumul pe care trehuic să-l urmăm, şi săr
bă,toarea noa·stră să se desfăşoare sub acest semn "n. Trasincl ca sarcină
aplicarea experientei Revoluţiei din Octombrie la conditiile concrete
ale tării noastre. circulara amintită ajungea la următoarea concluzie:
„Comuniştii din România. printr-o muncă perseverentă şi tenace, cum
au procedat bolşevicii în perioada premergătoare revoluţiei. trebuie să
organizeze Partidul Comunist din România în ilegalitate, să-l dezvolte,
să-l prefacă într-un partid de masă, să pro-cure pentru el un asemenea
grad ,al încrederii maselor de muncitori şi tărani. încît dacă soseşte momentul revoluţionar, situîndu..:se în fruntea lor ... să măturăm din cale
regimul terorist boieresc ... "44 •
Aceleaşi idei erau subliniate şi într-un alt manifest cil sectiei locale
Turda a P.C.R., intitulat Însemnătatea zilei de 7 noiembrie 1917 în istoria mondială, care spunea: ,,însemnătatea acestei zile nu stă în aceea
că proletariatul rusesc s-a scăpat de exploatatorii lui. ci în aceea că
proletariatul rusesc a arătat tuturor proletarilor din lume şi arată şi
în prezent calea aceea, pc> care toţi prolPtarii pot să se dezrobească " 4 ".
Militînd pentru o politică de pace şi prietenie cu ţara socialistă vecină.
comuniştii români nu pierdeau nici un moment din vedere sarcinile
istorke care ·le stăteau în faţă în toţi acei ani de muncă şi luptă fără
preget pentru apărarea intereselor poporului şi ţării româneşti.
Animaţi de acelaşi spirit internaţionalist, dar şi cu conştiinţa necesităţii de a fi folosită orice experienţă pozitivă din trecutul mişcării
muncitoreşti internaţionale, comuniştii români au acordat atenţia cuvenită revolutiei proletare clin Ungaria. Sub titlul Patru ani rle la proclamarea Comunei Ungare în gazeta Socialismul a apărul în 1923 un arlicol comemorativ în carP au fos descrisC' împrejurările inslcrnrării acesteia. realizările şi consecinţele prăbuşirii f'Î. În concluzie SC' sublinia:
că proletariatul dP pretutind0ni „trebuie să tragă pentru sinP din luptele
comunarzilor unguri forţa şi entuziasmul creator. Comuniştii unguri,
deşi şi-au pierdut lupta, luptă totuşi mai departe şi nu degeaba. Ei au
dovedit în tot cazul cum se poate lupta pentru o idee şi, la nevoie, suferi şi chiar muri "~ 6 • Stegar al maselor pentru cucNirPa unei vieti
libere şi democratice, Partidul Comunist Român era chemat să gPneralizeze tPorctic întreaga experienţă a mişcării munciloreşti revolu11
44
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de pretutindeni şi să aplice această <>xperienţă în activitatea
sa practică revoluţionară în mod creator ţinînd cont dC' condiţiile concrete ale ţării noastre.
Rezultat al realităţilor interne, economice şi social-11olitice proprii
societăţii româneşti din epoca respectivă, Partidul Comunist Român d
reuşit să asimileze armonios în c1ctivitatea sa educativă expPrienta
evenimentelor politice cu largă. rezonantă în mişcarea muncitorească şi
socialistă internaţională, cu scopul de a mobiliza proletariatul român la
înfăptuirea sarcinilor impuse de asigurarea dezvoltării şi transformării
revoluţionare a societăţii noastre. Ca şi Revoluţia din Octombrie, Comuna din Paris era privită şi ea de comuniştii români din acPlaşi unghi
de vedere al legăturii dialectice dintre trecut, prezent şi viitor. constituind un preţios izvor de învăţăminte, menite să determine anumite
atitudini şi acţiuni din partea oamenilor muncii în conformitate cu telurile Partidului Comunist Român. în ,anul 1922, la cea de a 51-a aniversare a Comunei din Paris, proletariatul român, alăturîndu-se muncitorilor din întreaga lume, au sărbătorit „pe cei dintii eroi ai proletariatului, cu convingerea că jerHele celor căzuţi în lupta cu burghezia n-au
fost zadarnice: Comuna distrusă de reacţiune trăieşte în inima fiecărui
muncitor: jertfa celor care au murit apărînd cauza proletară trebuie să
ne ,fie călăuză în lupta pe care noi o formăm azi " 4 •. Cu altă ocazie, pornind de la punctul de vedere că exemplul nobil al comunarzilor însufleţeşte pe orice comunist, căci „au arătat cum trebuie luptat pentru o
cauză dreaptă", Partidul Comunist Român aprecia că lupta lor: ,.A fost
o necesitate istorică ... o încercare grandioasă de care trebuie să se
folosească proletarii din toată lumea ca să alcătuiască societatea comunistă"48. Aplicînd în practica revoluţionară învătămintele trase din experienţa Comunei din Paris, Comitetul local din Iaşi al P.C.R. şi Comitetul local u:r.c. în manifestul lansat cu prilejul împlinirii a 60 de ani
de la evenimentele istorice din Paris aprecia că cinstirea memoriei „zecilor de mii de munci,tori căzuţi µe frontul revoluţionar", obliga pe
contemporani l,a intrarea „în număr cît mai mare în Pmtidul Comunist,
în Ajutorul Roşu, îngroşînd rîndurile sindicatelor unitare", căci ,,toate
aceste organizaţiuni luptă sub conducerea Partidului Comunist şi ală
turi de el pentru dărîmarea regimului capitalist şi instaurarea Guvernului Muncitoresc Ţărănesc" 4 !1, Tradiţiile istorice, constituiau astfel pentru comuniştii români şi prin ei pentru întreaga clasă muncitoare şi popor muncitor, un imbold la o luptă hotărîtă pentru schiml)drea radicală,
revolu lion~ră a societăţii româneşti.
. Se_ntimentul de continuitate a tradiţiilor glorioase ale înaintaşilor
din mişcarea muncitorească internaţională ca şi din lupta pro11rie a
poporului nostru, au stat la baza tuturor acţiunilor internalionalisle de
~; lbic/Pm, p. 171--172
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răsund între cPle două războaie mondictle desfăşurate de comuromâni şi de către toţi aceia care s-au alălural luptei lor. Mărturi
sind o adevărntă mîndrie palriotică. Cd „reprezentanţi autentici" ai
poporului român în numele căruiu vorbeau, c1pelul luplătorilor voluntctri
de pe frontul republicctn spaniol sublinia" ,.Sinlem mîndri de a putea
purta alăluri ele poporul spaniol steagul strămoşilor noştri !\ vram Iancu,
Horea, Cloşca şi Crişan, Tudor Vladimirescu şi a tuturor acelora care
au căzut în lupta contra oprimării sociale şi pentru libera clezvoltctre a
tuturor popoarelor din lume·' 0 • Esle o mărturisire elocventă a îmbinării
organice în lupta comuniştilor români a Lot ceect ce trecutul glorios al
poporului nostru avea mai bun, cu cel mai autentic inlernaţionalism.
Legătura indestructibilă dintre trecutul secular de luptă al poporului român pentru libertate şi dreptate socială şi poziţia celor mai autentici reprezentanţi ai săi în lupta pe cam popoarele o duceau împolriva
ameninţării fasciste pe plan internaţio11c11 european, a fost subliniată de
numeroşi factori din mişcarea muncitorească internatională. Astfel, revista muncitorească Rundschau clin Basel scria în numărul său din
29 septembrie 1938: ,,Poporul român are tradiţii adînci de luptă pentru
libertatea şi independenţa tării sale. Poporul român are un trecut bogat
şi eroic. El a dus o luptă seculară, curajoasă împotriva diferiţilor cotropitori care i-au ameninţat existenţa sa liberă. Animati de aceste măreţe
tradiţii de luptă ale poporului, oamenii muncii din România au înţeles
însemnătatea luptei eroice a poporului spaniol. Sute de voluntari români care luptă cu ,arma în mină umăr la umăr cu poporul spaniol,
pentru libertate şi pace, împotriva agresiunii hoardelor italiene şi germane, demonstrează puternicul ataşament al poporului român pentru
cauz-a pădi şi democraţiei "51 •
Sentimentul de mîndrie patriotică, întreţinut în conştiinta maselor
de activitatea educativă desfăşurată de partidul comunist prin propagarea tradiţiilor glorioase ale înaintaşilor, făceau din aceste tradiţii o
armă ancorată organic în contemporaneitate, un mijloc de înaripare a
luptei celor asupriţi împotriva asupritorilor. Pe această cale Partidul
Comunist Român a reuşit treptat, dcir cu atit mai trainic, să atragă sub
conducerea sa cele mai înaintate for\e ale societăţii pentru a salv~1arda
interesele fundamcntclle, sociale şi naţionale, ale poporului şi a asigura
dezvoltarea societăţii şi ridicctrea ţării pe noi trepte ale civilizaţiei şi
progresului.
Succesul comuniştilor în faţa maselor s-a dctlorat şi fctptului că în
explicarea multorct din problemele aflale la ordinea Lilei in tara noastra
în perioada conlempornnă, comuniştii că.ulau filiaiict istorică ct acestora, funclamentînd ştiinţific obiectivele ele luptă ,de partidului şi popo-
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ru Iu i n os Lru într-o prob lemă sc1u a llc.1. între c1ces tec1, problem a agrara
Pra şi în perioada d0 după primul război mondial una clin problemele
c1cule ale societăţii româneşli.
Situîndu-se fonn şi sincer pe pozitiu de apdraro c1 intereselor ţără
nimii împotriva exploatatorilor şi asuprilorilor, PMtidul Comunist Român s-a străduit să deschidă noi perspective şi activităţii revoluţionare
a maselor de ţărani, prin închegarea unei dlic.rnte de luptă cu cel mai
vi~Juros vlăstar al istoriei contemporane, proletariatul.
Pentru antrenarea efectivă a maselor de ţărani alături şi sub conduc<>rea clasei muncitoare, partidul comunist a d0sfăşurat o vastă activitate organizatorică şi propagandistică, în cadrul căreia reînvierea
tradiţiilor glorioase a le luptei ţărănimii şi a sprijinului pe care în epoca
modernă 1-u găsit în proletariat, au jucat un rol de o deosebită forţă
mobilizatomo. _.\n ele c1n, comemorarea răscoc1lelor ţărăneşli constituia
un prilej de analiză a c;ituaţiei în care se găsea ţărănimea română şi de
a indica şi calea de a ieşi dintr-o astf'='I ele situaţiP: aceea a luptei, ală
turi ele proletariat, împotriva guvernanţilor şi a politicii reacţionare pe
care a.ceştia o promovau faţă d2 masele populare. Este deosebit de semnificativ în acest sens, studiul intitulat Acum 20 ani în urmă, elaborat
de Partidul Comunist Român în 1927, în care au fost analizate de pP
poziţii consecvent ştiinţifice mc1terialist istorice, cauzele care au dat
naştere mişcării, forţele parlici:pantc, desfăşurarea şi înăbuşirea răscoa
lei, ca şi urmările ei pe plan social-politic. Arătînd că se împlineau în
acele zile „20 de ani, 20 de primăveri de la răscoc1lele ţărăneşti ... de
care fiecdfe ţăran şi muncitor trebuie să-şi aducă aminte ... să-şi dea
osteneala să priceapă rostul acelor răscoale şi rostul înăbuşirii ei în
sîngc", studiul sublinia rolul pe care în genernl cunoaşterea trecutului
istoric îl c1vea pentru înţeloqereu prezcn tu lui şi descifrarea sensului
dezvoltării socic.1i(J în viitor: ,,;\ înţelege trocutul, înseumn8 a înţelege
prezentul. înscamn[t a ne da sec1ma ce tre:huie făcut azi, şi pentru
viilor'':; 2 •
ln lumina acestor prec1zari erau analizalc rnporlurile sociale din
timpul răscoalei. pentru a scoate în ev iclen ~ă comunitatea ele interese
ale ţărănimii şi proletariatului, arătîncl că „numai muncilorii ele la oraşe
şi numai partidul muncitoresc au Juc:1t apărarea ~ărănimii, numai partidul munci.toresc a prolestat contra uciderii ţ8rănimii răzvrătite", în
timp ce parlidele claselor dominanle, care au organizctt masacrul, contirrnau şi se stră,duiau să şteargă amintirea răscoalei. Demascîncl rolul
reac~ionar al burgheziei şi moşierimii şi a partidelor care le reprezentcrn interesele, studiul este străbălut de ideea demonslrării necesilăţii
islorice a alianţei dintre proletariat şi ţărănime. Capitolul intitulat Ră
dăcinile adînci ole lui 1907, face, cu acelaşi scop, o incursiune în istoria
evoluţiei problemei a~1rare în România, începînd clin limpurile cinci
:,~ Arh. C.C. ill P.C.R., fondu/ nr. 1, anul HJ27, Unitatea de p[1strare nr. 23
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,,clomnilorul Cuzc1, om de inimă, d împroprietăril în 186-1 o parl<:> el taApreciind, Iliră nici o încloicllă, că „domnitorul Cuzc1 c1 fo-.;l singurul domnitor c MC c1 gîndil bine", d.c1r cu „clomnilorul CuLcJ ~i tt'iranii
dup[t acele vremuri n-c1u înţeles cct trebuie s8. iei cu silei, t1dic,1 sZ1 le
lupţi conlrn boierilor proprietari"~,:i -- neînţelegere care u fcicul cd reformc1 1ctin 1864 să fie partialct şi să nu rezolve problema plimînlului
penlru mare parte clin ţ8.rănime. Perpeluarea şi înrăutăţirea acestei ~ituatii a dus lu numeroase rctscoale ţărăneşti, care în moci firesc au culminat cu răscoala din 1907, amintirea căreia voiau clasele dominante
să o şteargă din memoria masPlor populare. Partidul Comunist Român
veghea însă ca masf'le muncitoarP să nu uite „din ce pricină a fost
rliscoala din 1907, cum s-a făcut ea, cum şi de> ce a fost ea înăbuşită în
sînge, cu cc> s-a ales ţărănimea după 1907, din ce pricină ţăranii n-au
pămînt nici azi, de ce nu-i nici azi dreptate în ţara românească şi cum
trebuie dusă lupta pentru pămînt şi dreptate"·'~. ,,Trebuie să ne convingem - se spunea în concluzie în studiul amintit - că martie 1907 n-a murit, trf>buie să arătăm că muncitorii şi ţăranii de azi n-au uitat pe morţii
că.zuţi în luptele din 1907 şi să ne pregătim cu toţii pc>ntru un nou 1907,
adică pentru o nouă luptă, care să pună capăt exploatării, care să aducă
domnia poporului printr-un guvern de muncitori şi ţărani " 5:;.
Luminînd cu învăţămintele trecutului situaţia prezentului şi trasînd
calea de viilor, Partidul Comunist Român a reuşit să mobilizeze masele
de ţărani la luptă în jurul proletMiatului şi sub stindardul acestuia. In
efervescenţa revoluţionură a anului 1933, în luna ianuarie, au fost puse
bazele orgdnizuţiei democratice <1 tăr8nimii: frontul Plugarilor. Cu prilejul unei udunări din 8 ianuc1.rie ele la Devc1, luîncl cuvîntul. cir. Petru
Groza a subliniat legătura indisolubilă clintr0 trecutul c>roic al ţărănimii
şi hotărîrca celor ce s-au adu11c1t să a1wlizeze siluc1ţiu lor 9r0<1 şi sJ
caute calea de salvare: ,,Voi, ţJranii din acest colţ al ţării, leayăn al
neamului rom8nesc, pămînt îngrăşat cu sudoclfca şi sîngele strctmoşi lor
noştri, scris cu litere mari în cartl'u pătimirilor, începînd cu Sarmisegctuza pînă la mormintele clin Ţebea, aţi ridicat în dceast8 zi de U ic1nuarie arma înţelepciunii voastre strămoşeşti împotriva mizeriei şi a po'lilicialismului"56. In aceste condiţii au fost zadarnice încerc8rile autorităţi
lor de sta,t de a opri ţărănimea să meargă pe drumul pe care a pornit,
căci, aşa cum mărturisea dr. Pelru Groza, descriind impresionanta adunare ţărănească de la Ţebea din 16 februarie 1933, ,,sufletul Iancului
pătrunsese în piepturi. Frica a trPcut în altă tabără. Ţăranii au avut
scîntei de apostoli. Nici porţile iadului nu i-ar mai fi clintit":;,_ Marea
adunare de la Ţebea s-a încheial în acordurile cîntecului patriotic Xepof ii lancului, compus de ţărani:
rănimii ".

:,J /1,ickm
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.,Jc1IP-i Doamne cuie jclle, / jc1le-i Doc1mne codrului/ De mmele
lt11Hului; / Că le plouă şi le ninqe / Şi n-ML' cine Je-ncin~Je / Noi nepotii lancului; / Din Ţarn Zărc1nclului, / De ld munti şi ele lc1 Vale, / Vom
slrînqe armele Lc1re. / Scoală Iancule de jos/ Cc1 să trc1gem furios, / C,1
din Ţ<:>bPc1 la hotar / Gem nepo~ii tăi amiH ... "~' 8 •
!\celaşi trecut istoric, străbătut vc,acuri de-a rîndul de pulernice
luple socic1le şi naţionale, înclreptale împolri\'cl exploatării şi dsupririi
lupte sociale şi naţionale>, îndreptate împotriva exploatării şi asupririi,
a însufle\it pe participanţii la primul congres al Fronlului Plugarilor clin
aprilie 19]3 . .,Am coborît şi eu - spunea moţul Ioan Moga - clin plasa
Bradului cu 1wpoţii lui Iancu şi ai lui Horea, Cloşca şi Crişan la această
adunare, ca să vă spun că, după 15 ani de la întregirea ţării, durerile
noastre ull rctmcJs acel0c1şi clin vremea străbunilor noştri. Şi astăzi
,,Munţii noştri aur poorlZ1, noi c~rşim din poarlă-n poartă".
Pildele
înuintaşilor erau mobilizaloare şi îndemnau pe ţărani să se ridice la
luptă pentru a-şi îmbunătăţi soarta. ,,Marii noştrii eroi o spunea acelaşi vorbitor nu mai au odihnă în pămîntul sub care odihnesc. Avram
Iancu strigă din mormîntu-i: »Ce aţi făcut din ţara mea?«. Horea şi
Cloşca din Alba Iulia: »Ce aţi făcut cu poporul meu«. A so.sit timpul
deci să. spunem celor ce au înşelat poporul, partidelor burghezo-moşie
reşti: »ln lături cu voi!((;;!J_
Justificarea istorică a acţiunii întreprinse pentru întemeierea Frontului Plugarilor constituia totodată şi un izvor de încredere în succesul acestei acţiuni. Exprimînd această opinie, în cuvîntul să.u de salut
adresat congresului Frontului Pluga rilor, dr. Petru Groza a spus: ,.la.tă
pentru ce Frontul Plugarilor din judeţul Hunedoara, răsărit de jos în
sus, din suferinţele unui popor, fără. intervenţia artificială. atît de compromisă a făuritorilor de partide, în regiunea Hunedoarei şi Zarandului - deci tocmai pe meleagurile !ni Decebul, Horea, Cloşca şi Crişan,
Avram Iancu, meleaguri încercute de fatalilalea istorică a iniţi«tivelor
d0 totdeauna ale poporului de ţărani, sclavi ai gliei, se simte îndreptă
ţit să strige de la un hotar la altul: »Plugari din toate colţurile ţării,
uniţi-vă cu noi!« " 00 • Cît de adevărate erau aceste aprecieri o dovedeştl~
şi faptul că organul de presă al acestei organizaţii ţărăneşti a devenit
ziarul intitulat semnificativ pentru continuitatea ele luptă a ţărănimii,
1

I lorea.

Traditiile istorice, cultivate şi propagate de Partidul Comunist Român, au contribuit la sădirea adîncă în conşliinţa comuniştilor, a maselor muncitoare, a dorinţei şi voinţei de Hbertate şi dreptate, a urii împotriva o tot ce stălea în ccJlea acestor năzuinţe. Aceasta a constituit
şi cel mai pu lernic liant care a sudat alic1n(c1 rnunciloreascl\-ţărănească
.-,, /bic/t'm
-,~ lhi<lt•m, f'l. 3!l
~u /tJiueni,

p. 4G---"7
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a holărît în ultimă instanţă soarta însăşi ,a regimului bur~Jhezo-moşie
resc în România.
Desfăşurînd munca de educaţie revoluţionară în condi(iile deosebit
de grele ale ilegalilăţii, Partidul Comunist Român a dus totuşi şi o activita le asiduă, teoretică şi practică, de combatere a ideologiei antiumane fasciste, de demascare a pregătirilor de război şi a politicii de
res~rînqere c1 drepturilor şi libertăţilor democratice, probleme ce fră
mîntau so-cietalea românească dintre cele două războaie mondiale. Tradiţiile qlorioase ale înaintaşilor, la care partidul comunist făcea apel.
au imprimat o adîncă semnificaţie istorică întregii lupte revoluţionare
din ţara noastră în perioada în care, pe fundalul evoluţiei vieţii politice
internaţionale, şi în România începeau să se ridice la suprafaţă, tot
mai ameninţătoare, forţele reacţiunii şi fascismului.
Succesele obţinute în acei ani în crearea unei largi opinii de masă
antifasciste şi antirăzboinice, în lupta pentru apărarea democraţiei şi
păcii, pentru salvgardarea independenţei şi suveranităţii României, s-au
datorat tocmai faptului că stindardul revoluţionarilor, al tuturor înaintaşilor de pe aceste străvechi meleaguri, a fost preluat de clasa muncitoare, aliată cu ţărănimea muncitoare şi intelectualitatea progresistă,
avînd în frunte un conducător încercat în Partidul Comunist Român.
Partidului de avangardă al proletariatului îi revenea un rol de conducător în societalea românească nu numai pentru că reprezenta clasa
c0a mai revolutio11ură a societălii, clar şi pentru că s-a doveclil a fi cel
mai fidel continucrlor al trnclitiilor glorioase ele luptă pentru libertate
socială şi naţională a înaintaşilor. Subliniind acest fitpt, în broşura Pentru ce luptă Partidul Comunist Român, se afirma: " ... în România Partidul comunist reprezintă exporienţa deceniilor de luptă proletară a
muncitorilor nu numai din România ci şi din lumea întreagă, reprezinlă
învăţătura conducătorilor geniali ai muncitorilor din lumea întreagct:
Marx-Engels--Lenin - cum să învingă pe duşmanii poporului şi cum
să construiască o viaţ[1 mai bună, desfiinţînd explouta.rea omului de cEttre omul parazit"';'·
Dar, cum era şi firesc, comuniştii s-au considerat pe drept cuvînt
şi conlinuatorii generaţiei lui Bălcescu, ecue d luptdl pe bcnicadele revoluţiei din 18-18, a luptălorilor pentru înfăptuirea Unirii clin 1859 şi a
celor ce şi-,au jertfit viata în războiul de independenţă din 1877, a ţăra
nilor căzuţi sub gloanţele guvernanţilor în 1888 şi 1907, a muncitorilor
căzuţi pe baricadele luptei împotriva exploatării şi asupririi. Ei nu numai că au continuat aceste tradiţii, dar prin lupta lor revoluţionară
le-au ridicat pe noi culmi. Exprimînd preocupările Partidului Comunist
Român p0ntru cunoaşt<'r0a şi valorificarea tradiţiilor glorioase ale înaintaşilor, unul din activiştii d0 frunte ai partidului. Lucreţiu Pătrăşca
nu, a început în 1933 valoroasa sa lucrare> Un n.'ac de frămîntări socinle, din care au apărut unele fragmente în r<'vista \ · in/a Românenscă
în anii 1937-1938, sub pwuclonimul Ion C. Ion.
https://biblioteca-digitala.ro

Trwli/iilc Î\lo1ic(' p1og1e\i.\/e -

25

/cwur de ic/ei

33

l11urmat cu concepţia marxisl8 a P,:irlidului Comunist Român, conpentru ,,fixare•a -drumului pe care ,are de mers poporul român
în viitor, problema determinării liniilor evolu~iei lui este de cea mai
mare însemnătate", Luoreţiu Pătrăşcanu era în acelaşi timp convins de
un adev8r verificat de istorie şi anume acela că „viitorul nu poate să
constituie un salt în necunoscut, ci se desprinde şi se încheagă, în acelaşi timp, din elementele şi materialul pe care îl oferă tocmai trecutul"6:!. Crezul acesta, exprimat de autor în introducerea lucrării, demonstrează că membrii Partidului Comunist Român erau pe deplin conştienţi de importanta studiului istoriei pentru aplicarea creatoare a tez·elor marxiste la situaţia ţării noastre. Elaborîncl lucrarea, autorul a
pornit tocmai de la convingerea, exprimată în introducere, că „Legînd
trecutul cu prezentul, reactualizînd lupte şi fapte din trecutul apropiat
al poporului român, multe sînt învăţămintele care pot ,fi trase" 63 •
Nu este astfel întîmplător nici faptul că autorul şi-a concentrat
atenţia asupra unui secol din istoria ţării, secol în care unul din cele
mai importante procese sociale care au marcat evoluţia societăţii româneşti a fost „dezvoltarea şi inlrarea tot mai fermă în arena vieţii politice a tinerei clase a proletariatului industrial - clasa cea mai înaintată a ţării" după cum se afirma în Programul Partidului Comuni-st
Român. ln condiţiile specifice de dezvoltare a societăţii româneşti moderne, ca urmare a alianţei dintre burghezia prea slabă şi moşierime,
prolet,ariatul a preluat şi moştenirea anului 1848, despre care Lucreţiu
Pătrăşoanu spunea în concluziile lucrării sa·le: ,,O moştenire grea, cu
sarcini şi mai grele. Dar greutăţile, ca şi piedicile, sînt făcute spre a
fi învinse. 1n viaţa popoarelor, mai mult chia,r decît în efemera existenţă a individului. Ne µulem deci înclreptu privirile spre viitor, cu deplină încredere" 1H. Ială deci că pentru comuni~li, istoria cu învăţămin
tele sale constituia un izvor ele încredere în viitorul poporului muncitor, pentru ale cărui inlercse lupla proletarictlul şi partidul său revoştient că

luţionar.

Acest crez este deosebit de pregnant ilustrat de întreaga activitate
pe care Partidul Comunist Român a desfăşurat-o de-a lungul întregii
sale existente şi s-a făcut simţit mai ales în momentele grele pentru
ţara şi poporul român. Trecutul istoric cu toate învăţămintele sale a
fost pentru Parlidul Comunist Român o puternică armă pentru crearea
unei largi opinii de masă patriotice, antifasciste. Dacă reprezentanţii
claselor dominante se străduiau să treacă sub tăcere sau să denatureze
episoade şi lupte din chiar propriul lor trecut, de teamă ca masele
populare să nu tragă clin acestea anumite învăţăminte pentru prezent,
purtătorii de cuvînt ai proletariatului, clasă consecvent revoluţionară,
Arh. I.S.I.S.P., colo Ab XV llI - 14 anul 1934
Lucreţiu Pi\tr,işcanu, Un veuc c/e '1răminlări socinle. 1821-1907 Editura politicc'i, nucureşti, l!lG9, p. 7
'
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cu inlerese ce coincideau cu interesele permanente ale poporului. a!P
erau interesati să reactualiwze Lrecutul, cu a Uirui învăţăminte
luminau calea prezenlului şi descifrau viitorul.
Nu a fost astfel întîmplător nici faptul că cele mai semnificati\'e
momente de înche~Jare a unui fronl popular antifascist în România s-au
desfăşurat sub semnul traditiilor glorioase ale trecutului isloric al poporului nostru. Adunările populare organizate de Frontul plugarilor cu
participarea Blocului Democratic, organizaţie de masă îndrumalil de
Partidul Comunist Român, şi a Partidu lui Socialist s-au încheiat în decembrie 1935 cu impresionanta adunare şi acordul de la Ţebea, acord
semnat 1îngă gorunul lui Horea şi în apropierea mormîntu lui lui A \'ram
Iancu. La una din adunările din sala Decebal de la Deva în dimineaţa
zilea de 6 decembrie, vorbind în numele Frontului plugarilor şi adresîndu-se celorlalte organizaţii cu care s-a încheial ucordul Miron Belea
spunea: ,.Noi, ţăranii, nu voim mai mult decît o viaţă bună, libertate şi
pace. Pentru aceasta au luptat străbunii noştri, pentru ele vom lupta şi
noi. Incheind acordul cu voi, sîntem siguri că am făcut un pas înainte
spre libertatea înlregului popor românesc" 6 .'i. Aceeaşi adîncă semnificaţie, izvorî·tă din dragostea pentru trecutul de luptă al poporului
nostru, au avut-o şi cuvintele adresate de un alt reprezentat al ţără
nimii. Ioan Moga Fileriu, celor prezenţi la impresionanta adunare ele
la Ţebea: .,Sîntem aici la ,mormîntul marelui striibun Avram Iancu.
Ştim clin islorie ce trecut dureros şi trist a avut acest slrăbun; ştim ce
au vrut Horea-Cloşca-Crişan, şlim că ei cu viata lor au plătit ruperea lanţurilor dC' iobăgie pe care le suportau strămoşii noştri ... Stră
bunii noştri au murit pe roată împăcaţi cu ~Jindui că. dc~şi Pi 1111 ilU putut să ne cîştige libertatea, o vom cîştiga noi, 11Ppoţii lor! Prin urmare,
organizare! La lupta pe viată şi pe momte, fraţilor. Cth i de nu, ajun~Jem zile mai grele şi mai newe decît acum şi <lecit c1lc strEtmoşilor
noşlri! "60 . Sînt cuvinte pline de înţelepciunea pe care poporul român o
are şi care făcea ca vitalitatea sa de 1winfrînt să rPnască din toate Yitregiile vremii, ca un slejar după furtună. Toate t1ceslea îşi trc':igL'dll
seva din secularele lupte duse ele înaintaşi pentru incl0pc.'1Hlr>ntă şi libertate, pentru progres.
1n faţa agravării pericolului 0xtPrn din part0a Germani0i hil1Prist0
şi a aliaţilor ei în primul rînd a Ungariei horthiste - , pr0cum şi a
pericolului intern determinat de accentuarea sforţărilor făcute dt.• le~Jionari pentru a se ridica la suprafaţa vieţii politice a ţării, Partidul
Comunist Român şi-a intensificat activilalea patriotică, revolutionara,
ele înche~arP c1 unili':itii forţelor democratice într-un front al re1,istenţei
nationale antifasciste. în apelul C.C. al P.C.R. din ic1nuarit> 1936, adresat preşedintelui P.N.Ţ., Ion Mihc1lc1che, se insistd asupra pericolului
ţării.

i;, M. T. Muşill, Momente de mare semniiicnlie istoricd ale J11ptei re\'ol11/iu1wre
~i /Jf<J<Jft'.\i\lt' !lin Ro11Hinic1, în Anale de h,/ori,·, l!.J73, nr. I, p. 73.
~" lbi<tem

https://biblioteca-digitala.ro

Trucli/ii/c i.,/01 ic c progrc.'ii.,/l' - - kwur ele ic/ci

27

35

pe care-l reprezenta fascismul penlru ţara noastră, subliniindu-se: ,.Inpoporului român esle ameninţată de statele din blocul
fascist central-european, zis bloc revizionist, format sub hegemonia
imperialismului german care se înarmează în goană. nemaivăzută pentru
cotropirea în primul rînd a orientului european. Incercuirea României
este un fapt. ln caz de victorie, blocul imperialist va şlerge ţara noastră de pe harta Europei, va distruge bazele însăşi ale existenţei naţio
nale ,a unui popor care a luptat 700 de c1ni pentru fiinţa, unitatea şi libertatea sa" 67 . Partidul Comunist Român, pătruns de res,pecl pentru trecutul istoric al neamului, îşi exprima încrederea c[1: ,.Poporul român
îşi va mobiliza toate slăvitele sale trndiţii ele luptă penlru independenţă
şi Jiberlate şi în frunte •cu proletarialul său va sări la arme pentru a
respinge pe cotropitorii imperialişti de sub semnul crucii încîrligate
hitleriste şi al coroanei habsburgice horthiste şi a-şi apă.ra existenţa.
Forţele poporului vor lovi fără milă pe acei trădă.tari de neam care
s-au făcut uneltele duşmanilor naţiunii "68 •
Luînd din trecut tot ceea ce istoria a adunat ca experienţă şi învăţăminte, comunişlii s-au străduit să trezească în rînclurile tinerei generaţii muncitoreşli dragostea, înţelepciunea şi simţul de răspundere
penlru ţară şi popor, Lr8sături care caracterizau viaţa celor mai iluştri
înaintaşi. Rezultatele obţinute n-au fost ele neglijat şi ele s-au manifestat deosebit de concludent în lupta .anHfa.scistă.. Mărturie stau şi nenumăratele procese intentate particip,anţilor tineri la aceste mişcări.
Asemenea procese, cum a fost cazul procesului de mare răsunet de la
Braşov din mai-iunie 1936, în decursul căruia militimţii antifas.cişti. în
frunte cu secretarul Comilelului regional Pri:lhova al U.T.C., Nicolae
Ceauşescu, au devenit din tHULi.lţi ucuzc1Lori, sti:m mărturie a spiritului
patriotic antifascist de> cu re Pri.I c111 imil L ti nerPluJ \ ,iri i noastre în acei
ani de grele încerc[iri pentru \uri:\ şi poporul rom[111.
Pornind de l,1 considerenlul că sc1lvarec1 ţării d0 pericolul agresiunii
fascisle nu poale veni decît ele Ja „o mare mişcarP revoluţionară", sub
lozinci „răspicat revoluţionare, ferite de echivocuri", un manifest de la
începutul anului 1938 c11 Pmtidului Comunist Român aprecia că spre o
asemenea orienlarc îndemna înlreg trecutul istoric al poporului nostru,
izvor de încredere şi palriotism pentru toţi comunişlii: .,Ne cheamă la
'luptă sîngele lui Horea, Tudor Vladimirescu şi Doja. Ne cheamă la
luptă dragostea de această ţară pe care nu vrem să. o vedem sfîşiată,
draqostea de acest popor pe care nu-l vrem îng,enunchiat şi robit" 6 n.
Con-ştiinţa conlinuilăiii luptei înaintaşilor, dar şi a responsabilitătii
fc1li1 de istoria ţării şi poporului căruia îi aparţineau, îndemna tinerelul
clin România să lupte cu toate forţele sale împotriva pericolului pe
cc1re-J reprezenta fascismul. In procec;ul mişcării antifasciste, care a
dependenţa

7
G

Arh. I.S.I.S.P., colu 1\b XX-5, anul 1936, Inv. nr. 958

v, Ibidem

,;u Arh. I.S.I.S.P., cotu ,\ XXI/ -- 1, anul 1938, Inv. nr. U8G
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avul Joc în anul 1936, unul din acuzaţi, tînărul stuclenl Tudor Bugnaru,
exprimîncl qîndurile şi sentimentele ele core ern c1nimat tinerelul studios
revoluţioni:lr, afirma: ,,Orice încercare de a introduce fascismul în România estf' o crimă, o crimă contra poporului român, contra cullurii
româneşti şi a bunului simţ. Orice tineret este res.ponsahil ele continuitatea culturii în ţara sa. Orice tineret care elezertec1ză ele la această datorie ele a-şi însuşi şi duce mai departe moştenirea s.pirituală a înaintaşilor săi, în folosul evoluţiei progresivP a poporului său şi a umanităţii. va fi aspru judecat de istorie. Era firesc deci să răspund chemării". Demascînd caracterul an linaţional al acuzaţiilor aduse de autorităţi luptătorilor antifascişti. a căror acţiune era calificată drept o
mişcare cu „caracter subversiv", cînd nu făcea alta deci t să apere liber tă lile democratice ameninţate cu sugrumarea de către fascism, tină
rul acuzat afirma: ,,Generaţii întregi şi-au făcut o datorie de onoare pentru cîştigarea şi păstrarea lor, s-au făcut jertfe nenumărate, de aceea
cred că apărînd libertăţile şi drepturile am fă.cut un serviciu naţiunii
mele" 70 •
Dovadă a fermităţii cu care tineretul comunist, urmînd linia trasată
de Partidul Comunist Român, s-a încadrat în mişcarea antifascistă, opunîndu-se fascismului intern şi expansiunii imperialismului hitlerist, a
fost şi manifestaţia organizată le Comitetul local Bucureşti al P.C.R.,
prin intermediul organizaţiei U.T.C. din sectorul III Albastru şi al Comitetului de organizare a actiunilor de masă ale tineretului din Capitală, în ziua de 21 mai 1936. 1n semn de cinstire a generaţiilor de înaintaşi care şi-au jertfit viaţa în războaiele ele apărare a libertăţii şi independenţei patriei, manifestanţii utecişti au depus o coroan[1 pe mormîntul Eroului necunoscut cu o panglică pe care era scris: ,,Frontul tinerei
generaţii luptă pentru pace" 71 • După
mărturiile unui
participant, cu
acea ocazie „s-a luat cuvîntul cinstindu-se memoria Eroului necunoscut,
slăvindu-se jertfa celor care au luptat în primul război mondial împotriva imperialismului german, care ne cotropise ţara, chemînd tineretul la luptă pentru pace şi apărarea independenţei patriei. ameninţată
de imperialismul fascist german, în slujba căruia s-au pus fasciştii din
ţară: legionarii, cuziştii etc. " 72 •
În condiţiile unei situaţii tot mai ameninţătoarf' pentru ţara şi
poporul român, istoria, cu exemp!Ple şi învăţămintele sal(', a dev0nit un instrument redutabil de -antrenare a conştiinţei publice în vederea atingerii obieclivelor luptei anti,fasciste. Documentele Plenarei a
V-,1 lărgită a C.C. al P.C.R. din august 1936, pentru a demasca pericolul
70
Titu Georgescu, /ntL'li'ct11a/i unlitnscişli 111 p11blicislica romcincascd, Editura
~liin\ificli, Bucureşti, 1967, p. Gl
71
Arh. C.C. al P.C.R., fondu/ :l, dosarul nr. 623, f. 216· cf. Tint•rt•l11/ comunist
în uc/iune. Contribu/ii fri istoria llni1111ii 'finerl't11Jui Comuni.;, clin Romcinin, Editura
!;diintific:;1, Bucure)ti, Hl72, p. 297-298
n Gh. I. loni\.:i, Din ucti,·ituteu ~twil'n/ilor democ;ruţi, în Stuc/ii, tom 25, 1972,
nr. I, p. 15
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expansiunii germane, făcea o comparatie cu situaţia poporului român
din timpul primului război mondial, arătînd că: ,,Situaţia creată în 1917
prin pacea de la Bucureşti, impusă României de imperialismul german
învingător, s-ar repeta într-o mai marc măsură, reducînd România lc1
o anexă a imperialismului german"• 1 .
Urmărind, conform liniei preconizate de partidul comuniştilor, să
contribuie la crearea unei cit mai largi opinii antihitleriste, presa dcmocr,atică şi-a deschis coloanele sale publicării unor articole şi anchete
întocmite cu ajutorul ţăranilor veterani, luptători contra GNmaniei şi
Austro-Ungariei în primul război mondial. Acest0 materiale înfăţişau
în opoziţie cu eroismul de care au dat dovadă masele în lupta contra
cotropitorilor germani, ororile şi sălbăticiile acestora, care, ,.au jefuit
şi pîngărit" trupul ţăriF 4 • Precizînd că politica Germanici hitleriste nu
reprezenta altceva <lecit o continuare a cunoscutei politici imperialiste
germane „Drang nach Os ten", presa antifascistă din România sublinia
că acest ţel „nu se mai poate realiza decît punînd stăpînire pc solul
românesc"i-~.
Conştienţi de acest pericol, comuniştii au îndrumat forţC'le patriotice
să folosească. prilejul împlinirii a două decenii de la memorabilele luptP
purtate la Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz, pentru demascarea hitlerismului.
„Va binemerita de la poporul român oricine va da o lovitură tortelor
hitleriste, demascînd şi dezarmînd pe agenţii internaţionalei fascisto-hitleriste", care urmăreau „distrugerea apărării ţării" - spunea Cm'Întul
liber din 8 august 1936. Concluzionînd, ziarul adresa un vibrant apel
maselor pentru a se ridica la luptă: ,,16 august trebuie să fie ziua afirmării de către întregul popor român strîns unit în jurul ostaşilor păcii
a voinţei sal0 de luptă pentru: independenţă, democratizarea apărării
naţionalP, paralizarea şi alungarPa agenţilor hitlerişti dintre graniţ0le
ţării".

Conştient ele srcinile ce reveneau forţelor proletare în organizarea
rezisten~ei antifasciste, Partidul Comunist Român indica, pe baz,a cunoaşterii realităţilor din ţară, a raporturilor sociale şi a experien~ei istorice, calea care putea duce la succes. ,,Contra forţelor reactionare spunea manifestul intitulat Către muncitorimeC1 română! Către poporul
român! opuneli zidul indestructibil al Frontului Unic Proletar, al
Frontului Popular Român, C1devărntul şi unicul reprezentC1nt al traditiilor seculare româneşti (sublinierea ns.) şi singura garanţie a speranţelor şi aspiraliilor noastre comune" 71i.
Dcmc1scînd manevrele diversioniste ale reacţiunii de a prezenta pe
unii clin lre le~Jionari drept „eroi naţionali", o broşură comunistă arăta
~, Arh. I.S.I.S.P., cota Ab XX - 3, anul 1936, Inv. nr. 956
7
Georgescu, op. cit., p. 18-19
~ Titu
70
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că aceştia nu erdu de fapt clecît nişte „lefegii în solda imperialismului
german". Rf'ferindu-se la trecu lui istoric broşura arăta: ,.Eroii naţionali
-ai poporului român sînt cei traşi pe roată pentru a fi răsculc1t ţăranii
români înfrăţiţi cu cei unguri în contra domnilor asupritori. ca Horec1,
Cloşca şi Crişc1n! "Eroii naţio11c1li ai poporului român sint cei 11 OOO de
ţăruni. făouţi ,cu lunurile una cu pămînlul în rcvolutia clin 1907, în revolta pentru păminturilc boiereşti! Martiri ai poporului român muncitor
sînt sutele de proletari ceferişti seceraţi cu mitralierele în memorabilc1
zi ide 16 februarie 1933, în curtea atelierelor Griviţa! Poporul din România îşi cunoaşte croii. Sînt cei martirizaţi ele asupritorii săi şi nu
cei ridicaţi în slavă ele ei! " 77 • Spirilul eticii înaintate a proletariatului
revoluţionar se vădea şi în aprecierea de către comunişti a noţiunii de
erou naţional, apreciere care îşi găsea filiaţia în tradiţiile istorice glorioase ale maselor populare, adevăratul făuritor al istoriei.
În momentele în care apologeţii fascismului se străduiau să combată
tradiţii le glorioase ale trecutului, momentele> care constituiau pentru
mase un îndemn la luptă revoluţionară, democratică, cum era anul r<'voluţionar 1848, Lucreţiu Pătrăşcanu r0mcmora cu prilejul împlinirii a
90 de ani ele la această revoluţie, că poporul român „s0 poate făli cu
amintirea vie lăsată posterităţii de revoluţia burghezo-democratică, care
în cursul memorabilului an 1848 a sfărîmat pentru o perioadă scurtă cîteva luni - lanţurile robiei r0gimului feudalo-aristocrat". El considera
că mişcarea muncitorească revoluţionară, continuatoarea acestor tradiţii,
avea datoria .să ridice momentul 1848 la locul de cinstire ce i se cuvenea dat fiind că „înfăţişează unul dintre epizoadele în care tradiţia de
luptă a poporului român şi-a găsit, la un moment dat, întruchiparea" 78 •
Demascarea, pericolului intern şi extern al fascismului pentru independenţa, suveranitatea şi integritatea teritorială a patriei, impunea
Partidului Comunist Român, ca ,cea mai înaintată forţă politică, drept
una din preocupările de bază ale momentului, să militeze pentru unitatea tuturor tortelor patriotice într-un ,front comun antifa,scist. fn această
direcţie, ziua de 24 Ianuarie, ziua Unirii din 1859, constituia un bun prilej de reînviere a tradiţiilor <le unitate naţională de rare au dat dovadă
forţele înaintate ale poporului în acele momente cruci,ile pentru fău
rirea României moderne. Chemînd masele pentru 7iua de 24 ianuarie
1938 la o întrunire de protest împotriva acelora „ce uneltesc din afară
şi dinăuntrul graniţelor împotriva independentei noastre-" manifestul
elaborat de Uniunea democratică şi Comitetele cetăţeneşti din Capitală,
sublinia: ,.Cf'tăţeni! în ziua df' 24 ianuarie, cînd marele domnitor Alexandru Ioan Cuza a făurit Unirea Principatelor, să n0 unim şi noi cu
toţii şi să cerem grupările care vor să apere libertatea şi neatinarea
ţării să se unească într-un front unitar"; 11 •
;, /11iclcm, coln Ab XX - 3, anul
7
R V iola Româ.11C'asră, 1!}38, nr. 2
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Pornind de la rolul istoric pe care îl avea proletariatul în sociclc1tcc1 românească a vremii, Partidul Comunist Român a pus în centrul politicii ,sale, a aclivităţii sale educative, folosirea experientei trecutului
elf' luplă muncitorească pentru a demonstra ce însemna unilatea proletc1ră pentru înfăptuirea cu succes a sarcinilor luptei poporului împolriva
pericolului fascist. Aniversarea an de an a luptelor muncitorilor ceferişti şi petrolişti din 1933, constituia un prilej de reactualizare a învăţă
mintelor acestor lupte în directia făuririi frontului unic muncitoresc,
ca nucleu al unităţii întregului popor muncitor împotriva unui pericol
comun. Subliniind că luptele din februarie 1933 „c1u arătat puterea muncitorimii, unită în front unic" şi, în acelaşi timp, ,,au arătat tuturor ce:.
lor co muncesc că luptînd pentru interesele ei, muncitorimea est-J în
c1celaşi timp înaintaşul luptei pentru pîinea, pacea şi libertatea tuturor
celor ce muncesc". Scinteia ilegală cerea muncitorimii din România
„să-şi aducă aminte de învăţămintele luptei şi jertfei lor!" înarmată cu
aceste învăţăminte, muncitorimea era îndrumată „să pornească din nou
la făurirea unui front unic ... contra tuturor asupritorilor români şi cotropitorilor fascişti străini şi contra cozilor lor d0 topor, sîngeroşii
fose.işti în frunte cu garda de fier" 110 •
Consemnînd că apelurile Partidului Comunist Român n-au fost însuşite de către conducătorii partidelor burgheze, un manifest din 25 februarie 1938 al C.C. al P.C.R. sublinia că datorită acestui fapt „duşmanii
poporul11i în frunte cu regele Carol au adunat călăii, mîngiţi cu sîngele
muncitorilor, ţăranilor ... pe provocatorii asasinărilor în masă a muncitorilor şi ţăranilor (în 1907; Galaţi, 13 iunie 1916; Bucureşti, 13 decembrie 1918; Tatar-Bunar, 1926; Lupeni, 1929; Griviţa, 1933) ... " 81 instaurînd aslf<>I dictatura regală.
Într-un apel din mMtie 1938, adresat de Comitetul regional din Ardea I a I P.C.R. tuturor 1rnrtidelor ~i organiza~iilor democrntice, sub lozincii „Arclec1lul e în pericol!" poporul român era averlildt asuprc1 intenţiilor i:lllPxioniste ale Germa1\iei hitleriste, cerîndu-se „schimbarea
liniei politicii externe" şi revenirea la alianţele tradiţionale ale României pentru a salva Ardealul. ln acelaşi timp apelul cerea „dizolvarea
c1qenturilor hitlerismului în ţară", atrăgînd atenţia partidelor politice că
sin~iura cale cure ,poate duce Ia o atmosferă curntă de adevărat patriotism şi sentiment cinstit naţional" este calea restabilirii vieţii constitu~iondle: "Libertăţi constituţionale, parlamentarism, prosperitate, bună
înţ('lenere între naţionalităţi înăuntrul hotarelor, politică de pace şi de
securilc1te colectivă, ială salvgardarea Ardealului de primejdia hitleristă. Poporul român şi-a înscris aceste principii pe drapelul să la
Albc1 Iulia în pragul clobîndirii libertăţii sale naţionale şi sociale. Azi,
poporul român trebuie să se elibereze din temniţa sis<temului de dictatură importc1t din străinătate. Trebuie să se întoarcă la principiile din
HO

81

Scinteia, 1!.!38, nr. 4 ( 15 febr.)
Arh. C.C. al P.C.R., Ionel 1, anul 1938, Unitatea de păstrare nr. 29
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Alba Iulia, care i-au asigurat atît lui cit şi nalionalităţilor conlocuitoare
libertate, înţelegere frăţească, pace şi pîine". Pc aceste haze, în fala
pericolului fascist comun, Partidul Comunist Român cerea nationalită
ţilor conlocuitoare să se -adune împreună cu poporul român „sub steagul zilelor istorice de la Alba Iulia" 8 ~.
Analizînd situaţia politică internaţională şi sarcinile cc1re reveneau
în acele condiţii poporului român pentru a-şi apărn independenţa şi suveranitatea naţională împotriva pericolului fascist, Lupta de clasă îşi
exprima convingerea că, trecutul comun de viată, muncă şi luptă al oamenilor muncii români şi cei aparţinînd naţionalităţilor conlocuitoare
îşi vor spune cuvîntul în momentele decisive: ,,Poporul român şi naţio
nalităţile conlocuitoare din România, care au ştiut să lupte contra stă
pînirii seculare a turcilor, contra atotputerniciei boierilor români, contra monarhiilor absolute din Austro-Ungaria şi Rusia; din sinul cărora
au ieşit eroii legendari ca: Horea, Cloşca, Crişan, Avram Iancu, Doja
şi alte mii de eroi cunoscuţi, nu se vor lăsa sacrificate pentru interesele
superiorilor lor"ll 3 •
Urmărind cu atenţie evenimentele care se precipitau pe plan internaţional şi apropiau pericolul agresiunii fasciste de graniţele ţării noastre, Partidul Comunist Român, căruia istoria i-a încredinţat soarta poporului, a recurs tot mai mult la exemplele pe care i le punea la dispoziţie trecutul istoric pentru a demas·ca rădăcinile poHticii imperialiste
germane faţă de România. în materialul conspirativ După Austria, Cehoslovacia, primul capitol era intitulat semnificativ pentru acele momente „Pacea de la Buftea, din nou actuală". Aruncînd o privire retrospectivă asupra evenimentelor istorice, se spunea: .,Marii capitalişti şi
bancheri germani, împreună cu marii proprietari prusaci. care azi sprijină pe Hitler, sprijineau înainte de război pe \\'ilhelm al II-iea. Ei şi-au
arătat atunci făţiş adevăratele gînduri, pe care le nutresc faţă de România ... S-au schimbat numai oamenii, dar planurile jăcmaşe au rămas
aceleaşi. S-au împlinit în luna mai, anul acesta, douăzeci de ani de cînd
Germania imperială a impus României pacea de la Buftea. ln paragrafele tratatului de pace sînt cuprinse toate poftele de cucerire, care nu
numai atunci, dar şi astăzi deopotrivă stăpinesc gînduri le şi determină
acţiunile celor aflaţi, ieri ca şi azi. în fruntea Germaniei 1u. Un alt capHol al broşurii, intitulat „România - colonie germană, redă amănun
ţit prevederile tratatului păcii de la Buftea, care sint comparate, punct
cu punct, cu pretenţiile şi ţelurile urmărite de Germania hitleristă faţă
de România în acei ani.
Partidul Comunist Român, care urmărea cu atenţie problema Cehoslovaciei, în acţiunile de sprijinire a acestora pornea de la evidenţie
rea soartei comune pe care au avut-o poporul cehoslovac şi românii
&i
~

3

~

4

Idem, fond 10, anul 1938, Unitatea rle pc'l~lrare nr. 430
Lup/u ele clasă, 1938, nr. 2 (mai)
Arh. C.C. al P.C.R., fond 1, anul 1938, Unitatea de pZ,strarc nr. 72
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transilvăneni sub dominaţia Austro-Ungariei. Protestind impotriva intenţiilor de cotropire a Cehoslovaciei de către Germania hitleristă, hotărîrea Comitetului regional din Ardeal şi Banat al P.C.R. din toamna
anului 1938 cu privire la apărarea Rermblicii Cehoslovi:lce, spunea:
,,Acum ruşinea întregii lumi, monstruoasa svastică vrea să înghită CP-

hoslovacia. Miine? Mîinc noi venim la rinei, România, poarta României,
Ardealul cu pămîntul său sfinţit cu sîngelP răscoalelor ţărctnl'şti şi
al luptelor ele eliberare naţională"R\
Pornind de la aceste considerente, Partidul Comunist Romc1n aprecia că opinia publică, poporul român întreg trebuie să acorde tot
sprijinul său Cehoslovaciei: ,,Nu numai acordul nP obligă să facem
acest lucru, dar şi tradiţia comună care, în deceniile premergătoare
războiului mondial, în lupta naţională şi economică dusă împotriva
reacţiunii austriace şi a feudalismului ungar a aliniat în front comun
popoarele noastre, face ca ajutorarea Cehoslovaciei să constituie o datorie de onoare. Nu vrem să contrazicem trecutul nostru nici acum,
cînd pericolul fascismului hitlerist ne ordonă să ne unim în luptă" 8 r,.
Exprimînd opinia Partidului Comunist Român, articolul în limba
maghiară De ce ne interesează independenta Cehoslovaciei, pornea de
la aceleaşi considerente, recurgînd la o retrospectivă istorică asupra
anului 1918, cînd s-a constituit republka Cehoslovaciei, iar „în Alba
Iulia istorică, delegaţii împuterniciţi ai românilor din Transilvania, Banat şi Ungaria, reuniţi într-o adunare populară, au proclamat unirea
cu România a românilor şi a teritoriilor locuite de ei" 87 • Articolul sublinia că aceste evenimente similare au „înoit harta Europei centrale şi de
est", hartă pe care puterile fasciste voiau să o schimbe, ori pentru a
evita o soartă comună care ameninţa „statele succesoare". Partidul comunist aprecia că este absolut necesar ca în ajunul sărbătoririi celei
de a 20-a aniversări a adunării populare de la Alba Iulia să se ridke
puternic qlas.ul nostru în apărarea Cehoslovaciei ... " 8 R Vorbind în numele comuniştilor din rîndul naţionalităţilor maghiare, articolul sublinia -că, fără a neglija problemele limbii şi culturii lor naţionale, muncitorii maghiari nu vor să li se pună „nici la·nţurile fascismului german,
nici ale fascismului unguresc" şi din aceste motive aniversarea Adunării de la Albai Iulia trebuia să fie „sărbătoctrea comună" a tuturor
locuitorilor transilvăneni 8 !l_
Aplicînd învăţătura marxistă privind problema nalională în mod
creator la condiţiile ţării noa,stre şi desluşind învăţămintele trecutului
istoric transilvănean, Partidul Comunist Român a reuşit să înlăture
~, Arh. I.S.I.S.P., co/<1 A. XXII -- 11, anul 19313, lnv. nr. 906
'" 1/Jiclem
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Arh. C.C. c1l P.C.R., Jonci 1, anul 1938, Unitatea rle păstrare nr. 103
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aprc•cieril0 şi tezc>le - apărute în împrejurările PXistPnţei unor manine~Jc1live în mişcc1rea comunistă internc1ţională - potrivit cărora
România era caracterizată în mod ero,rnt cd „un stal tipic cu multe n,1tîuni ", creat pe haza „ocupării de teritorii străine". Acec1sli.1 presupuneil,
chipurile, desfăşurn rec1 unei activităţi în vederea aşa-zisei „eliberări ele
suh imperialismul român" a popoarelor i:lsuprite", aprecieri. care. strccun.1 le în documentele partidului nostru, au prejudicic1t pînă lc1 acea
dată munca educativ-patriotică desfăşurată de partid!l 0 . Neputînd să fie
de acord cu astfel de aprecieri şi teze grPşite, masa membrilor de partid
le-au înlăturat treptat din activitatea lor.
Merqînd pe linia învăţămintelor istoriei noastre nalionale, Partidul
Comunist Român a desluşit. în acele momente hotărîtoare pentru destinele patriei, care erau sarcinile partidului şi clasei muncitoare în problema naţională. Astfel, în hotărîrea adoptată ele Comitetul teritorial
din Ardeal şi Banat al P.C.R. la 6 decembrie 1939 în legătură cu situaţia
creată după· conferinţa de Ia Mi'111rhen, se afirma: ,.Sîntem împotriva
oricărei străduinţe spre despărţire, pentru că drumul de ieşire îl vedem
în primul rînd în lupta impotriva asupririi exercitată de către clasa
dominantă română, pentru că graniţele de azi ale Ardealului cuprind
a,cele părţi ale poporului român şi ungar, care şi în trecut au fost împreună şi au luptat împreună de-a lungul unui mileniu"!Jl_ Militînd împotriva oricărei asupriri naţionale, pentru egalitate în drepturi pe seama tuturor fără deosebirP de naţionalitate, documentul amintit aprecia
că situaţia gravă din acele momente îşi pulea găsi rezolvarea numai
.,în realizarea hotărîrilor d0 la Alba Iulia, care au a5igurat deplina egalitate şi libertate a naţionalităţilor conlocuitoare" şi în lumina acestor
hotărîri partidul comunist cerea „acordarea tuturor drepturilor care
decurg din hotărîrea dP la Alba Iulia în domeniul politic, economic,
cultural (limbă, etc.)", fără a uita însă să precizeze că această "libertate nu poate fi folosită pentru abuzuri. A SP refNi Ia Alba Iulia preciza documentul - , a revc.-'ndica drepturi în intNPsul fascismului
hitlerist ,cum au făcut· Ia adunarea d0 lc1 Timişoara, Fabriţius şi ceilalţi", ar fi însemnat un atentat împotriva unităţii populctţit>i cdH' trăia
în Transilvanian:?.
Dind dovadă de un înalt simt rle răspundere istorică fcttă de destinele tării şi poporului român, aceeaşi hotărîre se adresa şi tineretului
pentru mobilizarea sa la lupta antifascistă. Această sarcină cerea, după
părerea partidului, a „cîştiga încrederea cea mai deplină" a tineretului.
ori pentru aceasta era necesar să se explice tinerelului eci mişcarea
comunistă „este continuatoar<.'a or~Janică a luptelor de eliberare şi răs
coalelor clin istoria noastră natională. Noi sînlcm urmaşii ,·ii, combafestări

!t,, !\:ic 111,H'
Ceauşescu, Romciniu pc clrumu/ dcsădrşirii
voi. I, Editura politicii, l!l68, p. 359
ni Arh. I.S.I.S.P., co/(1 1\ X.\: 11, anul 1938, ln\'. nr. fHl6
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ai eroilor luptei pentru libNtate, ai martirilor poporului nostruri:i.
în i.lceste sentimente, tinerii ţării noastre şi-au adus o contribuţie meritorie la lupta împotriva fascismului, pentru apărarea suveranitălii şi independentei patriei.
în broşura so Slăbiciunile şi sarcinile Partidului Comunist clin România 111 lupta contra fascismului, se sublinia import1111tn alrc1q('rii tără
nimii în frontul popular antifascist, arătîndu-se cei: .. Ţărănimec1 română
are traditie mare în lupta revoluţionară care o face aptă să lupte în
alianţă cu clasa muncitoare împotriva duşmanului comunri~. Sprijinită.
„de vointa de luptă a ţăranilor contrn fclsciştilor şi rcactiunii", clasa
muncitoare din România va putea, spunea broşura, să oblige pe conducătorii partidelor burgheze, care se opuneau încă frontului popular „să
porn0ască pe drumul ,către făurirea lui "9·i.
Mişcarea de rezistentă antifascistă s-c:1 dezvoltat şi lc1 înc0putul c1nului 1939 sub auspiciile aceleic1şi activităţi educative patriotice desfăşu
rată de către Partidul Comunist Român, activitat0 în care 0vcnimP11 tcl0
i·storice marCi:lnte, cum erau ziua de 24 Ianuarie, sau zilele de 15-16
februarie, prilPjuiau nu numai motive p011tru evocarea acestor momente, dar şi de aplicare a învăţămintelor care puteau contribui la întă
rirea luptei antifasciste. ln articolul 2,1 Ianuarie 1859-1939, Scînteia
sublinia faptul. deosebit de semnificativ pentru acele zile, că în anul
1859 „toate forţele progresiste ale societăţii româneşti voiau unirea",
scoţînd astfel în evidenţă meritul istork al generaţiei de la 1859: ,,Unirea a fost o concentrare de forte naţionale contra perkolului ce ameninţ.a independenţa naţională. Astăzi cînd independenţa naţională a poporului român şi unitatea României sînt din nou primejduite, amintirea
1uptelor duse pent.ru unire trebuie să îndemne la o luptă dîrză şi hotă
rîtă ,contra duşmanilor de afară şi a auenţilor lor clină un tru. Şi aceşti
duşmani sint Germania hitleristă şi agenturile ci garda de fier, nemţii
hi lleri şti şi alle bande fasciste "116 •
De asemenea, cvocînd luptele din ianuarie-februarie 1933, Scîntcic1
sublinia că, evocînd şi cinstind memoria eroilor din acele zile .,căzuţi .cu
sfinţenie la postul lor de luptă, muncitorimea română va folosi experienţa ceferiştilor în lupta ei pentru realizarea Prontului Unic şi Frontului Popular ,antifascist şi aceasta, va fi o c1devărntă păşire pe drumu I
eroilor ceferişti şi ridicarea unui monument minunat pe mormîntul eroilor dizuti la datorie" 07 •
Principia'litatea şi maturitatea partidului revoluţionar al clasei muncitoare, dublate ele un spirit umanitar şi autentic patriotic, care avea la
bază o înglobare organică a întregii experienţe istorice a poporului

Educaţi
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nostru a permis Partidului Comunist Român să se orienteze realist in
toate problemele la ordinea zilei. Duşman de neîmpăcat ·al războaie
'lor, militant activ pentru pacea între popoare, Partidul Comunist Român, conştient de pericolul agresiunii fasciste pentru integritatea teritorială şi libertatea naţională a ţării, n-a ezitat să declare răspicat că
toţi „comuniştii vor lupta cu arma în mină în primele rînduri ". împreună cu întreg poporul „într-un singur front puternic contra lui Hitler şi
aliaţilor săi revizionişli" 98 • Urmînd cu consecventă această linie patriotică, Comitetul regional din Ardeal şi Banat al P.C.R. s-a adresat şi el
î·ntr-un manifest muncitorilor, tuturor cetăţenilor patriei cu apelul:
,. ... să satisfaceţi imediat şi necondiţionat datoriile voastre militare.
Comunişti! Fraţi muncitori! Să fiţi combatanţii apărării, să fiţi disciplinaţi, conştienţi, aducînd sacrificii. Luptaţi contra celor care fac acte
de sabotaj, creează panică şi să-i demascaţi" 99 • Comuniştii. oamenii
muncii s-au dovedit astfel a fi adevăraţi patrioţi, hotărîti să meargă pe
linia înaintaşilor, care secole de-a rîndul s-au ridicat ca un singur om
ori de cite ori patria era în pericol.
lnfruntînd forţele cele mai reacţionare, fasciste, a căror armă era
şi politica de dezbinare a popoarelor şi de aţiţări şovine, Partidul Comunist Român a valorificat întreaga experienţă acumulată de poporul.
muncitor, de proletariat şi mişcarea democratică pentru făurirea unei
unităţi a tuturor asupriţilor, fără deosebire de naţionalitate. Un manifest al Comitetului teritorial pentru Ardeal şi Banat al P.C.R. din martie 1939, chemînd pe toţi cetăţenii ţării, fără deosebire de naţionalitate,
să-şi facă „cu toţii datoria în armata română", se adresa muncitorilor
şi ţăranilor de naţionalitate maghiară din România cu cuvintele: ,.Către
voi încă o vorbă de spus. Partidul nostru cunoaşte bine suferinţele
voastre naţionale din ultimele două decenii. Dar nici voi, fraţi unguri
să nu uitaţi asuprirea de veacuri suferită de poporul român sub feudalismul maghiar. Cu acest popor merită şi trebuie să vă luptaţi cot la
cot în contra pericolului hillerist, căci regimul lui e cimitirul comun
al României şi Ungariei. Nu vă încredeţi în revizionismul războinic, ci
aveţi încredere în lupta comună şi în înţelegerea acestor două popoare
menite sa-şi croiască un viilor fericit în bazinul dunărectn" 100 .
Pornind de la aceleaşi considerente, un alt manifest al Comitetului
regional din Ardeal şi Banat al P.C.R. se adresa cetăţenilor români de
naţionalitate maghiară, demonslrîndu-le că partidul comunist „timp de
două decenii a luptat necontenit împotriva asupririi naţionale. Sule de
persoane dintre cei mai buni [membri] ui partidului, ajunşi în închisoare
şi în ocnele din Doftana din cauza luptei pentru dreplurile minorităţi
lor"101. Aceasta constituia baza morală pc care partidul se sprijinea
11

Arh. l.C. iii P.C.R.,
lelem, fond 10, anul
Ibidem, anul 1939,
101 Ibidem, anul 1!13!1,
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în actiunea sa ele mobilizdfe a tuturor octmcnilor muncii, f[iră deosebire
ele nationalitate, într-un front comun de luptă împotri\ a pericolului comun, fascismul. Prestigiul cîştigctt ele pctrticl, cc1 urmarP d consecventei
<,ale în apărarea intereselor minorităţilor, i-a permis su recunoască şi
qreşelile săvîrşite, cum era cazul cu tt>za sustinută referitor la lupla
„pentru dreptul de autodeterminare dusă pînă lct desbinare", arătînd
t1cum că ,,acest drept de autodeterminare nu poate să aibă ca scop separarea ungurilor din i\.rdeal şi despărţir(:'il Ardealului de România.
Ruptura aceasta v-ar alunga - spunea manifestul - în jugu I -lui Hitler,
la fel ca şi pe poporul cehoslovac" 10 ~. Manifestul sublinia ca o concluzie: .,Dreptul de autodeterminare dictează un singur lucru. Lupta comună împotriva duşmanului comun al popoarelor mici contra imperialismului hitlerist, care tinde spre bazinul dunărean, care ameninţă atit
Un~J aria, cîl şi România. Să nu alegeţi acest jug, ale cărui stafii deja de
secole de-a rîndul umblil pe aici, ci alegeţi fericirea comună românomaghiară, independenţa şi lupta comună contra asupririi interne şi externe" 101 . Patriotismul comunişti,Ior îşi avea împlîntc1te adînc rădăcinile
9ale în cunoaşterea trecutului istoric de convietuire seculară frăţească a
poporului român şi a naţionalităţilor conlocuitoare, de luptă comună
care caracterizează acest trecut şi în care Partidul Comunist Român
vedea şi garanţia unui viitor fericit.
Propagarea tradiţiilor de luptă a le proletariatului, care vor contribui la aşezarea pe baze tot mai solide a activităţii revoluţionare a Partidului Comunist Român, a creat terenul şi pentru o rezistenţă mai hotărîtă a ma-se.lor împotriva fascizării ţării. Comemorînd în 1944 eroicele
lupte din 1933 ale muncitorimii ceferiste, despre care un material intitulat Luptele din februarie 1933 şi actualitatea lor, afirma că „au înscris
una din oele mai qlorioase pagini în istoria mişcării muncitoreşti din
România", partidul sublinia: .,Elf' constituie în acelaşi timp un bogat
izvor de învăţăminte, din care muncitorimea şi toate organizaţiile ei
pot scoate un material veşnic nou şi de imediată întrebuinţare" 10 ~.
Apreciind, în funcţie de sarcinile şi situa~ia schimbată căreia trebuia
să-i facă faţă proletariatul şi partidul comunist, că pericolul pentru ţară
şi poporul român era lot atît de grav ca şi în 1933, în material se afirma
că „ex.peri,enţele revoluţionare pe care le închid luptele muncitorimii
ceferiste îşi pot găsi ... o aplicare imediată mai ales în momentul şi
împrejurările de faţă". Pornind de la aceste considerente, Partidul Comunist Român ajunge la concluzia că: .,Pebruarie 1933 trebuie deci
popularizat şi învăţămintele lui trecute în bagajul ideologic şi politic,
nu numai a fiecărui membru de partid, dar chiar al fiecărui muncitor1o:'. ln acest scop se insista pe rememorarea evenimentelor din 1933,
1

1

1

10 ~
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Ibidem
10 ~ lrlPm, /()ne/ 1, anul l!l-W, Unilalec1 de p,-1slr<1re nr. 16
iu., Ibidem
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asupra metodelor de lupUi folosite, a caracterului organizat şi mc1i c1les
politic pe ,care l-c1u avul luptele clin 1933, a căror experient8 „Lrebuie
pusă în cenlrul muncii nodslre politice cum spunea nwteric1lul c1mintit -- ~Jăsindu-şi şi astăzi o cit mai jusl8 şi completă uplicare" 101 ;.
Exprimînd hotărîrea de nezdruncinat a comuniştilor, a tuturor patrioţilor în faţa pericolului iminent al cotropirii fascisle, Comitetul regional pentru Ardeal şi Banat al P.C.R., într-un manifest clin luna mai
1940 sublinia că la întrebarea „Să fim robi sau liberi?", oamenii muncii
români sau de altă naţionalitate, clacă vor să fie „credincioşi tradiţiilor
revoluţionare", nu pot avea decît un singur răspuns: ,,Nu vom robi
şi pe mai de parte!" şi aslfel forţele patriotice unite „în front comun
popular, sub conducerea Partidului Comunist Român, va înfrînge şi
zdrobi politica arbitrară a capitaliştilor şi moşierilor ... " 10 •. Era răspun
sul patriotic hotărît al maselor faţă de politica de cedare a guvernanţi
lor români în faţa µretenţiilor hitleriste.
Ameninţarea directă, care plana asupra integrităţii teritoriale a
ţării, prin sprijinirea de către Germania hitleristă şi Italia fascistă a
pretenţiilor Ungariei horthiste, făcea ca în centrul activităţii de propagandă a Partidului Comunist Român să stea în acea vreme demascarea
acestor manevre ale fascismului internaţional şi intern şi propagarea
tradiţiilor glorioase de luptă pentru eliberarea socială şi naţională din
trecutul istoric al Transilvaniei. Militînd pentru unitatea tuturor asupriţilor, indiferent de nationalitate, în lupta împotriva asupritorilor comuni, un manifest al Comitetului teritorial din Ardeal şi Banat al P.C.R.,
aducea în faţa contemporanilor trecutul istoric, care demonstra că
populaţia clin Ardeal avea „o soartă comună ele sute de ani" şi ca asupritorii ele orice naţionalitate s-au înţeles între ei ori de cîte ori era
vorba de a introduce „sclavia" lor: ,,Aşa a fost în 1437 în revolutia ţ8rănească de la Bobîlna. Aşa c1 fost în revolutia lui Doja. Aşa a fost în
revoluţia lui Horea, Cloşca şi Crişan", ca şi în 1848, cînd clasele dominante au pactizat cu „reacţiunen tari stă şi auslriacă" 1011. Masele populare erau chemate să urmeze exemplul istorici şi să se ridice la „luptă
comună revoluţionară", de astă dată împotriva pericolului hitlerist.
De asemenea, un alt manifest al Comitetului regional clin Ţinutul
Someş al P.C.R., pornind de la o comparaţie cu trecutul, demasca pericolul iminent al agresiunii fascisle pentru dezmembrarea României:
„Urmaşii călăilor lui Doja şi Horea ce asupresc azi poporul din Ungaria
îşi pregătesc coltii pentru o bună pradă ce ar fi Ardealul. Deja se tîrguiesc pentru poziţii şi pentru răpirea pămîntului de la ţărani" 10!1. Manifestul se încheia cu o vibrantă chemare la rezistenţă împotriva acestui pericol: ,,Urmaşi ai lui Horea şi Doja! Nu uitaţi învăţămintele din trecut.
1
'"'
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încă în IB48 popoarele din /\rdeal au luptc1t împreună pentru ogcllitatP,
dreptale şi libertate. Numai boit>rimet1 şi popii au asmuţit natiile la ură
şi Ia măcel, pe unii contra altora ... Nu voim un nou măcel clin CM<'
să profite iarăşi domnii" 1111 • Consiclerîncl că „soarta nu o pol hotărî două
quverne reactionare", munifestul chema masele populare să-şi făurească
c,ingure viitoru I.
Pornind ele la aceeaşi experientă a c1nului 1848, cînd „a fost anexat :\rctealu I la Ungaria fără consulatarea poporului ardelean" un manifest al Comitetului regional din Cluj al P.C.R., atenţiona masele că
asupritorii interni şi duşmanii externi uneltesc din nou asupra soartei
lor fără a le consulta. Chemînd masele să urmeze exemplul înaintaşi
lor, manifestul le adresa un vibrant apel în acest sens: .,Strămoşii noştri
au luptat unili cei fraţii în decursul veacurilor, cu coasă şi săcuri în
contra mugna~ilor şi usupri tori lor de orice naţie ar fi fost ei. Soarta
noastră să fie de astă dată hotărîtă de noi. Avem în faţa noastră făclii
conducătoare pe Horea, Doja, Avram Iancu şi Bem! La luptă! " 111 • Sînt
personalităţi din trecutul istoric al Transilvaniei, care au ştiut să îmhine armonios în lupta lor dezideratele sociale cu cele naţionale, constiluind astfel un exemplu de urmat pentru contemporani într-o perioadă
în care fascismul căuta să dezbine poporul român şi naţionalităţile conlocuitoare pentru a le putea subjuga şi a transforma ţara într-o colonie
a imperialismului hitlerist.
Sub influC'nţa educaţiei revoluţionare desfăşurată cu asiduitate de
dilre Partidul Comunist Român, masele populare din ţara noastră au
fost pregătite să facă faţă agresiunii fasciste. Cercurile conducătoare
însă, în frunte cu Carol al Ii-lea, nu numai cti nu au reuşit să-şi unească
<'le îns0le eforturile p0ntru preîntîmpinarea pericolului fascist, dar nici
mticar n-au manif0stat intenţia de a ctiuta sprijin în masele popular<';
climpotri vu dicliltura re~Jală a lipsit poporul pînă şi de drepturile şi libertăţile> constituţionale burgh0ze. Refuzînd să revină la regimul parlamentar, Carol al II-lea a respins colaborarea pînă şi cu oamenii politici burghezi mai clarvăzători. Adăugindu-se la toate acestea şi eş0cul strădanii
lor guvernanţilor români de consolidare a alianţelor tradiţionale şi dP
asigurare a unui sprijin din partPa puterilor occidentale, în condiţiile în
care politica mi.incl10neză a acestora de cedare în faţa agresorului a dus
lc1 izbucnirea celui de al doilea război mondial, siluaţia României s-a
agravat la maximum. Sub presiunile directe ale Cermaniei hitleriste şi
Italiei fasciste, ţara noastrJ, s-a văzut nevoită să accepte dictdtul de la
Viena, prin care a fost încălcată deschis independenţa şi suveranitatea
statului român, iar teritoriul său trunchiat. In aceste condiţii n-a putut
fi fruclificută hott\rîrea de Juplă a maselor, pentru ci:lfe a militat Partidul
Comunist Român în toţi anii premergători.
'
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ln pofida accslor condiţii vilrege, masele populare, muncitori, ţărani,
inlelccluali, soldd~i şi ofiţeri ai armatei române, şi-au exprimat protestul lor prin manifestaţii şi demonstrnţii impresionante pe înlreg cuprinsul ţarii, drălîndu-se gala de a-şi sacrifica viaţa pentru apărarea patriei
s-au dovedit astfel a fi demni de trecutul glorios de luptă. al poporului
pentru apărarea independenţei şi integrităţii teritoriale a ţării. Exprimînd justetea acestui protest, motivat de istorie, al poporului român
împotriva dictatului nedrept de la Viena, scriitorul Zaharia Stancu
afirma într-unul din articolele sale 11 :? că toate forţele politice ale poporului nostru aveau o singură. convingere, aceea că: ,.Ardealul s-a alipit
la patria mumă pentru totdeauna. După. suferinţe milenare, prin jertfa
a opt sute de mii de soldaţi căzuţi pentru patrie, s-a ajuns la întregire".
Făcînd apel la trecutul istoric, autorul demonstra ascendentul moral al
poporului român, care în decursul existenţei sale n-a asuprit alte popoare şi teritorii străine: ,.In tot decursul existenţei neamului românesc
n-au rîvnit pămînturi străine. Voievozii noştri din trecut şi strămoşii
noştri s-au luptat numai pentru menţinerea neamului românesc, meiodată peatru a ridica libertăţile altor neamuri, niciodată pentru a intra
în stăpînirea pămînturilor altor neamuri".
Educaţi în spiritul acestor tradiţii nobile, reprezentanţii de frunte
ai forţelor progresiste, din rîndurile cărora făcea parte şi Zaharia
Stancu, manifestau aceeaşi înţelegere şi faţă de poporul maghiar: ,.Noi
ştim, şi o ştiu şi alţii, că. nu poporul maghiar este revizionist. ci c8
revizionistă este numai clasa conducătoare ungurească, compusă din
marii bogătaşi, din mari sUipînilori de pămînluri, pe care ţăranii mt19hiari robotesc din zori pînă. în noapte ca şi străbunii lor din evul
mediu".
Bazat pe asemenea argumente de odin istoric, care demonstrau că
românii nu au sub stăpînirea lor „decît pă.mînt românesc", că „Ardealul
este românesc şi trebuie să rămînă românesc", Zaharia Stancu ajungea
la concluzii patriotice mobilizatoare: ,.Pentru apărarea Ardealului cîş
tigat cu opt sute de mii de morminte, nici o jertfă nouă, ori cit de
uriaşă, nu ni se pare zadarnică". Este expresia înaltei conştiinţe patriotice a poporului muncitor, pentru care partidul comunist a desfăşurat o
activitate susţinută, înfruntînd măsurile repre~ive ale guvernanţilor.
Carol al Ii-lea şi guvernul său n-au ţinut însă cont de hotărîrea de
luptă a poporului muncitor pentru apărarea integrităţii teritoriale şi a
suveranităţii patriei. Chiar şi cei mai lucizi oameni politici burghezi ai
vremii s-au mărginit doar la proteste sterile împotriva dictatului de la
Viena, fără a încerca să ridice poporul român într-un front unic naţional pentru apărarea cu arma în mînă a ceea ce înaintaşii au cucerit
cu preţul vieţii lor.
Odc1lă cu c1bdic,uca regelui Carol al Ii-lea în favoarea fiului său
Mihai şi instaurarea, la 6 septembrie 1940, a dictaturii legionare-antom Azi, H.140, nr. 78 (1 !>eptembrie); cf. Titu
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nescicnc poporul român c1 fost µredat şi subordonat intereselor G~rmaniei hitleriste. A început aslfcl una din cele mai întunecale perioade
din zbuciumc1ta istorie c1 poporului nostru.
Partidul Comunist RomiÎn, profund c1tc1şat idealurilor de lilwrli1Le,
independenţă nt1lionaW şi progres social. a rămas însă Ic:1 µostul său de
luptă. infrunlînd cec1 mai cruntă prigoanu, comunişlii au ţinut sus steagul de luptă al înaintaşilor. manifr•stîndu-se în coniinuarc, ca principala
lorţă politidi antiidscisla clin România. Tradiţiile istorice, factor educativ important în activitatea de pînă atunci a partidului, au creat un teren favorabil actiunii sale de organiwre şi înmănunchiere a Luturor forţelor palriotice într-un front comun de rezistenţă antifascistă, pentru
apărarea fiinţei nc1ţionale a poporului şi zdrobirea celor mai reacţio
nare forţe din societatea românească, grupate sub dictatura militarofascislă antonesciană.
Nepopulară, lipsită

de o bază polilicE1 internă, aceaslă clictr1lură a
recurs deschis la sprijinul trupelor hitleriste, aduse în ţară încă în luna
octombie 1940. În aceste condiţii, Partidul Comunist Român şi-a îndreptat atenţia şi ascuţişul luptei revoluţionare deopotrivă contra dictaturii
militaro-fasciste cc1 şi a susţinătorilor acesteia, ocupanţii hitlerişti. În
m,mifcslul Comitetului regional Timiş al P.C.R., care analiza situaţia
creuiă după instaurarea cliclalurii militare-fasciste şi sprijinul pe care
c1ceaslr1 l-a g5.sit la trupele hitleriste, se face apel la experienţa pe care
poporul nostru a avut-o cu trupele germane în timpul primului război
mondial: .,Ştim din experienţa războiului imperialist trecut ce însemnează această. armată de ocupaţie. Şi azi este vie amintirea jefuirii (pînă
la) oase a României" rn. Acelaşi argument, menit să facă să crească ura
legitimă el poporului român împolrivd ocupanţilor fascişti, a fost invo:al şi ele un ctll manifest, lansat de Comitetul regional bănăţean al
P.C.R. cu prilejul zilei de 7 noiembrie 1940, care sublinia caracterul de
ocupct~ie pe Cdre-1 avectu trupele germane aduse în ţară, ori poporul
român - spunea manifestul - ştia din experienţa trecutului „ce însemna această armată care ne ocupci ţara: jefuirea completă a ţării" 114 •
ln numele acestui trecut şi pentru apărarea viitorului ţării şi poporului
român, partidul comunist chema toale forţele patriotice să-şi unească
puterile pentru răsturnarea diclaturii mililaro-fasciste şi alungarea cotropitorilor hitlerişti din ţară.
Ch0mat, prin poziţia sa consecvent revoluţionară, să înglobeze
în activitatea sa şi să-şi însuşească nu numai idealurile şi năzuinţele
fundamentale ale maselor populare, clar să apere şi interesele lor de
fiecare zi. Partidul Comunist Român şi-a demonstrat cpacitatea sa de
conducă lor şi organiza tor al luptei complexe a maselor muncitoare din
ţara noastră. în plin regim de dictatură fascistă, cure a dus pînă la extrem m8suriJe represive împolrivc1 maselor muncitoare, un manifest co11 1
:
111

4 -
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munist, lcmsat cu prilejul împlinirii a 22 de ani de la luptele din 13 decembrie 1918, reamintea maselor politica sîngeroasă antimuncilorcască
a quvernantilor, considerînd că aceasta trebuie să fie un îndemn la organizarea rczislen~ei antiguvernamentale: .,Sîngele celor mai buni fii ai
noştri, sîngelc c1deviirnţilor luptători ai poporului, vă cheamă la luptă "13·•. Manifestul ele încheia cu un apel ca în ziua de 13 decembrie, în
fa brici, uzine, la sale, în cazărmi, toţi oamenii muncii „uniţi în front
unic" să pretindă drepturile şi libertăţile democratice răpile 116 •
înfruntînd teroarea fascistă, militanţii comunişti de pe întreg cuprinsu I ~ării s-au străduil să ţină mereu sus steagul luptei pentru libertate
şi dreptate, folosind orice prilej pentru a propaga în rîndurile maselor/
mompnl0lP cele mai semnificativ<> şi învăţămintele din trecutul glorios de
luplă al poporului. De acest lucru era conştient fiecare membru al partidului, din primele zi]c, ale înrolării sale în mişcarea comunistă. Aşa, de
exemplu, Justin Georgescu, din momentul în care a intrat în 1941 la
universitate şi s-a încadrat în activitatea revoluţionară de aici, a organizat numeroase acţiuni patriotice, antifasciste, în cadrul cărora au fost
evocate pagini semnificative din istoria patriei referitoare la lupta seculară a poporului român contra cotropilorilor, faptele de eroism ale ostaşilor români în războiul de independen~ă, în bătăliile de la Mărăşti,
Mărăşeşti şi Oiluz 117 •
O activitate similară, care continua linia Partidului Comunist Român, au desfăşurat şi comuniştii din teritoriile româneşti ce au căzut
sub ocupaţie horthistă, cullivînd tradiţiile istorice progresiste menite să
consolideze activitatea revoluţionară antifascistă. Astfel, J6zsa Bela,
membru al Comitetului i:egional al partidului comunist, a sprijinit înfiinţarea la Cluj în februarie 1941 de către activiştii Madosz-ului a „Comitetului permanent de la 15 martie". Acest comitet a şi organizat la
15 martie 1941 o întrunire la Casa universitarilor din Cluj pentru comemorarea revoluţiei din 1848-1849, întrunire care s-a transformat într-o puternică manifestaţie împotriva fascismului, a politicii de cotropire
imperialistă, pentru pace, libertăţi democratice şi solidaritate frăţească
cu masele populare româneşti persecutate de c:1utorităţile horlhiste 1111 •
Această demonstraţie a avut un larg ecou în rîndurile populaţiei din
nordul Transilvaniei, stimulînd spiritul de rezistenţă antifascistă aJ
c1cesleia.
Chemat să dea răspuns problemelor ridicate de situaţia istorică
nouă, tot mai ameninţătoare pentru însăşi fiinţa şi existenţa naţională a
ţării şi poporului român, Partidului Comunist Român a analizat şi generalizat teoretic şi a valorificat întreaga experienţă acumulată de prolem Tbidem, Unilulea de păslrnre nr. 476
Ibidem
Analele de istorie, 1972, nr. 1, p. 51
11
R L. Ilitnyai, P.C.R. în lru11tec1 luptei comune u o(lmenilor muncii ,amâni şi ma<1/1i<11 i impotri\·a clictaturii militaro-/asristc -~i cotropirii lror//1yste. Madosz-ul i11 anii
/<J/{)- HJ.IJ, în Anale ele isto1ic, 1971, nr. 1, p. 32
iiu
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tilfidt pînă li.1 acea ciută ele mişcarea democratică din ţara nodstr~i. E.~li1borînd pe această bază islorica Plntformă-program, menilă să contribuie la concentrarea Luturor forţelor patriotice, antifasciste din rîndurile poporului român.
Analizînd condiţiile de luplă a poporului român pentru libertatea
şi independenţa sa naţională şi trasînd sarcinile ce reveneau comuniş
tilor în cadrul acestei lupte, Partidul Comunist Român a aprec:ic1t că un
rol imporl,mt în mobilizarea maselor şi însuşirec1 de către acestea a ţe
lurilor politicii partidului îl avea populctrizdrec1 tradiţiilor istorice progresiste. Atrăgînd atenţic1 asupra acestui fapt în indicaţiile asupra r6.spîndirii ideilor cuprinse în Platforma-program, partidul spunec1: ,,Comuniştii trebuie să lege popularizarea Platformei cu populurizured trc1diţii
lor de luptă pentru dezrobirea poporului român, împotrivii imperialismului german clin veacurile XVII, XVIII, XIX şi din timpul războiului
clin 1916-18" 1Hl,
Partidul Comunist Român era conştient că trecutul istoric, cu toate
învăţămintele sale, stimula mîndria naţională, constituind astfel un preţios ajutor în trezirea conştiinţelor şi un factor indispensabil în lupta
politică şi socială de rezistenţă antifascistă. România Liberă, orgc1nul
forţelor patriotice din Banat, apreciind rolul mobilizator al tradiţiilor
istorice, afirma în legălură cu acţiunea unor tineri bănăţeni, care s-au
înrolat în mişcarea de patizani jugoslavă, că aceştia au preferat, decît
„să fie luaţi şi jertfiţi ca nişte vite în abatorul lui Hitler", să ia „mai
bine drumul haiduciei strămoşeşti" şi să grăbească „biruinţa popoarelor subjugate, luptînd ca oameni liberi şi mîndri alături de ceilalţi partizani balcanici" 120 • Pornind de la acest exemplu, România Liberă din
Banat s-a adresat soldaţilor cu îndemnul patriotic: ,,Fiţi demni de numele de Român, de amintirea atîtor generaţii româneşti, care au ştiut
să-şi apere liberlatec1 foţă ele cotropitori! " 121 • Toţi patrioţii, soldaţi sau
civili. erau îndemnaţi să lovească în „nemţi asupritori" ori unde şi ori
cum putec1u.
Văzînd în mişcarea de rezistenţă antifascistă conlinuarea traditiiIor revoluţionare care au stat la baza făuririi României moderne, a că
rei existenţă era acum ameninţată de fascism, de cotropitorii hitlerişti,
forţele patriotice, în frunte cu comuniştii, au acordat o atenţie deosebită comemorării zilei de 24 ianuarie. Sub tiltul 24 ianuarie 1859 24
iC111uarie 1942, România Liberă (Banat), pornind de la constatarea că
această zi a însemnat în „istoria luptelor poporului român pentru libertate şi independenţă ... o mare piatră de hotar", sublinia semnificaţia ei
deosebită în împrejurările subordonării ţării, de către dictatura militarofascistă, Germaniei hitleriste: ,,Astăzi, în împrejurările cotropirii ţării
de asupritorii germani, cînd libertatea noastră naţională şi indepen11

~

iw

121

Arh. C.C. iii P.C.R., fondul 1, ,mul 1941, Unitc1tea de p[1strare nr. 24
Rom<inia Li/Jcră (Banat), 1942, nr. 1 (1 ian.)
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denta ţării e slrivilă şi dîlcată în p1c10are ... , cînd hitlerismul sînfJeros
şi banda lui de trădători pămînteni ai ţării, în frunte cu Antonescu ... ,
ne lipseşte de orice drepturi, ne jefuieşte avulul na~ion,11, ne înfomctedză şi ne măcelăreşte într-un război criminal. slrăin de inleresc>le neamului - sfînta şi tradiţionala zi de 24 Ianuarie, reaclualizînd scumpe
clatine şi învăţăminte de luptă, este un îndreplar simbolic ... un îndemn
la unirea tuturor forţelor patriotice din România înrobit.:1 de fascismul
german, într-un Jront unic nat ional al poporului pentru zdrobirea şi
alungarea cotropitorilor străini, pentru făurirea unei Românii libere şi
indepcnclente" 122 • Pe baza acestor învăţăminte ale istoriei şi a analizei
Lemeinice a situaţiei din ţară în acele momente, tortele patriotice apreciau că „drumul eliberării naţionale, drumul cîşligării independenţei
ţării" nu poate fi altul decît cel al „luptelor naţionale cc au pregiitit
ziua de 24 ianuarie 1859", adică drumul „unirii tuturor fortelor patriotice ale ţă.rii într-un front unic naţional" pcnlru c1lungarea colropiloririlor hitlerişti, răsturnarea dictaturii fasciste anlonescicnc şi „înscău
narea unui guvern de eliberare şi neatrînarc naţională cu parlicipurea
tuturor forţelor patriotice ale ţării" 123 •
Militînd pentru unirea tuturor forţelor patriotice într-un front naţional unic antifascist, Partidul Comunist Român n-a pierdut din vedere
nici în acPle momente grele, de dezlănţuire a unei politici el<:' ură şi dczhinări naţionale, care caracteriza orice regim fascist, să facă apel la
unirea tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naţionalitate. Un
manifest al Comitetului regional Banat al P.C.R„ pornind de la necesitatea obiectivă a unirii maselor populare din Ardeal şi Banal, tării deosebire de naţionalitate, împotriva „asupritorilor comuni", fundc1mcnta
aceasta şi prin trecutul istoric al acestor provincii româneşli: ,..-\ceasta
ne învaţă pilda glorioşilor noştri înaintaşi, care au luplat în decursul
istoriei umăr la umăr împotriva năvălitorilor turci, austrieci şi germani,
pentru libertatea popoarelor noastre" 1:! 4 • Apelul cu care se încheia acest
manifest, pentru ridicarea întregului popor, a tuturor celăţenilor patriei,
fără deosebiri de naţionalitale, la o luptă hotEirilă împolriv,1 inlentiilor
guvernului fascist de mobilizare generală „la porunca lui Hiller ", cecu
ce ar fi însemnat „pieirea totală a tuturora", era pătruns do un patos
patriotic pe care i-l dădea şi referirile la trecutul glorios al înainlaşilor:
.,Pămîntul Ardealului şi Banatului a fost udat timp de veacuri de sîngele neamurilor lui Horea, Cloşca şi Doja în lupta de eliberare comună
de sub jugul tiraniei. Nu ne putem renega trecutul! ••i:!:;_
Dind glas tradiţiilor glorioase de luplă dle poporului no:--.tru pentru
apărarea gliei străbune împotriva cotropitorilor strctini, Pcnlidul Comunist Român a reuşit să unească treptat în jurul şi sub conducerea sa
m Ibidem, 1942, nr. 2 (24 i,m.)
tia

Ibidem

m Arh. I.S.I.S.P., cola J\ XXV /I i:::,
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cele mai lc1rgi forţe democratice şi patriotice, afirmîndu-se ca un catalizalor c1l voin(ei şi intereselor poporului român. Organizator curajos şi
priceput al rezistenţei c1ntifascisle din România, Partidul Comunist Român, ct\ruic1 isloria i-a încredinţat misiunea de a răspunde de destinele
ţdrii şi poporului nostru în cele mai grele clipe ale sale, misiune garant;-1 lă dC' înlec1ga sa activitate revoluţionară de pînă atunci, s-a dovedit o
forţ~i de neînvins. !\ceastă invincibilitate izvora din faptul că era partidu I celei mai revoluţionare clase a societăţii româneşti, prolelariatul.
continua.lorul unui trecut de veacuri, cu tot ce au adunal ele ca răs
pundere şi înţelepciune, tărie şi învăţăminte.
Sintelizîncl experienţa de două decenii de existenţă a partidului comunist şi insistînct asupra legăturii indisolubile pe care acesta o avea
cu prolelaric.1lul şi masele largi populare, o circul,uă Pentru toţi membrii de particl ai organiza/iei din Braşov sublinia: ,.Tăria partidului nostru constă în aceea că făcînd parte integrantă din clasa muncitoare, că
vic1ţc.1 şi victoria lui fiind viaţa şi victoria clasei, el nu numai că nu înC<'arcă sct oprească cu forţa mersul evenimentelor istorice spre societalec1 liber6. de mîine, dimpotrivă, chiar el merge împingînd înainte cu
f orţc1 de tilan (farta clasei muncitoare) însăşi desfăşurarea acestor evenimen le" 1~,;. Reprezentînd în societatea românească forţa politică ce
întruchipa însuşi mersul istoric, Partidului Comunist Român îi revenea
rolul de conducălor al naţiunii române pentru a ieşi din impasul în care
o adusese dictatura militaro-fascistă. Pe baza cunoaşterii adînci a realiUiţi!or clin ţarct şi a evoluţiei evenimentelor internaţionale, a situaţiei de
pe front, Partidul Comunist Român a putut trece la elaborarea planului
concret ele răsturnare a dictaturii militaro-fasciste şi de eliberare a ţării
de colropitorii hitlerişti.
În cadrul acestei acţiuni de importanţă vitală pentru destinele poporului român, organizarea unor formaţiuni patriotice de luptă înarmate
i,!e prolc•l,iridlului, ci:lre ocupi:l un loc central în strategia partidului corn uni '>l s-a fcicut mergînclu-se pe calea indicată şi de experienţa istorică
c1 poporului nostru. ,.Tradiţiile noastre istorice cele mai sfinte spunea
un apel publicat în România Liberă din Banat - ne învaţă că, dacă e
nevoie, trebuie să cucerim libertatea noastră cu arma în mină. Lupta
ele) eliberare de astăzi a poporului ţării (noastre) este de o importantă
mai mare decît orice altă luptă de eliberare naţională din trecutul noslru" ,~;. Analizîncl situaţia gravă creată de ocupaţia hitleristă, care ameninţc.1 însăşi exislenţa poporului nostru, apelul chema pe toţi locuitorii
Bcmc.ilului s{1 urmeze calea strămoşească, ridicindu-se la luptă uniţi şi
cu i:lrma în mină.
începutul anului, care avea să aducă sfîrşitul celei mai întunecate
pr1qi11i din istoria zbuciumată a poporului nostru, istoricul an 1944, a
qr1si l ncJţiunec.1 român0 în febra pregătirii ultimului asalt împotriva dic1

:~
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taturii militaro-fosciste şi a sprijinitorilor acesteia, armatele hillerisle.
ln aceustă încleştare pe viaţă şi pe moarte, forţele rezistenţei antifasciste erau înflJcărate de tradiţiile glorioase ale înaintaşilor. în numele
cărora Purticlul Comunist Român chema poporul la lupta decisivă. Cu
ocazia zilei de 24 ianuarie 1944, zi care reprezenla un „simbol al unitălii
naţionale" şi care constituia un „prilej ele holărîri şi acţiuni patriotice", -- cum o caracteriza un manifest comunist -. partidul apreciil cu
şi atunci. ca şi în 1859, era în joc însăşi „existen la noaslră naţională,
unitateu noc1stră ca neam, libertalea noastră ca popor"u 8• Pornind de la
aceustă pmalelă între lreculul isloric şi prezentul pe care-l trăia poporul nostru în acele zile, Parlidul Comunist Român a tras concluzii mohiliwtome, prin care arăta maselor: ,.Problema existenţei libertăţii şi
unitălii noastre este deci pe primul plcm al preocupărilor politice actuale şi de atitudinea noaslră folă de ea depinde soluţionarea ei fericită
şi salvarea noc1stră" 12 f 1 , Este o dovadă clară a responsabilităţii istorice
cu rnre partidul privea soarta ţării şi poporului din rînclul căruia făcea
parte cu toate fibrele sale.
Analizînd evenimentele care au avut loc în 1859, partidul a
subliniat existenţa unei voinţi unanime a poporului pentru unire, c:ît şi
foµLul că cele cîteva cozi de topor din rîndul claselor dominante, care
au vrut „să se pună în calea realizărilor naţionale ... au fost înăbuşiţi şi
mătura~i de mişcarea spre unire a poporului ''1 30 . Era o apreciere deosebit de, semnificativă pentru lipsa de popularitate a dictaturii militarofascisle în rîndurile poporului nostru. în acelaşi timp partidul nu uită
sct subl!nieze, pentru a accentua spiritul antihitlerist al maselor, poziţia
duşmănoasă din 1859 a Germaniei şi a Imperiului habsburgic faţă de
nz;zuinţele legitime spre unire ale poporului român: ,,/dunei, ca totdeauna în cursul istoriei noastre, ne-a fost duşman imperialismul germano-habsburgic, opunîndu-se unirii. iar sprijiniţi am fost de rranţa
prietenă" 111 •
Trăgînd învălămintele care se impuneau din analiza acestui eveniment de seamă din treculul istoric al poporului rorndn, Parlidul Comunist Român opunea măreliei acestuia, politica dictaturii militaro-fasciste
prin u1re tara a fost împinsă „alliluri de duşmanii ei cei mai neîmpă
caţi", cei care au impus şi clic latul de la Viena, care „ne-a sfîrşit ţara şi
ne-a sfîrlecat neamul", nimicind „floarea naţiunii" într-un război criminal. Partidul aprecia că toale acestea impuneau ca o datorie patriotică pentru toti c:etăţqnii ţării să „realizeze din nou şi neîntîrziat solicldl'itatea deplină românească, spre a asigura ţării libertatea şi natiei
viitorul". În consecinţă, Parliclul Comunist Român aprecia că ziua de
2-1 ic.111u,1rie 1944 lrebuia „să fie un moment de sguduire o conştiintei
1

~H

Arh. C.C. iii P.C.R., Ionclul 1, ,mul 10-14, llnilat0<1 cit> p:1„lr,irc nr. !I
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noaslre naţionale, ele înfrd.ţire a luluror inimi !or româneşli, de unire c1
tuluror forţelor sociale, pentru a da poporului încrederea în sine şi în
dreptatea cauzei sale, pe care nu o va putE)a cîşli~Ji:1 decît prin acţiunea
hoUirîtoare şi neînduplecată împolriva duşmanului ele totdeauna, imperialismul hrctpăreţ german, şi contra lrlidătorilor ele neam în slujhc1
lui" i:i'.!_
Aplicînd o taclică elaslică, irncorată adînc în realităţil0 şi islorii1
ţării nodslre, Partidul Comunist Român adresrt apelurile sale lnluror
cetăţeni lor patriei, îndrumîndu-i să impună guvernanţi lor reîn Loc1rcerc~c1
ţării al[iluri de aliaţii ei tradiţionali: ,,Intelectuali şi muncitori, rnilitciri
şi civil, industriaşi şi negustori, ardeleni. regăţeni, bănăţeni, sct ne unim
cu talii înlr-o sforlare supremă, pentru a scăpa ţara ele cotropirea nemţească şi a o aşeza alături de aliaţii ei fireşti, cu rare am luptat cot la
cot în 19IG-1918, împolriva cotropirei germane şi alături de cari o vom
refoce clin nou şi consoliclu pentru totdeauna. Aceasta este chorr1area lui
2-1 icrnucirie 1944, scoasă clin semnificalia sforţărilor cinstite şi hotctrîtc
ale lupllllorilor pc1lrioli ele lu 1859. La luptă deci, uniţi pentru elihNc1rec1
Pi.!Lriei ele conlropitorii nemţi şi de Lrădătorii dinăuntru" 1 ~:1 •
Cu ocazia anivers5.rii în 1944 a luptelor ceferiştilor şi 1wtrolişlilm
clin februMie 1933, C. C. al Partidului Comunist Român a aelresc1L 1111 manifest ditre toţi muncilorii din lară, exprimînd întoarcerea gînclului şi c1
recunoştinţei întregului popor muncitor spre luptălorii ceferişti, ,,cc1r0
şi-au vlirsilt sîngele pentru dreapta noastră cauză", chema clasu munciLom-c să se ridice şi să ridice poporul la luptă în numele aceslor croi
„penlru u zdrobi hidra condusă ele Hiller şi sluga lui, Antonescu. /\zi
este ziuu cinci trebuie să lrecem la fapte" 114 •
1\nimaţi de un înflăcărat palriotism, comunişlii au reuşit să cleil un
c onţinul mai bogat ~i clli făcut să roclec1scă clin plin învăţăminlcl0 lr,1diţiilor s2culure de luptă ale înainlaşilor cu dagoste de patrie, ale ncînfricutilor conelucE1tori ai răscoalelor şi mişcărilor populare. Tradiţiili• îslorice i.lU devenit pentru Partidul. Comunist Român şi membrii săi o
Mmu spiritualii care chema şi îndemna la acţiune şi, aşa cum sul)lini<1
un rnunifesl din iulie 1944 al Comitetului bănăţean de luptă patriotic~1,
nu pulini au fost cei care, ,,în faţa iminentei catastrofe nalionale", crnimilţi de „drn~1oslea lor nemărginită faţă de poporul nostru şi ură ncîmp~ka LZ! ft1ţă ele cotropitorii nemţi, au trecut în munţi cu arma în mînA
1wnlru ack!văr,1la apărare a gliei străbune, dovedind în fa~a lumii c:ivilizatl' că rneril[un s[J trăim ca naţiune" 13 ". Chemările patriotice ale Partidului Comunist Român au avut deci un ecou profund în rînclurile rnrlsclor populare, au produs o răscolire profundă în rîndurile lor, contribuind la consolidurcu mişcării de rezistenţă anlifascistă din România.
1 2
"
i:r:

l/Jiclem
Ibidem

1:i~ //Jidcm, unul 1944, Unitulea de pf1strare nr. 18
i:,:, t\rh l.S.J.S.P., <·o/el Al( XXVII[ -- 11, c1n11l l!M3, lnv. nr. 117!\
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Mişcarea de rezistenţă antifascistă din ţara noastră, care a culminat
cu insurectia naţională armată din august 1944, a preluat întreaga tracii ~ie revoluţionară a poporului nostru, ceea ce a permis ca stindardul
preltwt să fie înă]ţal viclorios pe culmile revoluţiei şi ale construirii
noii orînduiri socialiste pe meleagurile României. Programul Partidului
Comunist Român de făurire a societăţii socialiste multilateral dezvoltate şi înaintare a României spre comunism, situează e\'enimentele din
viHi:l ctnului 1944 la loc ele frunte în lupta poporului român, a forţelor
progresiste şi revoluţionare, a clasei muncitoare şi a Partidului Comunist Român penlru liberlale socială şi na~ional5.. Pe această bază apreciază că: ,,Epoca cc a urmat a marcat începutul unei noi istorii a patriei
noaste - istoria împlinirii iclealuri/or de dreptate socială şi natională,
pentru care au Juptcit nenumărate genera/ii de înainta.5i, a cuceririi de-

pline a independentei naţionale a României, a dreptului sacru al poporului român de a fi sti1p1n în propria sa ţară" i:iG. Partidul Comunist Român s-a clovecli t astfel un demn urmaş al tuturor luplătorilor pentru

Cduza eliberării şi propăşirii poporului din zbuciumata istorie a ţc'irii
noaslre .
.Marile prefaceri politice, social-economice şi spiriluc1le obţ;nute
de poporul român sub conducerea încercată a Partidului Comunist Romfm - pe drumul deschis de victoria insurecţiei na~ionale armate antifasciste şi antiimperialiste din vara imului 1944 - stau la temelia înfloririi şi dezvoltării mullilaterale a naţiunii socialisle române de c1zi, care
a preluat şi îmbogăţit virtuţile ce şi le-a dăltuit de-a lungul secolelor
poporul nostru.
Considerîndu-se, pe bună dreptate, continuatorul celor mai glorioase tradiţii de luptă ale înaintaşilor, care au trăit şi muncit pe aceste
străvechi meleaguri, luptînd pentru ţara pe care o doreau întreagă şi
înfloritoare, Partidul Comunist Român s-a dovedit la înălţimea acestor
tradiţii. Intreaga sa politică şi concepţie, caracterizată prin unita Lea deplină între vorbă şi faptă, de-a lungul celor peste cincizeci de ani de
existenţă, îndreptăţesc partidul la titlul ele fartă politicei conducătoare
în stare să înfăptuiască toate ţelurile luplei revoluţionare.
Profesînd un ideal care nu era rupt de posibililăţile reale de înfăp
tuire ale fiecărui moment isloric, împlîntat aclînc în istoria ţării şi poporului noslru, Partidul Comunist Român a pornit în întreaga sa politică ele Ja aprecierea lucidă a realită~ii, propunînd soluţii transformaLoare, corespunz5.toare năzuinţelor întregului popor. în cele mai grele
momente ale istoriei noastre, însuşindu-şi învăţăminlele trecutului glorios de luptă al poporului pe care-l iubea şi cu care se identifica, Partidul Comunist Român nu numai că nu a putut Ii infrînt, dar a reuşit
să insufle încredPre întregului proletariat, tuturor oamemlor muncii, Îll•
făţişîndu-le în permanenţă perspectiva însufl0titoare a rlisturnării de la
i:'.G Progrnmul P.C.R. <Ic făurire a socictâ/ii soci(l/istc m11/lil<ltcro/ clC7.\'oltatc şi
innintnrc a Rom(u1ici spre comunism (Proiect), Erlitura politic;j, Buc11H'5li, 197-l, p. 33
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putere a exploatatorilor, a transforrnctrii revoluţionare a sociell\ţii şi
făuririi unei vieţi mai bune şi mai fericite.
Cultivarea tradiţiilor istorice a eclucc1 L pe comunişti să aibă încrededere în popor, le-d dezvoltat conştiinla responsabilil[1ţii în faţa lui,
trăsătură de bază care caracterizează întreaga lor acţiun0. Aceasta o
permis parliclului să cunoască pulsul maselor, aspiraţiile lor, să acţio
neze în consecinţti, devenind astfel nucleul în jurul căruia s-a polarizat
de fiecare dală, tot mai lurg şi mai durabil. ini~ialiva istorică a maselor ca forţă. hotărîtoare a pro~Jresului.
Justeţea şi forţa de influenţare a politicii partidului, condiţionate
în mod hotărîtor de unilr1tea dinlre partid şi popor, de măsura în care
politica partidului se contopeşte cu năzuinţele şi aspiraţiile poporului,
cu interesele naţionule ale ţării, demonstrec:1ză că. Partidul Comunist Român este legal de tot ceea ce poporul a avut mai bun în istoria sa. Prin
glorificarea eroismului leqendc:ir al strămoşi lor şi evocarea figuri lor
marilor creatori de vctlori spirituale, a figurilor de revoluţionari care
şi-c1u pus întreaga viaţti în slujba libertăţii şi independenţei ţării. a prop[1şirii naţiunii rom[me, comuniştii se străduii.lu ele fapt să dea răspuns
în activilatea lor c1spiraţiilor spre progres a societăţii noastre, transformînd traditiile istorice într-un instrument al luptei proletariatului român pentru înftiptuirea năzuinţelor seculare legitime de liberlate şi independenţti naţională, ele progres social şi civilizaţie ale întregului
popor.
Ic1Ui de ce generaţii le de astăzi au deplinu convingerea că numu.i sub
conducerea partidului, prin vu.lorificarea geniului creator al întregii noţiuni, poporul nostru va clobîncli noi şi noi succese pe caleu. dezvoltării
societăţii sccialistc multilaleru.l dezvoltate şi înaintare a României spre
comunism.
Garc.1nţia acestui viitor o constituie faptul, confirmal de întreu.ga dezvoltare istoricu ele lu înfiinţarea Partidului Comunist Român şi pînă
astăzi, că firul neîntrerupt al visurilor de libertate şi fericire, făurite de
cele mai luminate minţi din rîndul înaintaşilor, u trecut în epoca contemporană în mîinile unor demni urmaşi, comuniştii şi partidul lor, care
au ţesut din el veşmîntul de glorie al României socialiste de azi, al că
rei edificiu se înalţti, pe postamentul de granit al unei istorii milenare,
mc1i mîndru şi mai str[ducitor decît oricînd.
Transformăril0 înoi toarc profunde, care au revoluţionat întroagil
noustră istorie, au creat condiţiile şi pentru o dezvoltare necunoscută
a spiritualităţii româneşti. În procesul acestei dezvoltări impetuoase, în
care se include şi ştiinţa, o citadelă solidă. o constituie şi frontul istoriografiei noastre marxiste, adînc ancorată în politica partidului şi stalului de promovare a spiritualităţii socialiste în ţara noastră. Astfel,
istoria, care în tot decursul existenţei şi activităţii Partidului Comunist
Român a fost pentru acesta un instrument redutabil de antrenare a
con5liinţei maselor în vederea atinuerii obiectivelor de realizare a
https://biblioteca-digitala.ro
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progresului genernl al societăţii, şi-a găsit astăzi locul binemeritat în
opera măreaţă de edificare a societăţii socialiste multilateral dezvoltate pe meleagurile României. Subliniind acest fapt, secretarul general
al partidului, Lovarăşul Nicolae Ceauşescu spunea: ,,Desigur, cunoaşte
rea istoriei, preţuirea ei, constituie un important factor de educaţie,
un izvor ele învă/ăminte şi, totodată, un îndemn de a face totul pentru
a duce mai clepmtc făclia civilizaţiei materiale şi spirituale, ele C1 înălţa
tot mai mult edili ciul socialismului şi comunismului în România" i:r,

Simbolizîncl unitatea

dialectică

dintre trecul, prezent

şi

viitor,

Programul Partidului Comunist Român ele făurire a societăfii socialiste
mullilczteral dezvoltate şi înaintare a României spre comunism înmă
nunchiază experien~a trecutului cu gîndirea şi acţiunea prezentului socialist. Aceasla este cea mai adîncă preţuire pe care Partidul Comunist
Român, întregul nostru popor, o dă istoriei, din care generaţiile de
azi, ca şi cele de ieri, îşi iau tot „ceea ce veacurile au adunat în ele
pentru popor - răspundere şi în~clepciunc, tărie şi învăţăminte"t:is.

DIE FORTSCHRITTLICHEN CESCHICHTSTRADJTIONEN IDEEN-UND LEHR CUT DER RUMĂNISCHEN KOMUNISTISCHEN PARTEI

( Zr I w11nnw nfns.m n(J)

Als Flaqqe der Arbeitsmassen im Kampf for soziale Bcfreiun9, for Ăbschaffung
c,iner unqerecht0n und ausbeulenden Gesellschaft. fond die Rumtin:sche Komrnunislische Partei in der Ceschichle eine reichhaltige ldeen-und Lehrquelle zur Kenntnis
cler Geqenwilft. der Wirklichkeiten, die sie zu andern bcrufen war - \1/irklichkeiten,
dcssen tiefe \VurLeln in einer qlorrcichen Vcrqanqenheit des Kampfc>s des rumanischcm VolkC's fur Freiheit uncl nalional<' lJnabhăngigkeil, ilir Fortschritt 11ncl Zivilisation vernnkert sind.
Scharfen Ver[,,lgunqs-uncl
Unterjochun~1sbeding11ngen slandhiillPnd,
so wie
ăusseren Un,tnnl·hmlichkeill'n, ,1us dc>r Fxislenzpraxis eines koorclonierf'ncl1'n inlPTnationulen Forums enlsprinqend, \\·clche nicht immer clic nationalen I10ding11ngen, in
rl0ncn cli0 Parll'i0n ihre Tatiqkeit cntfalteten, kannte, gelang es cler R11manisch0n
Kom1111ini<;tisch0n PiirlPi mil J-;:IilfhPit die Realitatcn des Lancles zu be,rerten unrl radikule \ Niinctcrunc1slosunqen, clie elen l1c>slreb11nqen d0s qanz011 \"olkes cntsprnchl'n,
1.u find0n.
Dif> Pfle(JL' dN fortschrittlichcn Gl'Schichlslrnclitinnen truq zur [rzit>hung ck•r
l,n111m1inisl<'n irn GeislP des Volksvertrauens bc>i. c>nl\\"ickeltc das Vcr,111lworlunq-;Lv1\'ll!">!">hl'in ihrn qeqrini"1ber, die Valt>rlandslicbe - di0 gruncllcqenclcn Chilrnkteris-tik
i·,, Nicolae C:eauşesn1, Homciniu pc clrum11/ co11s/ruirii socieldfii sociu/is/c mulli/C//l'rnl c/ez\·oJ/C1/c (mai/ic 1972--dccc'mbric 1972), Editura polilidi, 811curt'şti, l!J7J,
p. 301
l~H Ion Popcsc11-Put11ri, Titu Georgescu, Purtători ele J/c1111wi Tl'\·0/11/ionow, Eclit,1ra <;,liinlifică, Bucurc>şli, Hl71, p. 5
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uller von den Kommunislen unternommenen Aktionen. Die Bedeutung der Berufung
au[ dic revolutioni.iren Tatsachen unei Ereignissc der geschichtlichen Vergangenheit,
auf dic PersonlichkeiLen, die dicse Vcrgangenheit verlreten habcn, entsprang cier
<Jeistvollen Perspektive des Abslurzcs der Ausbeuter und cier Befreiung cier Ausgebeuteten, Oefreiung, die cler tagliche Kampf cler Purtci garantierte.
Das Optimismus-und V0rtrauensgefL1hl in clic Zukunft des Arbeilcrvolkes d0s
Vaterlundes, aus cier Veranschaulichungstătigkeit cier Verganqcnheit des Volkskampfes entsprungen, hat Kruft und Mut, Opfergcist cler Kommunisten in elen schwersten
Auqenblicken cler Geschic:hle unei meist in clem Rinqen auf Leben unei Toci zwischen
rlen qesunden Krăften der rumanischen Nation unei clem grausamslen Feind, cier
Faschismus.
Als Fortsetzer cler glorreichsten Tradilionen der Vorlaufer organisierte die
Rumiinische Kommunistische Parlei d0n Resislez-Kampf des rumănisc:hen Volkes
qegen elen f-ilschismus und sicherle elen Sieq iilJer ihn. Somit eroffnete es elen Weg
cler Verwirkl;c:hung jener ki'1hnen Trăume cler Vorfahren: soziale unei nationalt>
Freiheit, Suverănităt uncl vollkommene Unabhăngigkeit, clas vielseitige Aufbli"1hen cier
rumănisc:hen Nation und des rumănischen Vaterlancles.
Durch dessen ganze Politik clie vollkommcne diilloktisc:he Einheit z11·isc:hen
qeschic:htlicher Vergungenheit, Gegenwurt und Zukunft des Vaterlandes, clie so klilf
im Programm cler R.K.P. iiber elen Aufbau cler vielseitigen sozialistisc:hen Gesellschaft
11 nd clas Forlsc:hreiten Rumăniens zum Kommunismus ausgerlriic:kt, clarstellencl, b0\\'ies
die Partei auf cler Hohe cler glorreic:hen Ver~Jangenheit cler Vorfahren zu scin, zeigtc
r!urch clie Oberzeu~iunqskrnft cier Tatsuchcn, class clie Ceschichtc nicht nur eine
Lf,hrcp1elle, 0in wichtirwr rrzi0h1 nqsfill:lor lwrJr,11t0, snnnern c1uch cin Ansporn, rli0
Fakcl cler mc1teri2l!Pn uncl qeistiqr-n Zivili<;aLonr• <11,f di<'Sl'll urnllt>n rumiinischon Gcqencll'n imnier hiihcr zu er!JC'ben.
1
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CERCET ARI ARHEOLOGICE ŞI PALEONTOLOGICE
îN DEFILEUL CRIŞULUI REPEDE
de

DOINA IGNAT ŞI TIBERIU JURCSAK

Zona geografică cunoscută sub denumirea „Defileul Crişului Repede", aflată între localităţile Şuncuiuş şi Vadu-Crişului, i n lersectează
marqinea de nord-est a platoului carstic Muntii Pădurea-Craiului. Ambii
versu.nţi cuprind o mare varietale de formaţiuni carstice. Peşterile din
acest defileu, în număr de 11, sînl dispuse la înălţimi variabile, avînd
în general dimensiuni reduse. Înlre acestea se remarcă, pe versantul
sling, complexul „Peşterii Devenlului", compus clin mai multe galerii,
azi colmatate, lct o altitudine de cca 75-85 m faţă de nivelul actual cd
( 'ri<;;ului Repede.
Peşlerile de pe versantul stîng, însorite şi uscale, au oferit conclilii propice pentru locuire umcmă, mc1tericilcle arheolo~Jice şi paleontologice provenite ele ,1ici fiind pub1iu1le ele Teodor Kormoş 1 , M. Roşca'.!,
Jon N?slor 1 şi Nicolc1e Vlu.ssc1 1•
Plunul c.le cercelu.re c1l Muzeului Ţării Crişurilor a inclus şi această
zon~1\ campaniile clin anii 1976-1977 avîncl ca obiectiv „Peştera Caprelor", situată cu ccu 8 m mai jos de „Peştera Dev<mtului", orientală estnord-est.
PeşLern are portalul larg deschis, 7,25 m - ~~ care constituie şi
lliţimea maximă şi o lungime de 14,75 m, înguslîndu-se treptat spre interior, unde se termină cu o galerie în parte colmatată.
T. K or 111 os,
Die pră/1isto1ische Nieclerlnssung in cler Devencc-I-liiilir', în
lJurJonutwtatas, Iland III, h 3-4, Budapesta, 1915, p. 153-163
2
Ho s ha M, Repertorium . .. , p. 237, nr. 31
" l. Nes tor, Dcr Slanei der Vorgerschichts forschung în Rumănicn, p. 53
~ N.
V las sa, O contribuţie la problema legăturilor culturii Tisa cu alte culturi neolitice clin Transilvcrnia, în S.C./.V., 1, 1961, p. 17-23.
:, Doi n n I g no 1, Ceramica neolitică pic/Cită ele pc V(IJea Criwlui Repede, în
Crisi<1, Hl74, p. 121-125
1

https://biblioteca-digitala.ro

D. Ignat, T. Jurcscik

"
'I

9

2

V/\DU Cl<ISULU „PEST ~ni\ C/\r >nELon··
PL/\ 1-J DE S/\P '\TUn/\
1:50

se

o"

~,

8

7
I

~

6

a~

I

I

I

I

.,,.--,-- -

) ( 'I

5

@

:

I
I
I

I

1

I

I
I
I

I

I
I
I

~:

1I I

I I

I ~

--l

1

r---1
I l\---v I
I

ţ-------r

I
I
I
I

1I 1I

~-::
I I

----

1

'

/
"'

I

--,-~--t

~

~,1

----i

I

I

I
I
I

I

I

[!

1

- - -

I\

B

-

C

r,

[ □ [J \
---

o

~

~illJ
~~•

~,~~

2

' a'

J

:;:/~~;,,> ,,:-::-/~ I

4

3

□

-

~
- j__ ___
;·)/~~;';-·,- --- - - -

...J:1
I

L--

l✓

D

I~

,------ -

https://biblioteca-digitala.ro

-t

I
I
I

I
I

I

L_ ___

I

-

,--------1

[ ----1

1 I -- - • - .

E

----- -

I
I
I

r-

j

--

-- -

!
I

-1

I

I
I
I

L
~

I

I

I

I

I

I

--

'I'
__ 1Ji.._
I

j
01

-

·-

1'

G

I

X

HL ~

3

Cc'!<

clc11i în c/e/ilcu/

Crişului /?cpcci<'

La distanţa de 11 m de la inlrare, în p,utca drcaptct, peştera comun mic diverlicol (A), li:lt ele 1 m şi lung ele 4 m, colmatat. iar în
parlea stîngă o galerie (B), lc.1tă de 3 m şi lungă. ele 7,50 m.
Exceplînd galeriile laterale, peştera este relativ luminoasă şi foarlC'

portă

uscată.

În mml 1913, paleonlologul Teodor Kormoş lrnseazli aici o casetă
de 2-3 m, rezultatele fiind consemnate tangenti,il, comparativ cu cele
din „Peştera Devenţului", autorul amintind că ,. ... în „Peştera Caprelor" ... au fost găsite resturi de urs de peşteră şi hienă de peşlerri,
r1clică osemintele unor carnivore din perioada gl,1cia ră" _G
Cercetarea arheologică şi paleontolo~Jică a peşlerii a fost concepută prin împărţirea suprafe~ei în carouri de cîle 2 m, între care se menţine un martor de 0,30 m. Profilul magistral longitudinal a fost amplasat
pc axa 0'-0", avînd lăţimea de 0,50 m, iar cele transversale, de aceeaşi
lăţime, între punctele fixe 5-6 şi respectiv c1xa a-a".
În campania din anul 1976 a fost cerceti:llă suprnfoţct carourilor E 1;
f\, E2 ; F 2 ; E3 ; F 3 şi parţial G;;,
Suprafaţa carourilor cercetate, exclusiv G:i - , a fost deranjctlă
ele cercetări anterioare, nemenţionale în literalura de specialitate, înlr-o perioadă destul de îndepărtată, pînă la adîncimea de - 0,90 m. în
slratul dernnjat au fost descoperite fragmente ceramice aparţinînd culturii Coţofeni şi fragmente ceramice neolitice, dintre care unele piclc1te fie direct pe pasta vasului, fie pe un fond angobă de culoare albicioasă. Au fost descoperite de asemenea resturi menajere aparţinînct
mai multor specii de animale.
Sub acest strat deranjat, au fost surprinse două straturi distincte,
nederanjate: primul brun-roşcat şi al doilea argilos-roşietic, sub care
urmează patul peşterii.
În ambele straturi au fost descoperite numeroase fragmen le osteologice, apar~inînd în majori lale ursului de peşteră, dintre care unele cu
urme evidente de cioplire inlenţionată.
Campania din anul 1977 a continuat cercetarea carourilor Gl' G 2 şi
C3, care nu c1u fost dernnjate. În aceste carouri situaţia strntigrafică se
prezintă astfel:
I. Strat gălbui-prăfos, con~inînd bolovăniş (0-1,25, 1,40 m)
II. Strat cenuşiu (-1,25, 1,40 m-1,50, 1,75 m)
III. Strat brun-roşcat (-1,50, 1,75 m-1,80 · 1,95 m)
IV. Strat argilos-roşietic (-1,80, 1,95 m-2,15, 2,35 m)
La baza stratului li, precum şi în straturile III şi IV, au fost descoperite oase cu evidente urme de cioplire, în asociaţie cu fragmente
o_steologice aparţinînd unor specii caracteristice pleistocenului superior: ursul de peşteră (Ursus spelaeus), hiena (Crocuta spelaea Godf.),
capra neagră (Rupicapra rupicapra L.), capra sălbatică (Capra Ibex
6

T.

Kormus, op. cit, p. 154

https://biblioteca-digitala.ro

li4

D.

ly11ul,

T. Jurcscik

4

Ccnpathorum Koch.). Lei ni vei ul ui:!Zc.ll a fost idenlifiu1li.i o specie ele cui
(Equs germc111icus Nchring) reprezenlîncl singurul element ele stepă din
r1ceastă perioadă.

în genercil, au fost cioplite frngmcnte din portiunilc diafivllc c1le
odselor lunqi, rezistente, cele cletermirrnbile provenind în majoritate
de la ursul de peşteră.
La unele piese se păstrează ţesutul spon~Jios în interior. fiind distrus
prin utilizare numi.li pe suprafetele cioplite, clt1r există şi piese cu toatct
suprafd la spongioasă distrusă.
Vom încerca. o grupare a acestor piese în funcţie de tehnica cioplirii şi de dimensiunile lor:
1. Piese cioplite la ambele capete, avînd un vîrf ascutit la fiecare
capăt, materia spongioasă fiind distrusă alît pe suprnfetele cioplite, cit
şi în interior (Pl. I. fig. 1; Pl. II. fig. 2).
2. Piese de dimensiuni diferite care c.m un vîrf ascuţit realizat prin
două lovituri oblice, în partea superioară (Pl. I, fig. 2; PI. V, fig. 4-5).
3. Piese avînd forma alungită, cu vîrf a seul i t olJ\inut prin lovituri
laterale (PI. II, fig. 2; PI. V, fig. 1-3; 6).
4. Piese de dimensiuni mici, lucrate din frngmente ele oase mari.
rezistente, avînd vîrful ascutit prin două lovi Luri laterale (PI. II. fig. 4;
Pl. III, fig. 5).
5. Diferite c11le piese:
a. Piesct lucrată dintr-un os lung, frt1gme;1l dit1fizal, cu cioplituri
puternice, lc1Lerale, avînd vîrful rupt din \'echime. în partec:1 interioară
materia spongioasă este c.lislrus,1, idr Jc1 <.dpătul inferior al piesei se observă o mică adîncitură, în formă de urc ele cerc, realizată probabil
prin netezirea osului (PI. II, fig. 3).
b. Piesă dintr-un fragment diafiza! avînd un vîrf ascutit, realizat
prin mai multe lovituri laterale, materia spongiodsă fiind distrusă, atît
pe muchiile de cioplire cîi şi pe suprafa\a interioara (Pl. II, fig. 5).
c. Piesă fragmentară, spartă clin vechime, avîncl în partea superioară
cîteva retuşe fine; de remarcat faptul că pc toată lun~imea spărturii se
pastrează suprafaţa spongioc1slî (PI. IL fig. 6).
d. Piese avînd un vîrf ascutit, realizc1t prin cioplirea osului în interior: ambele piese dU muteria spongioasă distrusă pe suprafaţa celor
douu planuri de cioplire (Pl. III, fig. 1-3).
e. Piesă avînd formct alungită, vîrful c1scuţit, avînd materia spongioasă distrusă doar laierul, pe muchiile cioplite. De remarcat faptul
ca în partea inferioară se observct o aşchiere puternică a osului pentru
a fi detaşat (PI. III. fig. 4).
f. Piesă avînd un vîrf ascutiL rupt din vechime, obţinut printr-o
lovitură în partea exterioară şi prin alte lovituri în aceeaşi direcţie în
partea interioară (pl. IV, fig. 1).
DC'scoperirea unor asenwnca oas<' prl'lucrate prin khnica cioplirii,
neasociale cu unelte litice, dt1r în context fdunislic ddccvat, ridică o
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problemă dcosebWi pentru epoca paleoliticu de pc teritoriul
tcJrii
noastre.
Piese similure clin os se păstrează în colecţia s0diei de Ştiinţe naturnle a Muzeului Ţării Crişurilor, provenind din „Peşlern Devenţului"
(PI. VI, fig. 1,2) şi „Peştera Cugliş" (sat Recaş, corn. Dobreşti) (PI. VII.
fig. 1, 2, PI. VIII, fig. 1, 2).
în săpăturile arheologice şi paleontologice din „PPştcra Urşilor"
(sc:1t Chişcău, corn. Pietroasa) au fost descoperile de usemenea oase prelucrate prin cioplire (PI. IX, fig. 1-3).
Oase cioplite, analoage uneltelor clin silex, au fost descoperite în
peştera „Igriţa" 7 (sat Peştera, jud. Bihor) încă din anul 1924, atribuite de
H. Breuil şi C. S. Nicolăescu-Plopşor epocii paleolitice.
în bazinul Caraşului, între Reşi~a şi Anina, în peşterile „Popovaţ"
şi Peştera „Cerbului" au fost descoperite de asemenea piese din os,
cioplite'\ ln peştera „Popovaţ" uneltele din os - neasociate cu unelte
litice - sînt lucrate din oase de ursus spelaeus. In „Peştera Cerbului"
au fost descoperite şi unele piese litice, pe baza cărora autorul le datcc.1za ca apaninînd aurignacianului 9 •
În Ungaria, din peştera de la „Cserep-falu" 10 , din masivul Bi.i.k, provin de asemenea unelte prelucrate din os, asociate cu puţine unelte
litice şi nu întotdeauna tipice, atribuite de autor musterianului mijlociu
şi final.
Din peşterile din Alpii Austriei 11 sînt publicate o serie de oase
prelucrate prin cioplire, neasociate cu unelte litice, dc1r în context faunistic specific epocii paleolitice. Prin tehnica cioplirii pieselor, prin
gradul de uzură al materiei spongioase, atît pe muchiile cioplite cit şi
în interior, acestea prezintă asemănări cu descoperirile descrise din
,,Peştera Caprelor" de la Vadu-Crişului.
Tocirea materiei spongioase pe muchiile cioplite, cit şi în interiorul suprafeţei concave, poate da la început o impresie de rulare a pie-1
sei. O analiză mai atentă însă a tuturor acestor descoperiri, comparate
între ele, ne îndeamnă să afirmăm că această aparentă „rulare" este de
fapt o tocire, o lustruire a piesei prin utilizare. Lipsa retuşelor pe suprafeţele active caracteristice în cazul uneltelor litice cioplite - poate
fi explicată prin utilizarea pieselor la prelucrarea pieilor de animale 12 ,
care le-a conferit o asemenea lustruire.
7
C. S. Ni co I [1 e s c u - PI op ş or, Le paJcolit/1iquc cn Roumonic, în Dacia,
\'--\'I, HJ35-HJ36, Bucureşti, l!J38, p. 75 fig. 39, p. 85
8
Ba Jo g h L' r no, ăscmbcri mo1advunyo/( n bangsai hcgyvidek ket bor/angjnbol, în KozJcmcnyek, II, I, Cluj, 1942, p. 2-14
n lbiclcm, p. 14
10
O I I ok ar K o di k, ăsregeszeli crcdmenyck, în Geologia Hungarica, Serics

Pilleonlolo~Jica, fasc. 14, partea IV, 1938, p. 143-149, PI. X
11
K u r t Eh r c n b c r g, Versuch cincr Obersicht. iibcr clic vcrschicdcncn artc/actoiclcn Zahn-und Knochcn/ormcn aus alpincn Bărenhchlcn Ostcrrcichs, în ArchacJugia Ausl riocn, Heft 59/60, Wien, Hl76, p. 1-H}
1~ J b i ci c m, p. 6
5 - Crisia ·79
https://biblioteca-digitala.ro

D. lgn(l/, T. Jurcscik

GG

6

Alături

de aceste piese care prezinlă urme certe ele prelucrare inau fost descoperite ele asemenea numeroase oase de ur.ms
spelaeus, dar şi de alte specii deja amintite, care prezintă spargeri naturale. Acestea se deosebesc net de cele menţionate, prin muchiile ascuţite rezultate din spargere, prin păstrarea materiei spongioase pe
aceste muchii, cit şi prin lipsa unor lovituri intenţionate care să-i dea
fragmentului de os o anume formă sau posibilitate de utilizare.
Enumerînd succint staţiunile în care au fost descoperite asemenea
oase de animale prelucrate prin cioplire, constatăm prezenţa lor atît
asociate cu unelte litice, proprii unei anumite culturi paleolitice, cît şi
neasociate cu astfel de piese, cum este şi cazul descoperirilor de la Vadu-Crişului. În această situaţie, pînă la efectuarc>a unor analize paleontologice şi palinologice mai complexe, care se impun, singurul indiciu
tn datarea lor rămîne asociaţia faunisticii ce pledează, după cum s-a
arătat, pentru pleistocenul superior.
Considerăm utilă semnalarea descoperirilor din „Peştera Caprelor"
din defileul C:rişului Repede, chiar dacă în stadiul actual ele nu pot fi
datate cu precizie, sugerînd în acelaşi timp, ca pe o ipoteză de lucru,
ideea că acolo unde materia primă litică necesară prelucrării uneltelor
lipsea, omul epocii paleolitice a folosit oasele animalelor vînate.
De asemenea, dorim să sugerăm celor interesaţi de această problematică revizuirea mc1terialelor arheologice şi paleontologice din colecţii, în ideea identificării unor piese similare, care ar putea aduce noi
contribuţii la cunoaşterea epocii paleolitice.
tenţionată

RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES ET PALEONTOLOGIQUES
DANS LE DEFILE DE CRIŞUL REPEDE

(Resume)
Les recherches archeologiques et µaleonlologiquPs enlreµrises dilns la „Grotte
des ;Chevrcs" dt1 Defile de Cri~ul Repede ont eu pour resultat la d(•couverte de
quelques os d'dnimaux, ay,mt des lraces de cisellement.
Ces µieces en os sont Lailkes soit â toutes Ies deux extremiles, soit ,i l'une
seule, ayant le boul pointu et pr(•sentant des traces de nivelage sur la surface des
arctes ciselces.
De telles µieces en os ont ele decouvertes aussi dans d'autres grotles du dl•partement de Bihor (la „Grotte de Devenţ• pres de Ia „Grotte des Chevres", ,.La Grotte
Cuqliş" ddns le village de Recaş commune de Dobre~li, ,.La Croite des Ours•
dans le village de Chişcău - commune de Pietroasa).
L'analyse de ces decouvertes, comµarees entre elles, nous ilHlorise a affirmer
que Ies pieces en os, quoque inassimilables aux oulils lithiques, aµµµartiennent il
l'(•poque palcolilhique. Faute d'aulres elements sur de datation, le seul indice reste
l'associalion faunique ou elles t•Le decouvertes el qui este caracteristique pour Ie
plc">istoc&ne sup0ri0ur.
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FIGURINE DE LUT ANTROPOMORFE GETO-DACICE DESCOPERITE
IN AŞEZAREA DE LA PIETROASELE-GRUIU DARII
(JUD. BUZĂU)
de
HORENTINA PREDA, VASILE DUPO!

Cercetările arheologice întreprinse în decursul timpului au scos
la ivcal~i şi unele mărturii importanle referitoare la manifeslările getodacilor în domeniul plasticii. în rîndul acestora un loc aparte îl ocupli
coroplastica, reprezentată printr-o serie de figurine antropomorfe ele lut 1•
Săpăturile mai recente au prilejuit descoperiri noi, menite să ne ofere o
imagine de ansamblu, desigur şi mai completă, asupra acestei calegorii ele produse, destul de puţin cunoscute şi cer ce ta te. Printre aceste
ultime descoperiri se numără şi două figurine antropomorfe :apărute de
curînd în aşezarea getică de la Gruiu-Dării. corn. Pietroasele, jud.
Buzău.

Cele clouct figurine asuprn ci:îrora ne-am propus să stăruim reprezinl8, dupZt cum o dovedesc observaţiile de detaliu anatomic, o pereche
umanJ. Ambele au fost modelale dintr-un lut de culoare gălbuie-cenu
şie, într-o manieră cu totul schematizată, fără vreo preocupare de redare artistică. Aspectul rudimentar şi lipsa aproape totală a unor amă
nunte ale formei corpului omenesc constituie unil din principalele lor
caracteristici. Şi una şi cealaltă au corpul văzut din faţă.
Primil dintre figurine, descoperită în săpăturile din 1976, este o reprezentare umană ele sex masculin şi are o înălţime ele 6,3 cm, iar Hiţimea corpului de 1,7 cm. Deşi nu se poate vorbi de· o preocupare
anume în redarea principalelor părţi anatomice, totuşi se pot distinge
unele elemente necesare sublinierii fizionomiei şi identificării sexului.
Capul, de formă ovală, prezintă două mici proeminenţe care accentueazu
conturul ochilor, iar linia nasului, reliefată, este marcată prin presarea lutului. încă crud, între două degete. Gura apare sub forma unei
linii schematice. Dedesubt, printr-o denivelare în lut, a fost profilată
1

PinJ în prezent se cuno!:>c peste QO de exemplare.
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bărbia.

Fig. 1. Figurine de lut antropomorfe descoperite la Pietroasele-Gruiu Dării.

2

Corpul statuetei, aproape cilindric, este prevă
zut cu membre rudimentar
realizate, a căror disproporţie vizibilă permite compararea acestora cu nişte cioturi (fig. 1/1). Exemplarul
respectiv a fost descoperit
în cadrul unei locuinţe, în
apropierea vetrei, în asociere cu fragmente ceramice
geto-dacice lucrate cu mîna
şi la roată datînd din secolele I î.e.n.-1 e.n.
A doua figurină determinată
ca reprezentînd o
femeie, a fost găsită în 1977
in acelaşi context arheologic cu statueta precedentă.
Aceasta are capul prelungit
pînă la linia umerilor. Membrele superioare sînt figurate cu o îndoire disimulată
pe abdomen, în timp ce picioarclc> reduse, ca şi în primul caz doar la proeminente
pr<>lungite,
proiectate
însă la te ral, s în t m uit depărtate între <>le. Exact la
mijlocul distanţei dintre ele
sc> află o înţepătură adîncă
dc> 5 mm. Statueta feminină,
diferă ca dimensiuni de cea
bărbătească,
măsurînd
în
înălţime
7,5 cm, lăţimea
corpului, la nivelul membrelor superioare este de
2,6 cm. Detaliile feţei se reduc la două înţepături profunde care marchează ochii,
nasul fiind modelat prin
aceeaşi tehnică de presare
a lutului între degete. O
adîncitură executată primitiv sugerează gura (fig. 1/2).
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Fig. 2. Localităţi în care s-au descoperit figurine antropomorfe geto-dac·icc.
1.

Angheluş,

corn.

Covasna (1)
2. Băiceni,
corn.

Iaşi O

Ghidfalău,
Cucuteni,

jud.
jud.

3. Bîrlăleşti, corn. Epureni. jud. Vas-

lui (2)

4. Bucureşti

(1)

5. Budureasca. corn. Fîntinele. jud.
Prahova (1)
6. Cetăţenii din Vale. jud. Argeş (I)
.
•
. .
.
.
7. Cirlomaneşt1, Jud. Buzau (3)
8. Cuciulata, corn. Hoghiz. jud. Bra-

şov

(1)

9. Dumbrava,
corn.
Ciurea,
jud.
Iaşi (2)
corn. Şuletea, jud. Vaslui,
punctele
„Cetăţuia•', ,,Pe
Deal·', ,,Recea" (3)
11. Govora sat. corn. Mihăieşti Poieni, jud. Vilcea (1)
12. Horga, corn. Epureni, jud. Vaslui (1)
13. Marca. jud. Sălaj (1)
.
. .
.
14. Maluşteni, Jud. Vaslui 1)
15. Morcsti. corn. Un,::hcn;_ jud. Mureş (2)
10. Fedeşti,
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16. Murgeni,

jud.
V<IBlui,
punctele
,,Gura Bujor.mi" şi .. Boziam1 ·· (2)

17. Ocniţa, jud. Vilcea (G)
18. Pietroasele, Gruiu-Dării, jud. Buzău (2)
19. Piscul Crăşani, corn. Balaciu. jud.
Ialomiţa (4)

20. Poian, jud. Covasna (I)
Galaţi (33)
22. P<;>p~ş_!-i, jud. Ilfov_ (12)
23. Racatau, Jud. Bacau (12)
24. Si~hişoara. jud. Murc's (')
25. Tinosu, jud. Prahova (i)
26. Tise~ti, jud. Bacău (1)
I. Poiana, jud.
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Descoperirile de o c.1semenea factură, înregistrate pînă acum, ne
să precizăm că aria de răspîndire a figurinelor antropomorfe, cuprinde în întregime spaţiul Dacici preromane exceplînd regiunile de sud-vest şi Dobrogea, unde deocamdată nu le avem documentate (fig. 2). în Muntenia, în afară de o figurină fragmentară semnalată
mai de mult la TinosuF (jud Prahova), au mai apărut cîteva piese la
IlucureştF1 , în aşezările de la Popeşti 4 (jud. Ilfov) şi Celu~cni (jud. :\rgcş).
Recent s-au găsit dc asc,men<'a pcttru
exc-mplare similare la Piscul Crăsani, corn.
Balaciu:; (jud. Ialomiţa). In rîndul ac<.3storn
înscriem, încă, o statuetă de sex masculin, descoperită în anul 1965 la Budureasa,
corn. Fîntînele (jud. Prahova). Figurina se'
deosebeşte ca maniPră de
rC'alizare dP
cele de la Gruiu-Dării. Mai întîi, ar fi de
precizat că dimensiunile acestui C'xemplar
sînt mai rPduse, înălţimPa fiind de 4,3 cm,
lăţimPa de 1,8 cm, iar grosimea de 1,G cm.
în al doilea rînd remarcăm faptul că statueta - simulacru, realizată dintr-o pastă de
culoare gălbuie se prezintă cu un contur
uniform, lipsit de anatomia mc>mbrelor, dar
care poate fi împărţită imaginar în două
părţi absolut Pgale. în registrul superior
sînt redate complt>t detaliile, faciale, în c-Pl
de jos, C'Sle reprezentat sexul ( fig. 3). Şi
în ceea ce priveşte circumstanţele de dC'sFig. 3. Figurină de lut descocoperire este de notat particularitatea că
perită
la Budurcasca com.
figurina de la Budureasa a fost găsită în'Fîntînele.
tr-un mormînt, databil. în funcţie de inventarul sepulcral, în sc>colele IV-III î.c.n.
Pe teritoriul Olteniei înscriem doar două localităţi în care sînt
semnalate asemenea vestigii. În aşezarc>a de la Poieni, Covora sat.
corn. Mihăieşti 6 (jud. Vîlcea) a apărut o statuetă antropomorfă în stare
fragmentară avînd o perforaţie longitudinală. De o importanţă deoseîndreptăţesc

~ Rt1rlu
Vulpe şi [ca terina \'ulµc, Dncia, l, 1!12-1, p. :WCJ; R. \ulpc,
Studii .~i muteria/c pri\·ilocire la trecutul istoric ul jucl. Prci/101·0, Ploic~li, 1, 1\168, 24
:i M.
Turcu, Materiale de istoric şi muzeogralic, !.l ,1Q72, p. 70; Hcl'ista muzeelor şi monumentelor, 8, 1977, p. 53-56
~ R. V ul pc, SCIV, 6, 1Q55, 1-2, p. 253, fig. 21, 5; Idem .MatNiu/e, 6, 196!.l,
p. 313, fig. 12 !.l
:; Nicolae Conovici. SC/VA, 25, 1!.l74, 2. p. 2!.lS-301, fig. 11,1-4;

2'1-4
0

G h. I. Pc t re Govor a, Mo.tcrfole, !J, 1970. p. 477 fiu. 7,6
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bită,

este micul depozit constituit din şc1se figurine, descoperit la Ocniţa
(jud. Vîlcea) într-o încăpere cu caracter ri LuaF.
Deşi nu se încadrează în tipologia pieselor prezentate mc1i sus, totuşi, nu putem neglija grupul de statuete zoo şi antropomorfe de la C'îrlomăneşli8 (jud. Buzău), care pot fi considerate drept replici ale coroplasticii, cu totul originale, a geto-dacilor, poate cu semnificaţii similare sau apropiate celorlalte tipuri şi variante.
Ar fi ele menlionat, tot pentru zon(l]C extracarpatice şi clescopNirile
în nu mai putin ele unsprezece aşezliri din Molclovc1, în rîndul cărora
Poiana 9 (jud. Galaţi) se dovedeşte a fi cecJ mc1i importi.lil tă condiţiilor
de găsire şi numărului mare de figurine pe cc1rc îl deţine.
Sînt de retinut, de asemenea, statuetele descoperite lc1 Mctluşteni -,,Leaua", Horga -. ,,Valea Stejarului", Bîrlăleşli, corn. Epure ni, Murgeni - ,,Bozianu" şi Murgeni - ,,Gura Bujorctni", Fecleşti, com. Şule
tea (jud. Vaslui) 10 , Răcă.tău 11 şi Tiseşti 12 (jud. Bacău), Dumbrava, corn.
Ciurea 11 şi Băiceni, com. Cucuteni1~ (jud. laşi).
ln Transilvania numărul figurinelor antropomorfe este mai redus,
acestea fiind semnalate doar la Cuciulata, corn. HoghizJ.i (jud. Braşov),
Sighişoara 16 şi Jvloreşli, corn. Ungheni1 7 (jud. Mureş), Angheluş, corn.
Chidfalău şi Poiana 18 (jud. Covasna) şi Marca~ 9 (jud. Sălaj).
O privire comparativă de ansamblu între lotul de statuete antropomorfe pe care le cunoaştem deocamdată şi cele două figurine desco' Informaţia o datorăm lui D. Il<!rciu, pentru care îi mulţumim şi pe această
rnle. lmpreună cu cele şase exemplare se afla şi o fi~Jurinii cu cap de cui. Lotul de
statuete a fost dalilt pe baza a douct monede rlin vremea lui Augustus.
k Mircea Babe5, SC/\'A, 28, 1977, 3, p. 319-352, fi~J. 11-12
9
Rt1du şi [catrrina Vulpe, Dncin, 3-4, 1!127-1!132, p. 317-319 şi
fig. H9 1-2; 129 2-5, 11: ll. Vulpe, A.O. 12, Ul31, 1-2, p. 257-262: R. Vulpe şi colaboratorii SUV, 2, 1!151, I, p. 207; R. Vulpe '?i l:cal. \'ulpe, SCI\', 3. Hl52, p. 202; Mihail Dllmilru, în CI\:, 13, 10n, ianuarie-martie, 1938, p. 20 şi lab. II. 7-10
iu C he nu ţii Coma n, SCIVA, 28, 1977, 2, p. 253-256, fi~J- 1 1-9
11
V. Căpitanu şi V. Urs ac hi, Carpica, 2, 1969, fig. 32; Viorel Cipitanu, Carpicn, 8, 1976, p, 67 şi fig. 49, 1-5. Autorul consemneazi1 descoperirea în
cadrul acestei aşezctri a unui număr de 12 figurine antropomorfe din lut ars, cu dimensiuni cuprinse între 3, 8-!J, 6 cm. îni\l\ime, cZ1rora le atribuie o func!ionulitate
cultici\.
i i Anton
Ni \ u
şi
Mi h il i Za moş Ie anu,
Mutcriu/c, 6, 1959, p. 378
)i fiq. 4 5
1
~ Silviu
Sanie şi Seiva St1nie, Cercetări istorice, 4, 1973, p. 86-91
şi fig. 15 3
u A t i 11 a Las z I o, Arh Molei, 6, l069, p. 79 şi fig. 19,4-5; Idem, ASM la5i,
15, 1969, 1, p, 90-91
1
~ Gheorghe
Bi c hi r, St. Com. Sibiu, 14, 19G•4, p. 1964, p. 12D ,fig. 4'2, 7 3.
1"K. Hore dl, Studien c1us 1\lteurnpu, p. 68 en 14; cf. I. H. Crişan, Ccrnmica
daco-9ctică, p. 243, nota 917
17
I. H. Crişan, op. cit., 141, pi. XL113 6
18
Z o 11 il n S z e k e I y, în 'fluaco-Dacic~, 1976, p. 233 şi 235. fig. 3/2. 3.
19
S. 0 li fii Ir a Ş C li, V. L li Cil Cel, Cctutccr dacică ele la Murcu, Muzeul de
istorie 5i c1rtZI Zul.1u, 1974, p. 22 şi fig. 26-27
6 - Crisia '79
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perite lct Gruiu-Dării ne permite sc1 apreciem că piesele i.llC'l nu se identifică decîl pctnial ~i în putine cazuri cu restul exemplarelor. Astfel.
iigurind mdsculină de lc1 Gruiu-Dării prezintă a1ldlogii directe cu una
din cele găsite Ia Poidnc1:! 0 şi :Moreştil 1 , iar cec1 feminină are corespondenta cu tipul de Ic1 Murgeni „Gura Bujorăni "l'.!, Există de asemenea
unelP similitudini cu cîleva din piesele grupului plaslic de la Ocniţa.
Dc1r incidentalele asemănări „iconografice" denolă, nu atîl preocuparea
pentru realiZi.lrea unor exemplare în serie cu profile şi detalii c.rnatomice
m8iestrit executctte, cît mai ales pentru modelarea -- aparent neglijentă schematică, a unor piese care răspundeau unei anume functionctlităţi şi mentctlităţi intime ale spiritu,dităţii geto-dacilor. .-\cest fapt
a contribuit. îndeobşte, la repetarea convenţională a aceloraşi forme şi
atitudini rigide, dar la care modalităţile de tratare nu sînt total uniforme.
Se remarcă, în pofida lipsei identitătilor frapante, că există în coroplastica locală unele paralelisme stilistice şi tehnice evidente, după cum
de relevat este şi comunitatea tematică abordată pe întreg spaţiul locuit de geto-daci. Aceste elemente dau măsură incontestabilă şi în acest
domeniu a caracterului unitar al vieţii materiale şi spirituale a lumii
geto-dacice:!:i. ln unele cazuri, caracterul unitar al acesteia este conferit şi de asocierea (deloc întîmplătoare) a reprezentărilor umane cu
simulacre grosolane zoomorfe, probabil, aferente unor practici populare
cultice şi rituale curente:! 4 •
Cu toate că nu este încă posibil să se realizeze o tipologie şi o
cronologie riguroasă a coroplasticii geto-dacilor, de>ocamdată, gruparea
figurinelor antropomorfe în două Cdtegorii. în funcţie de modul în care
sînt redate detaliile corporale, propusă mai demull'.!\ rămîne încă valabilă. Astfel, simulacrele de la Gruiu-Dării. Marca, R8c8tău, cîteva de la
Poiarld, Piscul Crăsani, Ocnita etc. pot fi încadrate în grupa celor ce se
detaşează de restul pieselor (Popeşti, Budureasca, Piscul Crăsani, Dumbrava etc.) printr-o compoziţie şi forme> anatomicC' mai puţin bine conturate.
ln ceea ce priveşte încadrarea cronologică a vestigiilor la care
ne-am referit. piesele publicate pînă în prezent au fost datdtc în mare
~

0

Rad11

şi

Ecaterina

Vulpe, Dncia, 3-4,

l!l27-l!J32, p.

350, fi~J.

129 2-4.

H. Crişan, op. cit .. , p. 141. pi. XLI 6
Ghenuţii Coman, op.cit.,p.255şifiq.i/1
23
Mircea R a b e ş, o/J. rit., p. 344

~

1

I.

22

2

Asemenea situa\ii sinl cunoscute la Poiana, RJc;11,-1u, B:1iceni, Dumbrava, TiMore\ili. Ti110s11l, Cirlomi\neşli, Ocni\a ş.a.
i:, Radu
şi
E c. V u Ip e, Dncin, 3-4, 1927-1932. p. 319; C. Jl.t:irc1lirit T;1tulea şi D. Vicoveanu Cern•Jări istorice. 4, Hl73 p. 145, aprecia,:,, pe baia materialului de la Poiana, cii nu poale fi vorba de o lipoloqie propriu-zisii, intrucit asc>menea
fiqurine corespund 11nPi pPrioade larqi; totodată exPmplarele mni rurlinH'nlar reali/ale
se qr1sesc în cadrul aceleiaşi sla\iuni împreunZi c11 piese mni inqrijite. Deosc>birilc> dintre difPritcle piese se datoresc, ciupii piirPrPa autnrilor, pr0[PrinlPi -:,i f,1nte1iei modP·
lalrrr11!1ii
~

lişca,
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majoritate în Latene-ul IIFli. Totuşi din anumite situc1ţii stratigrafice
mai clare rezultă că începuturile plaslicii umane geto-clcKice par să se
plaseze, pînă la noi confirmc1ri. încă din secolele IX-III î.e.n., aşa cum
indică descoperirile de la Băiceni. Fedeşti, com. Şuletea, punctul „Cetă
ţuia" ~i Bud1ueasca. Asemenea produse vor fi realizate în continuare
pînă la sfîrşitul sec. I. e.n., după cum o clemonslrează. semnalctrile de la
Răcătău, Fedeşti, corn. Şuletea, punctele „Pe Deal" şi „Recea", Măluş
teni şi Murgeni etc. Frecventc1 lor mult sporită se remi:lrcc1 însc1 în perioada clasică a culturii geto-dacice, respectiv în secolele II. î.e.n.I. e.n.
Una din problemele importante pe cure le ridică această ci.ltcgorit>
de descoperiri se refer8 Ia semnificaţia unor c1semenea simulacre antropomorfe. De la constatările făcute la Poiana dr> către R. Vulpe' şi µînă
astăzi. specialiştii i.lU încercat să dea un răspuns cil mi.li viabil acestei
întrebări, pornind de la observarea atentă a contextului i.lrheologic în
ec1re apar ali.lri piese.
Din datele de care dispunem µma rn prezent rezulUi c8 Jcestea au
fost găsite în situaţii şi condiţii arheologice diferite. De cele mai multe
ori ele au apărut în gropi „riluale"~î, împreunct cu fragmente de vatr8,
ceramică locală şi de import. obiecte de metal. cenuşă, cărbuni. oase de
animale, ca în cazul descoperirilor de la Poiana, Tiseşli, Sighişoara,
Piscul Crăsani, Tinosul, CeL8ţenii din Vale şi Cîrlom8neşti. O altă serie de statuete antropomorfe au fost semnalate în aşezări în cuprinsul
straturilor de cultură, la Murgeni - .,Gura Bujorăni ", corn. Şuletea, în
punctul denumit Cetăţuia sau în locuinţe - Băic;eni - de regulă, în
apropiere sau pe vatră, ca la Piscul Crăsani, Gruiu Dării, Cuciulata, Ră
cătău .,Cetăţuie" şi Bîrlăşeşli, corn. Epureni. Există îns5. unele situaţii
mai deosebite care ar putea să ofere indieclţii preţioase în c1cedst[t privinţă. De pildc1, lct Dumbrava se vorbeşte de amplasdl"ea u două sU1tuete
c1ntropomorfe şi a cîtorvi.l zoomorfe într-un „colţ de cult". La Poiana,
două fetişuri de sex masculin şi alte două ele sex feminin au fost depuse
într-un vas împreună cu cîleva obiecte ce serveau, după părerea descoperitorului. la oficierea practicilor magice, în timp ce la Ocniţa şi Cîrlomăneşti ele apar în încăperi sau construcţii de caracter religios şi în
cazul cu totul singular, în morminte Ia Budureasca.
După unele opinii s-ar putea stabili o legătură între figurinele de
lut şi cultul phalic, componentă a credinţelor ce alcătuiesc cultul dionysiac, atestat în lumea tracică şi răspîndit în lumea geto-dacică:! 8 • Potrivit unei alte părerF 9 , atari piese nu puteau servi Ia îndeplinirea unor
şi Ec. Vulpe, Dacia, 3-4, 1927-1932, p. 319, nota 1; C. MurTZttulea, D. Vicoveanu, op. cit. p. 147
27
R.
V u Ip e socote~te ct'1 funcţionalitatea ritualcl a gropilor este legatcl de
unele practici reliqioase, de cultul focului sau de anumite sacrificii.
~~ S i Ivi u Sa ni e şi Se iv a San i e, op. cit., p. 89: Oct. Floca, Sorgclia,
1, 1937, p. 60, fig. 3, capete umane de lip phalic.
~~ C. M [1 r ~J Zi rit T [1 tu Ie a şi D. Vi co v ea nu, op. cit., p. 148

~c Radu

gărit
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practici religioase propriu-zise, întrucît religii! ~Jeto-dcJcilor în secolele I î.e.n.-1 e.n. dispunea de un pantheon incli vidualizat şi generalizat, ci. mai degrabă constituiau fetişuri ale credinţelor populare tradi\ional0, în speţă ale unor prnctici magico-vrăjitoreşti. Susţinătorii aceleaşi opinii consideră pe temeiul figurinelor de la Poiana, că o asemeneil
practică magico-vrăjitorească ar fi avut ca obiect perechea b8rhat-femeie, pri vită probabil sub aspect erotic, sau fomiliaP 0 •
Perechea umană de la Gruiu Dării ar putea avea aceeaşi semnificaţie ca aceea a pieselor ele la Poiana, deşi prezenţa ei în apropiNeil vetrei
ar punc•-o în e~Jală măsur8 în 1Pgcilur8 cu cultul focului ~i al vetrPi.
Socotim însă că, interpretcuea, în general, a ucestor piese cr1 jucării 11 ,
trebuie abandonată. Însuşi contextul diferit în care au fost surprinse nu
poate da cîştig de cauză unei asemenea ipoteze.
Cele peste 90 ele figurine antropomorfe cunoscute pînă în prezent,
deşi redau, într-o manieră realistă detalii anatomice ale corpului uman,
nu sînt în situaţia de a fi înscrise în rînclul manifestărilor ele artă 3 '.?. Nu
pot fi considerate produse de> artă astfel ele statuete>, în realizarea cărora
se constată o vădită neglijenţă, lipsă de preocupare pentru finisaj şi
repetarea cu rigiditate, de către modelator, a unor elemente convenţionale devenite canon. Este firesc deci ca, atîta timp cit nu putem vorbi
de „opere" de artă, să integrăm aceste simulacre umane în afara manifestărilor cu caracter magico religios şi să le atribuim unor credinţe
tradiţionale ce ţin de viaţa spirituală a masei şi de mentalităţile intime
ale indivizilor. Dăinuirea lor în cadrul unei perioade de timp destul de
îndelungată, din secolul IV î.e.n. şi pînă la sfîrşitul secolului I e.n., dispersiunea lor pe întreg cuprinsul Dacici şi păstrarea tipului rn atare,
trebuie să se lege de una din practicile şi credinţele magico-religioase
dintre cele mai înrădăcinate şi generalizate. Ar fi deci şi în această
constatare o nouă dovadă în plus a unităţii geto-daci lor şi a perpetuării
concepţiilor şi trndiţiilor lor.
Este posibil ca tipizarea, sub forma unor figurine-simbol. să fi mascat raţiuni simple, dar pe care nu le putem defini dl'Cît ipotetic. Pe
lîngă prezumţiile consemnate mai sus, în stabilired semnificaliPi figurinelor antropomorfe, pe care nu trebuie să o disoc. iem de ctceect d plctsticii zoomorfe, alături de care o găsim uneori. ar putea fi luate în consideraţie şi unele forme de manifestare a credinlelor populare traditionale, ce-şi trag seva din străvechi credinţe ale epocilor anterioare,
eventual, de cullul fecundităţii şi fertilităţii. Acestea pol reprezenta
divinităţi agreste, pastorale şi silvestre cu c1trihute şi iconografie tipice
unei populaţii cu o economie naturală. ln egală mctsur[1, personificarea
0
~ lbiclcm; cele două statuete perechi din depozitul de la Poiana d. ~I i h di 1
Du mi Ir 11, op. cit., p. 20 şi figurina 11 îmbrEllişat[1"; cf. R. Vulpe, SCI\', ~\, l~JS:.!, p.
:.!02 ar fi elemente care işi g[1sesc explicaţia în ipoteza aminlilEi.
~• S. l) 11 mi Ir a ';ic 11, V. L11căn•l, op. cit., p. :.!2
:·~ 1. li. Crişan, up. cil., p. 141
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naturii creatoare ar fi asigurat proteguirea plantelor şi animcllelor. Pr('zenţa unor atari figurine în locuinţe ne sugerează totodată practicarea unui cult al zeilor protectori ai casei.
O interpretare aparte s-ar putea da cîtorva din fiqurinele de la
Piscul CrăsanF1 1, Bucureşti1 1 , Popeşti şi Poiana care prezintă o particularitate, oarecum bizară. La acestea se observă urmele unor înţepăluri
superficiale (în piept sau la partea anlerioară a capului) făcute cu un
instrument ascuţit. Astfel de împunsături pot fi corelate prezumtiv cu
prncticarea unui ritual magic privind alungarea duhului rău sau uciderea duşmanului. Sacrificiile umane cu caracter religios sînt cunoscute
la geti din izvoarele scrise. A vern în vedere informaţiile transmise de
HerodoP\ potrivit cărora geţii jertfeau la cinci ani odată, pe unul din
semenii lor. prin aruncarea acestuia în suliţe. Cel sacrificat erc1 considerat ca sol trimis la zeul Zalmoxis pentru a-i aduce la cunoşlintă nevoile şi doleanţele credincioşilor luFrn. Cu toate că este greu de făcut u
legătură directă între acest gen de sacrificii umane şi figurinele cu înţepă.turi, n-ar fi totuşi în întregime exclusă posibililalea unei feti~izări
u acestei practici tradiţionale, atît de răspîndită. la geto-dnci.
Ipotetic se poate aprecia, de asemenea, că figurinele ar fi o transpunere în manieră locală a unor culte sau influenţe exotice cc au pă
truns în ţinuturile noastre odată cu schimburile de valori materiale şi
spirituale. în acest sens este de amintit divinitatea feminină ( din lut)
protectoare a lumii animale şi vegetale, descoperită la Semenovca
(U.R.S.S.) şi care, după felul cum esle figurată, aminteşte formele idolilor de Rhodos, Cypru şi dm Beotia din secolele VIII-VII î.e.n.:i;_ Evident
că pentru d susţine o c1tc1re ipoteză este necesclfă slc1bilirea. unei tipologii, apoi confruntarec1 clcscoperirilor de lc1 noi cu cccct (C' se constc1t6
în elite Mii ele civiliv1ţic.
"' '\" i ( n I a<' C: o novici, op. cit., p. 2!)5, W7, fig.' I 1--3; 2 1,3
'11 !--1. Turc 11, Bucureşli, Materiale ele istorie ~i muzeo9ra/ir, !1, lfl72, p. 70
":' Istorii, V, 94; Zamolxis, divinitate cthnnianiî a fertilităţii şi a rena~terii Yeqetatiei a primit ulterior şi atribute de natură urano-solară. însă, M. rtinde. De Znmo/xis a Gcnais-1< lwn, Pnris, I !170, p. 55, infirmi1 u1rnclr'nil chtonian-agrar ,tl rcliqiei
qcto-dacilor (implicit al lui Z<1molxh,) ~i o incaclrcilză în urupa rcliqiilnr de lip „mistere" ~i esc-hatologie.
~s Un <1testat al prilclir:ării sacrificiului umnn la qeto-rlaci e~te c-nnrerit rle drscoperirile de la Or!ea (juri. Olt); cf. [. Comşa, O. Iliescu în Comunicări, scria arheologică, Craiova, 2, 1968, p. 4-9 E. Comşil, în Apulum, 10, 1972, p, 65-78. Pentru
interpretarea prnclicării sacrificiului uman de care vorbeşte Herodot - vezi Mircea
Eliade, op. cil., p. 55-58.
3
î I. Kruglikova, Les rnyon11cme11te des civili.salions
grecquc ci romain sur Ies
cul/Urc-s r,erir,heriques, Paris, 1966, p. 433-434, pi. 104, 4, a.b. Piesa este datată în
sec. lll e.n. ln această. privinlă Radu şi Ecaterina Vulpe, Iăcînd <1nalogii ru exemp~arele asemi'lnăloare descoperite în Galia în Latene-ul II şi puse în legiitură cu
patrunderea romană de J.
Dec he le t le, în Mcmuc/ d'archco/ogie prehi.storiquc,
celtiquc el gallo-romainc-, Paris, 1914, II, 3, p. 1 301, presupun că şi figurile ele la
Poiana _r~prezinlă o influentă roman."i caracteristic[1; A.
Nour, Creclinţe, riluri şi
supcrsll/u gcto-clacc, Bucure'ili, p. 77.
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Refcrilor la semnificaţia figurinelor de Iul descoperite în lumea
am amintit o serie de ipoteze emise de către unii istorici şi
arheologi români. Cc:irncterul aceslor vestigii ce frnpcază prin simplitatea şi neglijcnla cu ec.ire au fost modelale, nu ne permite să îmbrătişăm
fără rezerve vreunei clin opiniile exprimate în acest sens. Ceea ce am
reţine totuşi, cc1. o constatare cu caracter mai general. este faptul că,
aproape fără excepţie, toţi cei care au încercat să deil o explicaţie
acestor figurine le-au alribuit o funcţionalitate magico-religioasă sau
cultică:i 8 • Răspîndirea şi frecvenţa lor în aşezări. descoperirea în perechi
sau în grupuri, de mulle ori în jurul unor vetre sau aşezate direct pe
acestea, sînt tot atîtea argumente care pledează în favoarea căutării
unei explicaţii şi semnificaţii majore ale lor şi care trebuie să fie de
găsit numai în domeniul credinţelor magico-religioase. Rămine de văzul
în viitor dacă ele se leagă de una sau de mai multe asemenea manifestări cu caracter magico-religios şi de care ,mume. Faptul că figurinele
c1ntropomorfe nu sînt mutilate sau sparte inten\ionat în virlulea unei
concepţii de distrugere a unor factori sau voinţe duşmănoc1se, sprijină
observuţia că atari practici au fost în general proteguitoare. Pentru a
ajunge lu' o cunoaştere mc1i exactă a sensului lor, va fi nevoie de descoperiri noi şi mai ales ele observaţii mult mai precise asupra condiţiilor
şi contextului arheologic în care apar. Deocamdată, merită subliniată
constatarea că figurinele cunoscute pînă în prezent nu se limitează doar
la o anumită zonă a Daciei şi că ele reprezintă o manifestare a spiritualităţii întregii lumi a geto-dacilor, ca expresie a unitătii acesteia.
geto-dacă

GETIC-DACIAN ANTHROPOMORPHOUS LOAM STATUETTES DISCOVERED
IN THE STTLEMENT OF PIETROASELE-GRUIU DARII (DISTRICT OF BUZAU)

(Sumnwry)
Performing archaeological digQings în the ~1etic place of Gruiu D.'1rii, Yillaqc
of Pietroasele, dislricl of Buzău, Lhe aulhors havc discovered, beside olhcr archaeolofJÎcal materials, two anlhropomorphous statueltes. Thc first figurine is of male sr-x
~s Rad II şi r ca I. Vulpe, Dncin, 3 -4, 1927-1932, p. 317, 319; R. Vulpe>,
SC!V, 2,1951, 1, p. 207; Idem, SCIV, 3, 1953, p. 202; Idem, SCI\", 6, l!.J55, 1-:.!, p. 261;
Idem, Studii şi materiC1le pri\·i/o(Ire la trecutul istoric al jucl. Pralio\·a, Ploieşti, 1, 1968,
p. 24; I. H. C:ri~an, op. cit .. , p. 141; Gh. Bichir, op. cit .. , p. 129, H. Daicovi ci 11, Dacia ele> la RurPIJisla /n cucerire>n rom(Ină, Cluj, 1972, p. 220, 271; M. Tur cu, Oucureşli, /\1.aterialc ele istorie şi muzeografie, 9, 1972, p. 70; S. Sanie, op.
cil .. , p. 86; C. Mărgiiril Tă tulea, D. \'ico,·eanu, op. cil., p. 148; S. Dumi Ir a ş cu,
V.
L 11 c ,'\ce I,
op. cil., p. 22; N.
Con ov ici, op. cit., 300;
\".
C ;, pi I ,1 n 11, Crirpirn, R, l!l76, p. 67; 1\1. Babe !:i op. cil., 343, 350
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c1nd 6,3 cm high ctnd ils bodv 1.7 cm, broctd. The sccond figurinl~ rcµrescnls a 11·01m1n
unei is 7,5 cm hiqh and its body is 2,6 cm broad.
- The authors review similar disco\'eries macle in the qetic-ddciiln setllemenls
from the Romanian territorv. The number of places in which !-.uch fiqurinc·s hc1vc
been discovered reached, in lhe moment of lhe slud\· dfd1rinq up, to 26 and lhe numlH'r of µieces to 90. The authors place fiqurines of this l'/pl', [rom lhe chronoloqicc1l
point or ,·ie1r, in Lalene III c1nd are discussinq this kind of discmPries, rPmindin<J
a series of hypothesis issued by some Ronrnnien historinns ,ind c1rchaenloqisls. \Vithoul adhereing to any of these hyµothesis, the authors undersore that ctll research
,1·orkers, confered the statuettes a magic-reliqious or cultir funclion.
The final resulls for the defining of these pieces ,is expected from future investiqations and observations.
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de
SEVER

Realizările

DUMITRAŞCU

conlemporaneilătii

în domeniul economic

şi

socictl, în

tehnică, industrie şi şliin lă c1u c1dus cu sine un inleres crcscînd pentru
cunoaşterea irntichităţii, i:l lumii romnne. Moştenirea spirituală latină ce
interesează în prezent întreaga umi:lnilale se împleteşte cu cercetcuoc1
lingvistică, I i/ologică şi / itc rară a crea lici popoarelor nco!Clti ne din
Europa, America ](!fină şi A.frica (cele cMe au frnnceza limbă oficială}.

În acelc1şi timp noile posibilităli turistice au transformat vestigiile ar(alături de toate celelalte vestigii arheologice-istorice
şi de artă de orice fel} în veritabile tezaure nationalc în toale ţările din
Europa, Africn de nord şi Asia vestică, unde s-a întins în antichitate
vastul Imperiu roman.
Acec1stă imensă moştenire hloricri, cnllurală şi MheologiU\. ccll'e c1
<1trns spre creuzetul riguros al cercetării, spirite înaintc1lc ale lumii medievale, umctnişli şi iluminişti celebri, c1 fost critic orînduită de secolul
al XIX-iea în laboratorul cercetării .ştiintif ice istorico-arheologice, avînd
la bază argumentaţie concretă, de savanţii pleiadei ce aveau în frunte
spirilul de organizare, eruclilic1 şi cutezanţa lui Th. Mommsen.
În Romc1 de azi - oraş al culturii universale - cercetarea istorică,
arheologică şi lingvistică privind mai ales desfoşurnrea în timp şi spaţiu
c1 romtrnilăţii cu toate implicatiile sale din antichitate, eporn medievală
şi modernă, în prezent, este studiată în pulruzeci de instituţii academice
aparţinînd ţărilor din diferite părţi ale lumii ( Accademia di Francia 1 ,

heologice romnne

Institutul arheologic german 2 , Academia Americanff1, Spaniolă, Brita1

l.'<'co/c Frunc;aisc de Rome, 1875---1975

" Dculsc/Jes Archaeologisches ln.~titut, Ausgrabungc11 Fnrsclwngen sPit 1950,
Berlin, 1969, Abteilung Rom, p. 11
1
' A.
şi
L.
V a Ie n tine,
T/Je Amcricnn Acadcmy in Rome 1894--1969,
ll1<1rlollcsvillc, HJ73, 237 p.
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nică, Norn·gi(lf1ă, Finlandeză, Suedeză

~i aJtpl0 1). AcPstora li se adaugă
în 1922 Accadcmin di Romnnicr; (Scuola romP1ia) - Şcoala română din
Roma condusă dP savantul Vasile Pârvan în carc> s-au format şi afirmat pe plan inlf'rnaţional tineri cc>t-cetătorii, mai apoi pPrsonalităţi de
seamă alP cullurii rorntrneşti inlNlwlic(' şi de azi.
Marii colaborări intc•lectuale dedicată întocmirii marPlui corpus
de inscripţii latine (CIL) i-c1 urmc1t organizarec1 interbelică şi actuală d
oc1menilor de ştiinţă din întreaga lume, bazală pe cooperarea ştiinţifică
în cadrul congreselor internc1ţionale de cuheologic clc1sică'i, ele epigrafiei,
de studii clasice 1\ de numismatică", privind limesul roman 10 sc1u al diferitelor colocvii 11 , scminarii 1~, conferinte 11 sau alte manifestări ştiinţifice de
maximă specializare 1 ~. Reviste':; şi publicaţii specializate susţin ritmic şi
necontenit viaţa ştiinţifică la curent cu cercetările efectuate în întreaga
zonă circummedileraneană euro-af ro-asiatică.
Ca o recunoaştere a vc.1lorii cercetărilor arheologice romc'.tne~ti, a
competenţei ştiinţifice a participării membrilor dPl0gaţiilor româneşti la
reuniunile internaţionale, au fost organizate în ţara noastră a XII-a Conferinţă lntcrnc1/ională de Studii Clasice „Eircne" 16 , al /X-lea Congres ln1

Insli/ullrn1 Romanum NolTC'giof', Act;1 ad Archaeologiam et Arlim Hisloriae perlinenliil, I-V, HJ62-1974
,; Ephemeris /Jacoromana. Annuariu de/Ja Scuola Romena di Roma, I-X, HJ23Hl43 şi Diplomatarium italicum
6
Al X-lea Congres lnte11wţionnl ele arheologic clw,ică a a\·ut loc la Paris în
1!}63
7
Actcs du dcuxieme Congr. Int. d'Epigraphie grecque C'I /atinP, Paris, 1952, Paris, 1953; Alli de/I III. Co11gresse Intern. c/i Epigrafia Grecn c Latinei, Roma, Sell, 1957,
Roma, 1959, 469 p.; Akte11 des VI ll1ternatio1wlcn Kong1cscs fur Griccsiscl1e uml Lnteinische fpigraphi/{, Miinchen, 1972
8
Assimi/ation el resistance â Ia cu/lure greco-romaine dans Ic monde anciC'n.
'fravaux du Vl-e Congres Intcrnatio11al d'Eludes Classiques, Mttdrid, Scplembr~ 1974,
Bucurc!;,li-Paris, 1976, 549 p.
!I Congr. Int. ele Numi.\nwliquc, Paris, 1953, 1--H (Actcs), P,iris, 1!157
10
LimPs StudiC'n, \ or/rage des 3. Intc1nc1tio11u1<'11 Unws --- h.onqrcs\es in
Rhrin/C'/df'n nasC'/ 7957, Ras!'/, 1959; Quintus CongrPssus inlC'rnation"lis Jimitis Romani stucliosorum, Zagreb, 1003; S1uc/ie11 zu elen 1'1i/itiirgrenzc11 Roms. \ urtragc des.
6. ln/Pr1wfio11nlcn Limf'.\-konqressPs in Siiddcul.\ch/<111(/, Koln - Gral, 1%7
i: /3onner lli.\toriu ,\ugu.5/a Colloquium 1971, Ronn, Hl74, 287 µ.
•~ .-\li i cld v·minurio romcwist ico intern.
(Perugia--Spoletn-Todi, l l ·X-1!171 ),
P0ru~Jit1, 1974, 2!Jl p.
1
" Con/crcncc Intern. c/'/Juclc:-. C/(l\SiquC's; ci. şi
Diulogucs c/'llis/01 i<' w1cic1111c,
Centre de rcchorches d'Hisl. unc., 12 (Ann. llniv. Acsan<;on, 166). Pdris, 1975, pnssim.
11
J. R. Hinnells (ed), /\lithrnic Stuc/ies. Pron•Nli11gs ol the 1. st. Intern. Cunqrcsses oi Mil/1rnic Stuc/ies, I-li, 1!175, 560 p.; c /. şi A/1:'M.-\ Association Inlernntiorw/c po11T J'J ltuh• cit· lCl :'losu'iquc .\11tiq1w, Paris, Hl65
t:i .·\nec Epigraphiqut•, Paris, 1!103 - ; Journal oi Rumun Sludies, Londun; 1,utomus, Revue des eludes lalincs, Gnomon, Miinchcn; ci. ~i Gullia; Dacia Bucure)!i;
Hf'r RGI-\, Frankfurt a J\'1ain.
11
; Acles ele la XI/. Confl'1l'llce l11k111, c/'l::ludes Clus~iquc.\ ,,lifl'nl'", Cluj-Niipoca,
2 -7 oei. 1!172, Duc11re";,li- -A111sl1•rrli!111, ]!175, 767 p;
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tcrnatiornll privind studierea frontierelor romw1e 17 şi ril V1T-lc<1 Congres
Internaţional de epigrafie greacă .5i latină 18 • La Madrid, cu ocazia cPlui
de-al VI-lei:l Conwes Internc1ţioncll ele Studii Clc1sice c1 fost c1Jps preşedinte
al Federaţiei Internaţionale a Asociaţiilor de Studii Clc1sicc prof.
D. M. Pippidi. directorul Instilutului de _i\rheologie al Universităţii din

,n_
De altfel cercetarcc1 eµocii romcmc în tcirc1 noastră, pe temeiuri
strict ştiinţifice, a fost marcată de studicrec1 unuic1 dintre cele mai importante monumente de la Dunărea ele Jos - Tropcieum TrniCLni - de
la Adamklissi, prin care Gr. Tocilescu, savant ele renume europoc.1n în
epoca sa a publicat, în colaborare cu austriecii O. Benndorf şi G. Nicmann ( 1895) o prestigioc1să monoyrafie~ 0 • O simplei trecere în revistă a
specialiştilor români şi slrăini care uu studiat monumentul reflectă interesul arătat marii sale valori istorice şi artistice: E. Petersen ( I 890f 1,
B. Pici-; (1892):? 2 , C. Cicl1orius (l904f1, A. Furtwăngler (1904f 1, Fr. Stud11iczlia ( 1904f\ Th. Antonescu ( J005F". V. Pân-an ( 1912)2'. R. P(lribcni
(1926)2 11, S. Feri (1933)2!1, N. Iorga (1936) 10 , P. Nicorcscu (1940) 11 , şi
FI. B. Florescu ( 1959):1 2 , acestc1 din urmă, etnogrnf, care face o analiză
insolită monumentu lui.
Pînă în anul 1910 Gr. Tocilescu c1 adunat un material imens cu privire la stăpînirea romană în Dobrogea, Oltenia, Muntenia şi MoJdovn,
Bucureşti

1; Actcs du IX Congres Intern. d'ctudcs sur ks [ro11tic1cs romoincs, Mamaia,
6-13 sept. 1972 (ed. par D. M. Pippidi), Bucureşti Wien, Hl74 557 p.
18
Epigraphica. Travaux dl•dies au \'li-e Congres Internaţional d'Epi~Jraphic
qrecque et !aline (C:onstantza, 9-15 septembrie 1!!77), Buc, HJ77, 283 p.
l!I V. nota 8 SUJ)rCI
20
Gr. Tocilescu, O. Benndorf, C. 1\:i0111c1nn, Monumentu/ ele lCl Aclc1m/;/issi, Tropncum Truiani, \'iena, 18!!5
::i I'. Petersen, Sul monumcnto c/i .-\c/um-h/i.~,i, în Hr'im •'li/I, :XI, lllD0, p. 302
22
8. Pick, Das Monument von AcJc1m-K/is.,i oul Miim:cn nin Tomis, în ALM,
1392, p. 18
23
C. Cichorius, Dic rămi~d,e Dcnkmălcr in cler Dobrudsclw, 13crlin, 1904
21
A. Furlwănglcr, Zum TropClion 1·011 1\clnmk/is.,i, Mi"1nchen, 1904
2
,-, Fr. StudniczkcJ, TropClcum TroiClni, Leipziq, 1904
::r, Th. Antonc>srn, te trophc ci' Aclnmc/issi, Iaşi, 1905
::, V. Pârvun, CclclleCl Tropncum, Bucureşti, HJl2
Zk R. Paribeni, Optimus Princeps. Sa(Jgio sul/a storin c sui tcmpi c/c/J'impcrntorc
'frainno, Messina, 1926
zn S. Fcrri, Atic romww su/ Dwwbio, Mileno, 1933; jclem, Motivi ornumc11tnli
nc/J'arle romana de/ Medio c IJw,so Danubio, Roma, 1933; ic/cm, Nuovi clocumcn/i relativi al Troico cli troiano ne/Ja Mcsin inferioare, în ,\n1w/i ciclla Se. Norm. Sup.
di Pisa, II, 1933, p. 366
30
N. Ior~Ja, Lxplicatia monumentului c/c la Aclc1mklissi, în AA.R, s. Ill, t. XVII,
W36, p. 206-214
31
P. Nicorescu, Ncucs iibcr cJas Trnpacum ,·om Aclamklissi, în Bcrichl ii/Jcr clus
V I. lnlcrn. Kongress I. ArchciologiP, Berlin, HJ40, p. 473
:::: FI. A. Florescu, Monumentul de lu 1\clamklissi, Buc., 1!15!)
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clin car0 numai o mită parte a fost publicat ( 1!JOO, 1903, 1902-1908):;:i,
restul păslrîndu-s0 în manuscris0l0 şi însemnările sale încă nepublicale:i,.
Urmînctu-i la catedră şi muzeu lui Gr. Tocilescu, V. PîrFan continuă
şi cercctarile începute de înaintaşul său în Dobrogea (l!J12, 1915, 1916,
1923, 1924, 1925f'·' şi din slîngcJ Dunării (1914f 1'i, sintetizc1te în cunoscuta
sa lucrare lnceputuri Ic , ie/ii romane la gurile Dunării ( 1923, 197 4f 1~.
După Getica V. Pârvdn, ,.în ultimii s8i c:111i avea de gînd să realizeze noi
opere mari, ca Dacia romană şi Protoistoria s/m·i/or" continuări firPşti
a marilor sctle plmrnri de el scrie istoria veche a Daciei în cele trei mari
etape ale istoriei sdle, dar aşa cum scria R. Vulpe „soarta a decis ca
totul să rămînă doar umbra unei in Lent ii zădărnicite, un prilej pentru
posteritate de a regreta că nu i-a fost îngăduit culturii noastre să profite şi în direcţia acestor preocupări de luminile unui spirit superior ca
al lui Vasile Pârvan "3 ~. Ne-a mai rămas totuşi acel profund şi mereu
c1ctual capitol Carpato-danubicnii -5i romanii din lucrar0a sa Daci<1 19 ,
publicată postum de R. Vulpe în mai multe ediţii. Încheierea la care
ajunge V. Pârvan la sfîrşilul cercetării sale îşi păstrează şi azi marea
sa însemnătate pentru înţelegerea romanităţii răsăritene şi a procesului
de romanizare însuşi.
Cercetările au fost continuate pe Leren pe întreg cuprinsul ţării şi
la Roma în cadrul Academiei româneşti înfiinţate de V. Pârvan sau în
alte centre europene. Studiile arheologice româneşti intră trainic în
istoriografia vremii prin noutatea informatiilor furnizate şi prin acurateţea argumentaţiei ştiintifice. Perioada interbelică Ya însemna pentru
cunoaşterea epocii romane în Dacia, pe de o parte, săpăturile din capilula provinciei Ulpia Traiana Sarmizegetusa 40 efectuate de
C. Daicoviciu, şi cele de la Romula şi Sucidm·a efectuale de D. Tudor.
Ac('stora li se adaugă cC'rcetările efectuate în continuare la Histria, pe
JJ Gr. Tocilescu, Foui/lcs el rechf'Tcl1cs arc/1fologiqucs Pn Roumnnit·, Buc., 1~100;
irl<'m, Foui/les d'Axiopolis, în Festsclirifl zu Ol/o Hirsc/1/e/d 60. GC'IJ111tstnq, Berlin
1903; idem, Monumente epigrn/icc şi sculpturale ale Muzeului Nationol cli11 BtKtlfeşt i,
1-11, Buc., HI02-1908
31
CL H. Gc1jewski1, Topoqrnp/iiC' d<'s lorlifirotion.~ ronwines c11 Dohrurljo (Bihl.
Arh. XI), Wroclaw, t!l74, 168 p. şi ii.
~.-, V. Pâr\'an, DC'scopC'1iri nouă ln Scythia Minor, ln ARMSl, s. Il. t. XXX\'. l!l12,
p. 467-550; ir/cm, CC'lalen lllml'tum, I, în AHMSl, s. II, I. XXXIV, 1!)12, p. 4!17-607;
li. I şi II, t. XXX\'(, l!H4, p. 245-328 şi 392-420; III, t. XXXVII, !DIS, p. 265-304;
idem, Histria, IV, în AHMS/, s. 111, t. 11, mem. 1, 1923; Histria, \'li, in .4.RMS/, s. III,
I. li, mem. I, !923; idem, Vnc nouvelle 111scriplio11 de Torni, în Dacia, I, 1924, p. 273270; idem, Poui//es d'Histria. /nscriplions, me 5erie, în Dacia, II, IQ25, p. 198 -2-H'I.
36
V. Pârvan, Castrul de la Poiana şi drumul romon prin 1'-1olclo,·a ele Jos, Bucureşti, 1!114
37
\'. Pârvan, lnccputurilc \'ictii romane la gurile Dunării~, Buc., l!l74
:ih R. \'ulpe, Cuvint 1nninte Ia V. Pârvan, lnceputuri/c ,·ic/ii romane /ri qurile

Dunării,
39
~

0

Buc., 1974, p. 11
V. Pârvan, Dacia\ Bucureşti, 1967, 155 p
C. Dainwiciu, Sarmizeqelusa - Vipia Tiaimw, Cluj, 193Q
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întreg teritoriul Dobrogei şi celelalle săpături sistematice clin u1strel0
şi aşezările romane din Banc1t. O\lenia şi Transilvtmia.
Aceste săpături şi alte numeroase studii din ţară şi de pest<' holiH<'
vor stct la baza scrierii a trei monografii reqionale asupra slăpînirii romane pe teritoriul României: llistoire ancicnnc ele 1n J)obroudjn ( 1938)H
ele R. Vulpe, Oltenia romană ( 1942) 4 :? de D. Tudor şi La Transih-cinia
nel/'nntichita. ( 1943) 4:1 de C. Daicoviciu. Todte tr('i c111 devenit lucrări
clctsicl' de referinţă ce au atras după ele noua serie de cercelctri mlwologice, epigrafice şi numismatice asupra Daciei şi Moesiei romane.
în cele peste trei decenii care s-au scurs dupJ al cloilc>ct război mondial cercetările arheolo~Jice privind epoca rornc1nii au cunoscut cea de
lreid Ptapă a desfăşurării lor. Au continuat s8păturile în vechile aşezări
şi cetăţi din Dobrogea, Transilvania, Ollenia şi Bc.rnat, extinzîndu-se
aceste cercetări nu numai asupra clllor ohieclive rotndnc din acPsle provincii istorice româneşti, ci şi asupra cercetării epocii romane în :t'vfoldova, Muntenia, Bucovinc1, Crişana şi Maramureş, provincii locuite în
epoca romană ele dacii liberi şi de carpi, alături de cmc se ,1şează în
mrnmite zone sarmc1~i-iazygi sau roxolc1ni şi elemente de populc1ţii germanice începînd cu sec. III. e.n.
Remarcabile sînt trei lucrări colective de mari proporţii, inslrumC'nte indispensabile pentru orice cercetător al istoriei Daciei în epoca
romană:

1. rontes Historiae Daco-romanae ( 1964, 1970, 1975) 44
2. lnscripliones Daciae Romanae (1975, 1976, 1977, 1977 a) 45
3. Tabula ImpcrU Romani ( 1969)~ 6

Rod a cercetărilor istoricilor, arheologilor şi epigrafiştilor români
cu mare prestiyiu ştiinţific în ţară şi în strZtinrttale, ele sînl în acelaşi
n R. Vulpe•, lli~loirr- uncicnne (/c lu Do/Jrnuclj<1, Buc, Et:IB (Academie Roumc1ine:
Connttis'>ctnc1• de li! lPrrP el de la pc•nst'P roumaines)
ii D. Tudor, Olt1'niu romana, Bucureşti, 1942
11
' C. Daicoviciu, Ln Transilvania ne//' anlichila, Buc., 1!!43; idem, Siebenburgen
in .·\lterlum, Bur., 1944; idem, La Trnmylvanic dans J'antiquit(•, 811c., tn45
H VJ. Iliescu, V. Popescu, Gh. Ştefan, Fonlcs aci llistoriam Daco-ronwnim' pcrlinenles (Izvoare privind istoria RomâniPi. I. De la 1-lesiod la Itinerarul lui Antoninus),
Buc., 1964, p. 791; H. Mihiiescu, Gh. Ştefan, R. Hincu, VI. Iliescu, V. Popescu, Fontes
Historiac Daco-romcrnac (Izvoarele Istoriei României. li. De la anul 300 pintl la anul
1000), Buc., 1970, p. 768; Al. Elian, N. Tanaşoca, Pontes J-1.istoriae Daco-romanac (Izvoarele istoriei României), III. Scriitori bizantini (sec. XI-XIV), Buc., 1975, p. 56B
4
:, I. I. Russu, lnscriptiones Daciae Romanac (lnscripliile Daciei romane), I. Introducere islorici't şi epigrafică, Diplomele militare. Tublitele cerate, Buc., 1975, p. 285;
Gr. Florescu, C. C. Pelolescu, /nscriptiones Daciae Romwwc (lnscripliile Daciei romane), li. Oltenia şi Muntenia, Buc., 1977, p. 276
pl; I. I. Russu, M. Du~anit,
N. Gudea, V. Wollmann, lnscripliones Daciac Romonac (lnscriptiile Daciei romane),
III. Dacia Superior, I. Zona de sud-vest (teritoriul dintre Dunăre, Tisa şi Mureş),
Buc., 1977, p. 287; Em. Popescu, Inscripţiile clin secolele /V-XIII descoperite 1n România, Bul'., 1976
iu N. Gostar, T. Ivanov, Etn. Popescu, D. Protase, I. I. Russu, D. Tudor, Ta/Ju/CI
Imperii Romani, Romula-Durostorum-Tomis, L 35 Bucarpsl, Buc., IUGU, p. 80; ci şi
T/H L 3-1, IJudapL-stu, l!:JG8

+
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timp, şi ne referim la ultimele două mai ales, şi rodul cooperam intelectuale internaţionale. Astfel la Inscriptiile Daciei romane, III. 1. a colaborat şi cercetătoarea jugoslavă M. Dusanic, iar T.I.R. L 35 Bucureşti, a
fost tipărit de Academia R.S.R. sub egida Uniunii Academice Internaţio
nale cu concursul financiar a Consiliului Internaţional de filozofie şi
ştiinţe umane (CIPSH), fiind cooptat în colectivul de autori români şi
cercetătorul lmlqdf T. Ivanov.
Pentru primi:! dată, după cite cunoaştem, urmîncl tratatului ele Istoria
Arheologiei~', privind însă antichitatea şi renaşterea, a publicat D. Tudor un tratat de Arheologie romnnă ( 1976)~ 8 , actresîndu-se în primul
rinei studenţilor, cercetătorilor din institute şi muzee şi iubitorilor de
arheologie. Lucrarr> nu numai necPsară, dar şi de un real folos în pregătirea numeroşilor cNcetători în domPniul arheologiPi romane, a artwologiei romarn' pe pămîntul DaciPi.
Două lucrări de interes generul 1uheologic, cu ref crire şi la epoca
romana. în Dacia sînt Dicf ionar de istoric , eche c1 României ( 1976)·19 şi
Repertoriul arheologic (ll României ( 1976f•0 , ele asemenea instrumente
de lucru pentru orice cercetător român sau străin. S-a publicat şi o
traducere a unei 1:'nciclopcdii (I ci\'iliza/iei şi artei ronwne (1974)" 1 •
De asemenea au fost reedit(I/C două clin lucrările lui V. Pârvan,
amintite de noi mai sus Daci(! şi lnceputurile ,·ie/ii romane la gurile
Dunării, începîndu-se nu numai valorificarea moştenirii trecute ci şi
integrarea firească a rezultatelor obţinute de cercetătorii din trecut în
dialectica cercetării arheologice contemporane privitoare la epoca romană în Daci,1. D. Tudor şi-a reeditat Oltenia ronwnă, revizuită şi
adăugită ( 1958, 1968f•~, ea devenind astfel, lucrarea fundamentală a istoriei stăpînirii romane în 0acia Inferioară. C. Daicoviciu şi-a reeditat
stringîndu-le într-un capitol c1l volumului Dacica (1969)·-,:i, studiile sale
asupra Daciei romane. Făr[1 a fi o reeditare, ci o lucrare cu lotul nouă,
c1vîncl însă ca temelie cum este şi firesc vechile studii asupra Dobrogei
romane, a puhlicc1t un nou volum R. Vulpe, în colaborare cu I. Barnea
( 1968f•\ în seria Din istori(I Dobrogei, cu Litiul Romanii )(I Dunărea de
Jos. Aici se cuvine a fi amintită şi lucrarec1 lui D. :tvI. Pippidi ( 1958,
n A. I. Odobescu, fatoriu Arclll'olouici. Studiu introductiv lu aceaslcJ. -:,tiin\cl, I,
Antichitatea. Renaşterea, Buc., 1!J61, Pdi ţie D. Tudor.
4
ij D. Tudor, J\rc/Jl'ologic1 romana, Buc., 1!!76, 282 p
41
! Dic(io1wr ele istoric \'ec/Jc u României, Buc., HJ76, 625 p
:,u Al. p;,unescu, P. Sadurschi, V. C.:hirica, Repcrto1iul u1c/wolouic ul Ju<le/ului
Holo.~uni, l. li, Buc., 1!)76, 395 p
:,i J. C.:. Fredouille, l.:ncic/opcdia ci\·iJiu1ţiei şi ariei 1onw11c, Buc., 1974, tr. D. R<1dulian
5
~ D. Tudor, 0/lenia ronwna'I, Buc., l!lGB, 604 p
;a C.:. Daicoviciu, Ducia. Studii şi articole privind islori11 \·eche a p[uninlului romane'ic, Cluj-Napoca, 1%9, p. 141-445
4
"
R. Vulpe, I. Barnea, Din istoriu Dobrogei, II, Romanii la Dunărea de Jos, Buc.,
19GB, p. 5!11 (R. Vulpe, Perioada Princip<1lului sec. I-li; I. Barnea, Perioildu Domin<1tului, sl•c. IV-Vil e.n.)
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1967)';,-, Contributii lCl istoriu \ ccll€' a României, clE.' c1semened o înmă

nunchere

nouă

în epoca

romană,

a studiilor publicc1le c1nterior şi cu privire lc1 Dobrogea
pe lîngă altele referitoc1re lc:1 Dobrogec1 preromc:rnă.
Se remMetî în primul rînd cele trei sinteze noi, c:1suprc.1 epocii romane pe teritoriul României:
1. Romanii la Dunărea de Jos ele R. Vulpe şi I. Barnea, lucrare
amintită de noi mdi sus,
2. Ora~c, tîrguri şi SCllc în Dacici romană ( l 968)·;G de D. Tudor, şi
3. Viata în DaciCI romană ( 1969)·;~ de l\f. Macr0a. Ca şi Olteniu
romană 1 sînt lucrări de referinţă aduse cu informaţia pînă în anul tipă
ririi şi astfel ele devin azi lucrări de la care începe orice cercetare
arheologică, fie c8 continuă săpături şi cPrcetări vechi, fie că începe o
cercetare noui1 c:1mintită sau necuprinsă în lucrările de mai sus, pentru
c:1 putea diferenţic1 şi adînci mersul cantităţii cunoştin[elor despre J)acin
romană şi .Mocsia romană (în sensul nostru Dobrogea romc:rnă). Dcsiqur
ele nu exclud lucrările sau sintezele anterioare, cu care, de altfol, acestea se confruntă pentru verificmea cantitativă şi calitc1tivă u întregii
problematici a epocii romane pe teritoriul României.
Alături de aceste sinteze au fost publicate monogrnfii cu caractc>r
regional şi special. Economia, viata socială şi armata în Dobragea romană, constituie subiectul a trei valoroase lucrări publicate de D. Tudor
( 1957)--•i , Al. Suceveanu ( 1977)·;8 şi respectiv A. Aricescu ( l 977f'! 1•
D . .M. Pippidi, de asemenea a publicat studii asupra oraşelor greceşti
din Dobrogea romană în cele trei volume ale sale, tipărite în limba germană (1962)G 0 , italiană (1971) 61 şi franceză (1975) 6 :!, cu informaţia arheologică adusă la zi şi cu încheieri confirmate de cJt,scoperiril0 şi studiile
ulterioare.
G/1. Popilian ( I976)":-i a publicul primu monogrnfie, ca lucrare dP
sine stătdtoare, asupra ceramicii romcrne, clin istoriografic1 noastre'\, un
început ce nu Vi.I putea s[J nu aibă urmJri fructoase asupra studierii întregului tczc1ur de cerumică romdnă descoperili.î pe teritoriul României,
hază a c0rcetării 0voluţiei cNamicii în epoca postromană. O altă mo,,:, D. M. Pippidi, Conlrilm/ii la isto1i(I \'eche a Românie?, Buc., 1967, p. 270-,.tfl7;
ci. şi idem, l:piyrc,pi,ischC' Heitrcigc zur Gescl,ichte Ilistrias in /wl/e11islisc/1cr unei
riimi.w·hcr 7cit, Berlin, 1962
:,,; D. Tudor, Ora.şc, tir(Juri ,Si · s<1/P în D<1cia romonă, Buc., Hl68, 430 p
7
''
M. Manca, V i<1(<1 111 D<1ci<t rom(lnă, Buc., 1969, 533 p
5
;a D. Tudor, Istori<J scluvajului ln Dacia romană, Buc., 1957
:,s Al. Sucpvednu, V in/<t economică in Dobrogea romonă, secole Ic /--lll e.n., Buc.,
11177, 177 p
:•i• A. AricPscu, Arm<1l<1 în Do1Jroge<1 rom(lnă, Buc., l!J77, 312 p
10
D. M. Pippicti, l:pigr<1ll1i.w·lw Beitriigc zur Gcschichte Jii.strios in /1e//P11istischer
'
und riimischcr 7<'il, Berlin, 1962
,a lc/Pm. I. Gr<'ci n,'l B<1sso DanulJio clole' ctâ c,rc<tic(l alia conquista rom<1na
(P.ibl. Sl. Anl, 8). Milano, 1!!71, 342 p
,;~ Idem, Scythica Minora. Rec/1erche~ .~ur fes coloniC's clu Jitorc1/ rounwi11 ele la
nH•r Noir,,, Bucureşti-Amsterdam, 1975, p. 202-2!!9
0
C.:rniova, 1!.J7G, :/.4fj p. +pi. LXXXIII
~ Ch. Popilian, Ccrumic<t romc111ă clin 0/teniu,
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nografie privind romanitatea din Oltenia în epoca romano-bizantină şi
bizantină a publicat în acelaşi an O. Toropu ( 1976)r,4.
Un capitol special al cercetării epocii romane îl constituie studiul
istoriei ora.5elot, castrelor şi aşezărilor militare, ca sisteme ele organizare socială antică şi ca factori de dominatie politică şi economico-socială a Imperiului roman în provincii, fiind însă în acelaşi timp <;;i factori principali de influenţare cullurnlc1, de romanizare a provinciilor.
Intr-o serie de frumoasă ţinută grafică au apărut monowafiile
unora din principalele oraşe romane din Dacia şi Dobro9"ea.: U /pia Trainna6.i, de C. Daicoviciu şi H. Daicoviciu, Drobeta 66 şi Romu/a 67 de
D. Tudor, respectiv a ornşului Tropaeum Traiani 118 (Adamclisi) de
V. Barbu. Un loc aparte îl ocupă monografia oraşului roman şi a cetăţii
romano-bizantine de la Sucida\'a (Celei) publicată de D. Tudor ( 1965,
1966, 1974)r.!i din Oltenia şi cea a cetăţii romano-bizantine (sec. I\TVI e.n.) de la Dinogelia ( 1969 2 0 din Dobrogea.
Au fost efectuale numeroase cercetări arheologice 1w linia Oll11lui
transilvan şi oltean, pe limerul transalutan, în Banat şi pe linia ele castre din vestul şi nord-vestul Daciei, continuîndu-se cercetările anterioare. Primele monografii au fost tipărite recent în limbile română şi
germană şi în con di ţii grafice corespunzătoare unui asemeni gen de publicaţii. Mult discutatul castru de la Rişnov Cumidm·a a cărui
cercetarp sistematică a încC'put-o arheologul clujean M. Macrea a fost
recent cercelat din nou de N. Gudea şi I. Pop (1971) 71 iar un colectiv a
cercetat şi publicat intinsa monografie a săpăturilor castrului de la Buciumi, de pe limesul meseşan, E. Chirilă, N. Gudea, V. LuUicel. C'. Pop
( 1972)7:!. Pe valea Mureşului, de asemenea reluîndu-se săpăturile de la
Mici a, a fost descoperit un am! iteatru militar roman, un complex de ars
ceramică şi alte obiective arheologice de o reală valoare istoricu. Din-

r

Gi O. Toropu, Romanitatea tîrzh' ~i străromânii în Duciu Traiană sucl-ccrrpatică,
Craiova, 1976, 217 p + 27 + b
20 pl.
63 C. Daicoviciu, 1-1. Daicoviciu, Ulpin Trai(IIW, Buc., 1%3
tiG D. Tudor, Dobre/a, Buc., 1965, ci. şi Al. BZ1rU1eilZI, llne \ ille cloco-romaine:
Drobeta, Buc., l!J38 (extras din L'Archeologie en Roumanie)
6
; D. Tudor, Romu/a, Buc., I n68; ci. şi Al. I. Odobescu, .-\ni icl1ită/ile jucle/ului
Romann/i, în Ano/de Socielă/ii Academice, XX, Sec. II, 1878, p. 173-270
GH V. Barbu, Adamclisi, Buc., 1966
6
~ D. Tudor, Sucidava. Une cite dm;o-romaine el byzcrnlim' en Dacit·, Bruxelles,
1965; idem, Sucidava, Buc., 1966; idem, Sucidava, Craiova, 1974, p. 151 + fig. 10
70
I. Barnea, Dinogetiai, Buc., 1069; ci. şi Gh. Ştefan, I. Barnea, M. Comşa,
E. Com5a, Dinogelia. I: Aşezarea Jeuc/ală timpurie ele la Riserin1/n-Gul\'ăn, Buc., 1967,
409 p. + fig. 198.
71
N. Gudea, I. Pop, Das Romerlager von Rîş110\· (Rosenau) - Cumidava. Beitrăge
ZII elen Limesuntensuchungen
im Siicloslen des romischen Duzien, Braşov, 1971,
66 p.
pi. 60.
n E. Chirilă, N. Gudeil, \'. LucT1cel, C. Pop, Castrul ro11w11 de 111 nuciumi, Contrihu/ii la cercctart•a limesului Docit•i Poro/issensis, Cluj, H172, 150 p. + 142 pi. (v şi
versiunea in I. germ.)

+

+
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Lre aceslea a fost publicatct mono0rc1fia ~Jrupului ele cuptoare romane
de Oct. /·loca, St. l·ercnc1,i şi U\ iu ,>\Jărghitun ( I 970)'•.
/\lăluri de monumentul de lt1 .t\clc1rnclisi, cclelilllc două monumenlc
legate de isloric1 Dctciei în vremPa lui Trdian, Columna lui 'J'rnian ele ICI
Ronw şi Podul lui Traian de ICI JJrobctCI -- '/'r. Sc\·crin, monumente ce
vor marca pentru Lotcleauna istoria poporului nostru şi a pămîntului românesc s-au bucurat ele o sporitâ atenlie clin pcirtea cercellltorilor români. De altfel trebuie subliniut penlru c1 nu 0reşi împotriva c.iclevărului
că cele două monumente sînt în acelaşi timp de valoare universal8,
cum o dovedeşte trecerea în revistă. a numelor de savc.inţi iluştri cdre au
cercetat aceste realizări arhitectonice ele sec1mă din istoria Daciei şi a
Europei. Columna lui Traian admirată în antichitate va fi subiN·t de
inspiraţie şi atenţie pentru artişti şi umanişti ai rc,naşlerii itali01w ca
Francisco V illamencr, r. Alphonso Ciacono (Cic.1ccone) ( 1576, 1585,
1616)'~, Pietro Santi Bartoli 1672)î\ GiovC1nii Baftista Pirnnesi ( 1775);i;_ ln

epoca modernă şi contemporană învăţa.ţi de alec1să ţinutăîî, în diferite
limbi de largă circulaţie au studiat Columna lui Traian din diferite puncte
de vedere, publicînd lucrări şi monografii monumentale ce se constituie
însele într-o veritabilă bibliografie de onoare a monumentului: ,v. Froehner (1872)î 8 , S. Reinac/1 (188G)'n, C. Cichorius (1896, 1900)s0 , E. Petersen
(1899, 1903)s 1, li. Stuart Jones (1910) 11 ~, Th. Antonescu (1910) 8 :-1, G.A.T. Davics ( 1920) 8 ·1, K. Lelimann-llartlcbcn ( 1926) 8 \ J. A. Ricl11noncl ( 1935) 86 , R.
,J O. Floca, Şt. Ferenczi, L. M:,rqhilnn, Micio. Grupul ul' CU/J/OuH' rnmane penlru
Deva, 1970, p. 112
7 ~ F. Alphonso Ciacono (Cinccnne). llisloriu
utrinsque belii Dacici a Trujuno
CaPS<lfe gesli, ex sin111/ucri.s quw· in co/11m11u l'iusl/t>/ll Uo111Ge \ i.-;1111/ur co/lec/Cl, H.ollliH', 157G, 15115, lGIG
r, PiPlro Santi l1,1rloli, Co/011110 Trniuno, n1101·anw11/P di.,<'<JIIU/u P/ intauliuta
clu ... , Rr,mi1, 1G72
71
' Cinvanni Biillisla Pirane'>i, Co/onna cli Twiuno, 177:i; ci. ',,i Vucs ele Rome,
vr,l. II !:,i Luiqi Caninil, A.rcliilellurn <111/ica, Roma, lfl-14 (nou:1 inaccesibili:i)
77
Th. Birt, Die nuchrul/e in cler Kumt, Leiplig, 1Q07; R. Paribeni, Opti11111s
Princeps, Messinn, 192G; C. Pntsch, Der Kampf um den Donauraum untcr Domilian und
Trajan (Beitrtiqe zur Vălkerkunde von Siidosteuropa V/2), \'ienn, Leipzig, 1937
78
W. Froehner, Lu Colonnc Trnjw1e, Puris, 1872
79
S. Reinach, L,u Colonne Trajune ou Musec de Saint Germain, Paris, 188G
su C. C'ichorius, Dic Relief<; <Ier Trnjunssciu/e, B<'Tlin, 1896, ILl00
bi E.
Petersen, J'rajan.s c/crkische Krit•ge nc:ch c/em Siiu/enrcficf erziih/1, I, II,
Lcipziq, 1119H, 1903
8
~ li. Sluarl Jones, Thc 1-listorica/ InterprPl<r/ion of the Reliefs of Trcrjan'.s Column, în PClpcr.s of /he Brilish Schoo/ ol RomCl, V, 1910
sJ T. Antonescu, Co/umnu Trnicrnă, I, Ta5i, Hl!0
81
G. A. T. Davies, Topogrnp/iy WI(/ the Trajnn C:0Jum11, în Jounw/ of Ramon
Studies, X, 1, 1!)20
H.·, K. LPhmann-Harlleuen, Dic Trnjnnssiiui<', flerlin-Leipzi~J, 192G
~u I. A. Richmonct, 'J'rujon's Army on thc T1ujon'.s Co/umn, în Papers of tl1c
llrili.\h Sc:hoo/ ol Rome, Xlll, 1035

(l[S ceramică,

7 -

C1 i~ia ·79
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Bianrhi-Bcrndinclli ( 1938-1939) 8 ', P. Romanaelli (l 942) 8 s, G. Lug li ( 1943)~!•,
JJ. f)nico\"iciu ( 1959]!'0 , C. Daicoviciu şi II. Daicoviciu ( I 966f' 1 , JJ. Bobu
J-Jorcscu-elnogrnf ( 1969]!'~ şi artistul fotograf I. J\1iclea ( 1971 f': 1•

Podul de pialră riclical în vremea lui Trniclll la Drobeta-Tr. Severin este ele asemenec1 celebru. Studierea istoriei tehnolo~Jiei durări Sdlc
în condiţiile antichilă~ii, pesle Dunăre, a făcut obiectul unor cercetări
încă clin secolul al X VIII-lea, fără ca atenţia ce i se acordă ele către ingineri, istorici, arheologi, să scadă. Numele unora dintre_ aceşti cercetă
tori dă strălucire istoriografiei privitoare la această grandioasă construcţie de
pe malurile Dunării: Louis Ferd. de Marsigli ( 1744) 9 \
J. Aschbach ( 1858)!'\ F. Kanitz ( 1874) 96 , Ed. Duperrex ( I 907f'', A. Decei
(1928)! 11\ D. Tudor (1931, 1971)!1!1_
Podului lui Traian trebuie să-i asociem, pentru realizarea constructivă şi importanţa sa în existenţa daco-domanWiţii nord-dunărene, a legăturilor cu Imperiul romano-bizantin şi pentru legăturile spirituale dintre romanitatea de pe ambele maluri ale Dunării, podul de piatră al lui
Constantin cel Mare, de la Sucidava (328 c.n.) studiat de D. Tudor
(1934) 100 şi O. Toropu (1971-1972) 101 şi în monografia Podurile romane
de la Dunărea de Jos de D. Tudor ( 1971 ) 102 , unde, după cîte ştim noi se
prezintă monografic istoria celor 8 poduri romane peste Dunăre:
1. Podul de vase al lui Cornelius Fuscus (?) de la \Tadin - Orlea
(86/87 e.n.).
'~ R. Biilnchi-Banctinelli, li II problemu di arte ronwno: ii n1<1C'\lro <l<'IJc impr<''>l'
c/i Trniano, în Le arii, I, Hl38-l!l3~
11
~ P. Romanelli, La Co/onrw Trnjurw, Romil, 19-12
b:i C. Luqli, // triplice signi/iculo lopogrnlico, slorico e turwrnrio cll'//u Colonnu
Truiww, în Ana/l'lc Academiei Române, 1943; idl'm, Romu antica, Roma, 19-16; idem,
/,u lomba di 7 raiona, în Omagiu lui Constantin Daico\·iciu, Buc., 1960
90
H. Dilicoviciu, Osscr\'C1zioni intorno a/la Colonna Traianu, în DC1ciu, III, 195!)
91
C. Dc1ico,·idu, H. Daicoviciu, Columna lui Trnion, Buc., 1966
9
Bobu Florescu, Dic Trnj<1nssC1Uh'. Grunellrny,'n und Tu/dn, Bucureşti şi
~ FI.
Ronn, lOG!l
1
~: I. Miclea, Columna, Cluj-Napocil, l!l71
91
Louis Ferct. de Marsiqli, Dc'scription <lu Donube depui\ lu 111011togne ele Kc1l<'nberg cn Aulric/w, jusqu'au conlluenl de 1n ri\'ii.•re de /anlrn dans /CI Bulgaria,
conl<'nm1t d<'.~ o/Jst'f\'<1lio11s gi•ograp/iiqul'S, hic/rographiqucs, historiques el physiques,
Haqa, 1744
!i:, .I. Aschbach. iilJl'r Trnju11s slt'ifll'/fll' D011<1ubriickc',
Wien, 1858 (extrns) - nou,i
inacc·psillil.
!m F, Kani11., Donau-Rulgarien und cler Balkon. 2 voi., Leipziq, 1874
n; rct. DupNrPx, Studii asupra podului lui 'J'raiun ele peste Dirnăre lu Tr. Se\·erin,
în llull'!inu/ Societăţii Po/ill'i111icc, XXIII, 3, 1!107, p. 153-18!)
!I~ A. Decei, Podu/ /11i Truian de /a Tr. Se\'erin,
în ,-\ISC, I, Cluj, 1928-1932,
p. 140-177
!i!i D. Tuctor, Podul lui T raiun de ](I DrobPla, în Arh. Oli, X, 1!l31, p. 1-19-1 !l!l
100
D. Tuctor, Poc/11/ <IC' la Ccit'i ul lui Constcrntin ce/ MarC', în Aril Oli, XIII,
1!134, p. 107-12-1
101
O. Toropu, Noi contribu/ii pri\'iloare lu podul lui Con~tantin el'/ Mure cil'
pest,' Dunărt', în Ana/de Uni\'l'rsilă/ii Craion1, Hl71 (1972)
10
p.
~ D. T11ctor, Po</11rill' roma/li' cit' lu D1111ărcu dl' jos, Buc., E171, 209
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2. Dublul pod de vcise cil lui Trniun de la Lederata .şi Diernn (?)
( 101 e.n.)
3. Podul lui 1vI. Labcrius Mnximus ( 102 e.n.)
4. Podul de piatră al lui Traian de la Drobeta-Tr. Severin ( 103105 e.n.)
5. Podul de pi(ltră al lui Const(lntin cel Marc de la Ocscus-Suciclm·a (328 e.n.).
6. Podurile de ,·ase ale lui \'alens, unul la Constantiniann Daphne
(367) .şi altul la Noviodumum (369).
Persisten~a şi permanenta substratului autohton geto-dac, alîl în
provincia Dacia cil şi în teritoriile neincorporate Imperiului roman df'
la nordul celor trei provincii romane dunărene, Panonnia, Mor-sia şi Dacia a fost cercetată arheologic în mod sistematic, monografic, ajungînclu-se la dale şi fapte ce dovedesc concret participarea şi contribuţia
acestuia la desfăşurarea istorică a lumii loca le impusă de cucerirea romană, la formarea romanităţii răsăritene. Ducînd mai departe vechile
cercetări ale perioadei interbelice D. Protase a publicat trei monografii
substanţiale asupra acestui subiecl ( 1966, 1971, 1976) 101 • Un pas hotărî
tor în înaintarea studierii acestei importante probleme din istoria romanităţii nord-dunărene a fos făcut prin cercetarea realităţilor arheologice daco-romane din sec. IV-V şi VI e.n. clin Transilvania, Muntenia
şi Banat prin monografiile Ligiei Bârzu ( 1973) 10 ~, Suzana Dolinescu-Ferche (1974) 10 ,; şi N. Gudea (1977) 106 • Două monografii de S. Dumitraşcu,
T. Bâder (1967) 107 şi Gh. Bichir (1973) 108 prezintă cultura materială a
dacilor liberi de epocă romană din Crişana şi respectiv a carpilor din
Moldova.
în cele şase volume de Studii .şi Cercetări de numismc1tică, c:îl şi în
alte reviste şi publicaţii au apărut numeroase studii privind descoperirile monetare de epocă romană în Dacia, circulaţia monetară în sec. IIIV e.n., însă s-au publicat încă pu~ine lucrări de sinteză sau monografii.
Amintim in acest sens monografia mai generală a lui C. Preda (1969) 109 ,
asupra monedei antice în ţara noastră, monografia lui E. Chirilă, N. Gu103
D. Protase, Problema conlinuităţii în Ducin î11 Juminu urlieologiei şi 11umismaticii, Buc., 1966, p. 249; idem, Riturile funerare la daci şi duco-romani, Buc., 1971,
p. 221; idem, Un cimitir ducic din epoca romană lu Soporu de Cîmpie. Contribuţie lu
problema con/inuită/ii în Dacia, Buc., 1976, 111 p + 50 pi.
101
L. Bârzu, Con/inuitul ea popu/c,/iei autohtone în Trnnsi/vania în sec. /\'~V,
(Cimili!ul 1 de lu Bratei), Buc., 1973, 281 p + 35 pi.
IOJ Suzana Dolinescu-Ferche,
Aşezări din secolele [I şi IV e.n. în suci-vestul
Munteniei. Cercetările de lu Dulceunca, Buc., 1974, 157 p.
toG N. Guclea, Gorneu -- Aşezări din epoca romană şi romună lirzie, Reşi la, 1977,
!JG p. + 72 fiq.
107
S. Dumitraşcu, T. Bucler, Aşezarea dacilor liberi ele lu Mcclicşul Aurii, Oradea,
1%7. GS p. + 22 pi.
1
"~ Gh. Bichir, Cu/turn rnrpică, Buc., Hl73, 215 p.
187 pi.
109
C. Prc>da, Monecl11 ani ică în Romu.niu, Uuc., 19G!J, 48 p. + 51 fig.

+
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deu, I. Stratan (1974) 110 asupra circuldţiei monetare în Banat în sec.
IV. e.n. şi cea i.lSupra tezaurului romiln imperial de lc1 Măgara clin Moldova de V. Mihăilescu-Bîrliba şi Ioan ,\litrea ( 1977) 111 •
Au fost ele asemenea studiate complexe arheologice rom,mice şi
romdneşti din sec. VII-XI e.n. de E. Zaharia (1967, 1977) 112 , în două
monografii ce publică rezultate ale săpăturilor arheolo~Jice efectuate în
colaborare~ cu I. Nestor, punîndu-se bazele cercetării arheolo~Jire a monumentelor poporului român în prefeudalism şi feudalismul timpuriu.
Temeinice monografii au prezentat lumii savante şi publicului larg
cetăţile romano-bizantine şi bizantine de pe linia Dunării. influenţa puternică pe care au exercitat-o asupra romanităţii nord-dunărene, cu rare
constituiau aceaşi lume romanică sau post-romanică răsăriteană, şi permanenţa legăturilor şi influenţării reciproce. Ne gîndim la vastele campi.lnii de săpături arheologice efectuate ele Gr. rJorescu. R. Florescu,
P. Diuconu la Capiduva (1958) 11 :i de G/1. ,5tefan, I. Barnea, M. Comşa,
E. Comşu la Dinogeţia (1967, 1969) 11 \ de P. Diaconu, D. Vîkeanu, S. Baraschi şi alţi colaboratori la Păcuiul lui Sonre (1972, 1977) 11 ·'.
Paralel au fost publicate monografii asupra culturii, Sînlanil de Mureş de Gh. Diaconu (1965) 11 fi, B. Mitrea, C. Preda (1966) 1 Vi E. Dunărecinu
Vulpe (1967) 11 ~, I. Ioniţă (1971) 119 şi S. Dumitraşcu (1973) 1~0 punîndu-se
în valoare şi arheologia populaţiilor ce au poposit şi trecut pe teritoriul
patriei noastre (în acest prim caz goţii - vizigoţii sau ostrogoţii şi hunii) în sec. IV. e.n. şi apoi la începutul feudalismului timpuriu (pecenegii d0 neam tiirc) de P. Diaconu ( I 970) 121 • A fost reeditată celebra
lucrnre i.1 lui Al. Odobescu asupra tezaurului de la Pietroasa, de c8tre
110
E. Chirilii., N. Gudea, I. Stratan, Drei Miim.horte des -I. Jo/rrlr, ous <iem Bunul.
Num. Reil r. z. lrnnlinuitătstrnge in Dazien, 1974, 104 p.
35 pi.
3 h.
111
V. lVlihiiilescu-Bîrliba, I. Milrett, Tezaurul de lu .f\ldguru, Bucliu, 19i7, 79 p. +

+

+

+ 2G

pi.
rn E. Zaharia, Sdpături/e ele lu Dridu. Contribufie la orlwo/ogiu şi htoria perioadei ele lor mare a poporului romcîn, Buc., 1967, 270 p.; idem, Populat iu române-uscă
în Trami/\'ania în .5ccolc-/e \'1/-\IIII (Cimitiru/ nr. 2 ele lu Rrntei), Buc., l!J77, 136 p.
ua Gr. Florescu, R. Florescu, P. Diaconu, Copic/(ll a, I, Buc., Hl58
iu Gh. Ştefan, I. Barnea, M. Comşa, E. Comşa, Di11ogetiC1, I: Aşewreu teudulă
timpurie de la 8iseric11IC1-Gan·ăn, Buc., 1967, 409 p. + H.18 fig.; I. Barnea, Dinogetiu~,
Buc., 1%9, 60 p.
48 fig.
w P. Diaconu, D. Vilceanu, Păcuiu/ lui Sonrt'. Cetatea bizantină, I, Buc., 1972,
23!1 p. + 38 pi.; P. Diaconu, S. 13,iraschi, Pdc11iu/ lui SoC1re. A)ez1rreu meciievulă, li,
Buc., 1!177, 202 p. + 26 pi.
111
; Ch. IJittconu, 'J'irg.~or. Nccropolu din .-,cco/e/c /11-J\" e.n., Duc., l!IG:i, 151 p. +
182 pi.
117
R. l\lilrl'il, C. Preda, Necropole din .~t'colu/ui u/ /V-leu c.n. în :'11111/cniu, Buc.,
I QGG, 1!17 p.
26!1 fig.
11
~ F. DunctrL•c1nu-Vulpe, /.t' tri>sor ele Pil'tronsa, Buc., Hl67, :.-1 p.
47 fiq.
IIH I. lonil,i, Dos Griib1•rlt'/d \ on lmiependenta (\\'uluchei), Bonn, l!l71, tfG p.
+ G pi.
1 0
S. D11• milrn5cu, Tczcruru/ ,de Io Tăuleni - Rihor ' Oradea ' I !J73 ' I:?'-t "....
70 µ.I
~
1·•1
· P. D1aconu, IA''> Pl'lchi>ne-gucs 1111 Hus----Dunubc, l3uc .. IU70, 15U J.l.

+

+

+

+

+

+
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1'1. Babeş, G. Dincorm şi R. llmhoiu ( I 076) 1 ~ 2 , suhliniindu-s0 otît va loareu trainică şi europeană a cercetării înlemeietorului arhcologiC'i ştiin
tifice din România, cit şi noile cercetări întreprinse în tc:Ha noc1stră şi
de istoriografia mondială asupra migratiei popoi.lrelor.
Alhumul arheologic Roumanie de C. Daicoviciu şi Em. Conduraclli
( 1972) 1:!a apărut la Paris în seria Archaeologia Mundi, sinlew generală.
Daco-Romani a publicată de D. Berciu ( 1977?) 1~4 în edilura Na gel din
Elveţia, sinteza asupra Dobrogei Bizantini, romani şi bulgari 1n Dunăreu
de Jos de I. Barnea şi St. Stefănescu (1971) 1~·' şi repertoriul generctl asupra părţii vestice a Moldm·ei A.5ezări din Moldo\,-a de la paleolitic pînă
în .secolul al XVIII-lea, de N. Zaharia, M. Petre.scu-Dîmbovita şi
Em. Zc1l10ria ( 1970) 12 fi, încheie pe plan intern şi exl0rn şirul lucrărilor monografice şi sintezelor asupra istoriei romanitătii din Dacia la care noi
am reuşil să zăbovim mai at0nt.
S-au scris numeroase mticole, artico!Q com0morative, studii parţiale, prefeţe privinrl istoria istoriografiei arheologice a romanisticii româneşti încPpînd cu Al. Odobescu, Gr. TocilPscu, V. Pârvan, C. Daicoviciu, însă numc1i Al. Zub ne-a dat trei lucrări ele bază c1supra acestui
imporlm1t capitol, fără ele ecue nu se poale înlelege în întregime miş
<i.trea ele idei care i-a condus pc cercc>tătorii clin trecut, idei ce c1u fertilizat şi cercetarea contemporană a arheologiei româneşti. Ne gîndim
lc1 lucrările lui Al. Zu/J despre V. Pflrvcm (1973, 1974) 1:n şi A. D. Xenapol ( 1973) 1~8 în ceea ce priveşte cercetarea marelui istoric referitoare
la istoria veche a României. ln anul 1970 a apărut Bibliograf ia istorică
n României 1:1 9 , în care se acordă un loc cuvenit epigrafiei (inscriptii),
numismaticii, stăpînirii romane în Dacic1 şi bil>Iiografiei sec. III-IX e.n.,
iar Bihlioteca C'en trală Universitară din Bucureşti i.l publiCi:lt în două volume bibliografia lucrărilor ştiinţifice ale cadrelor didaclice de la Universitatea clin Bucureşti (1970) 1:io, unde şi-au desfăşurat activitatea ma1
~~ Al. Odobescu, Opere /\'. Tezaurul c/c la Piclrou.\a, Ld. îngrijit/\, Introducerc,
Comentarii şi Note de M. Babeş şi studii arheoloqice de R. 1-larhoiu ~i Ch. Diaconu,
Iluc., 1976, 107fl p.
m C. Daicoviciu, Cm. Cond11rnchi, Ro11ma11ie (Archaeologia M11ndi), Paris, l!l72,
2-'i2 p.
1 1
~ D. Berciu, Daco-Romani(}, Berna, l!J77
,~.-, I. Barnea, ~t. Ştefănescu, Hiwntini, ronrnni şi buluori la D11nărN1 cil' .Tos (Din
istori.i Dobrogei, vnl. III), în coleclia nihliothcca Historirr1 Romc1niP, Buc, 1071, 438 p.
1
~~ N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmbovila, l:m. Zaharia, Aşezări clin ['1o/do\·o cir' la
pa/co/ilic pînă în secolul ni X\'lll-/C'(J, [luc., 1970, 662 p. s.v. passim descoperirile de
epodi romanft ~i post romană, româneşti.
m V. Pârvan, Con•.5pom/c11/ă şi oele, ed. îngrijită de Al. ?.ub, Buc., HJ73; Al.
Zub, V. Pâr\'Cin, f:ligin cărluroru/ui, la~i 1974 468 p
l~R A_l. Zub, 1\. D. Xcnopo/. Ribliogr'olic, nu('., 1()73, J)OS.\Î/Jl
i~n R1b/ioqrn/io istorică a României, I, 1944-Hl69, Bibliografic sdecliY,'i, Buc.,
I fl70, p. 52-64, 93-103
1 11
lu l'ni\'crsitntca
~ Riblioqrnlia lucrărilor .~liin/ilicr ule C(Jdrclor didaclicc ele
Bucurcşli, Oiblioteca Centrali\ lJniversitară Sectorul de documentare universitară
serii! istoric. 1-JJ, Buc., 1970, pr1s.\im, s.v.
'
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jorilcttea marilor noşlri învăţati în domeniul istorici vechi şi arheologiei. Trebuie însă să recunoaştem că încă nu avem o bibliografie completă română şi străină cu privire la epoca romană în Dacia şi Dobrogea, mai exact spus asupra romanitătii răsăritene aşa cum am încercat
s-o schiţăm noi mai sus, prin cîleva din principalele lucrări. Ne dăm
seama că nu am pomenit decît o parte din lucrările în volum (sinteze,
monografii) şi au rămas nepomenite numeroasele studii separate publicate în diferite revisle, multe dintre ele de valoare fundamentală. Tocmai în acest sens credem că e necesară, pentru orice cercetător român,
o bibliografie completă asupra romanităţii dintre M. Adriatică şi
M. Neagră. Şi ne grăbim să amintim că un început ce se cerea continuat
a fost făcut de C. Daicoviciu şi M. Macrea ( 1936) 131 , tocmai pentru a
atrage atenţia asupra valorii studiilor privind Dacia romană şi pentru
o informare cît mai completă. O asemenea lucrare este şi mai necesară
azi cînd studiile apărute s-au înmulţit vertiginos şi apar anual în ţară
şi străinătate, în reviste central<:', ale diferitelor instituţii şi muz('e şi
carE' cu greu pot fi cuprins0 în totalitate fără un instrument de lucru
primar - bi/Jliograf ia romanită{ii noastre, şi ne gîndim numai la istoriP
şi arheologic', deşi pa va lrebui obligatoriu să cuprindă lingvistica şi
alte clisc:ipline ştiinţifice>.
Această bibliografie ar ilustra marele efort făcut de istoriografic1
română penlru cunoaşterea epocii romane, aportul său strălucit la
istoriografia universală a problemei.

•

•

•

Relativ comparutiv vom încerca să trecem în revistă cercetările
efectuate pe plan mondial referitoare la evoluţia Republicii şi Imperiului roman în timp şi spaţiu, în speţă a procesului de romanizare, de exlindere a civiliwţiei şi culturii romane, a latinităţii, de la cucerirea
Italiei de către Roma şi apariţia primei provincii Sicilia şi pînă în epoca
romană tîrzie şi parţial bizantină. Ne vom opri foarte pe scurt asupra
bibliografiei curente conlemporane a studierii romanităţii în _-\sia de
vest şi nordul Africii, asuprn celei vest-europene şi ceva mai pe larg
asupra provincilor dunărene dinlre 1\lpi şi Marea Adriatică la vest
Balcani la sud, Ciupaţii nordici şi t1. Neagră la est.
In Africn de nord - Egipt, Libia şi ţările Maghrebului. pînă în
Mauritania cucerirea romană a înlilnit o lume diversă - de la \'echea,
rafinata şi somnolenta slăpînire ptolemeică din Egipt şi ambiţioasă ţară
cJ punilor, pînă la popoarele libere „barbare" dornice de libertate şi care
s-au bătut cu ardoare 1wntru a nu fi supuşi Romei.
i:n C. Daicoviciu, J\,[. Macrca, Conllibuţii /<I Bibliografia Dacic-i romane. Bcitră.gc
zur Bib/iographie des rămiscl!C'n Dacicns (1920-1935), în A/SC, II, Cluj, 1936, p. 259'..WJ
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ale lui A. Pallu de Lessert ( 1896) 1:1" şi
S. Gsell (1913-1928)
care sînt folosite şi azi au fosl reeditate mai
multe lucrări privind epoca romcmă în nordul Africii dintre care noi
amintim lucrările aceleiaşi S. Gsell ( l 965) 1:i4, P. Romcrnclli ( 1971) i:;:, şi
Pe

lingă

lOJ

clasicele

lucrări

133

A. Stein ( 1974) 13".

Noile lucrări apărute după al doilea război mondial fără a fi numeroase cuprind aspecte dintre cele mai diferite, de la istoria comunitaţilor rurale şi urbane la istoria politică a provinciilor, sinteze generale
şi aspecte ale romanizării Africii de nord semnale de cercetători ilus1 8
tri: J. Barndez (1949) 117 , H. G. Pflaum (1957) 117 , H. G. Pf/czum (1957) :i ,
P. Romanclli (1959, 1970) 1:rn, S. Aurigcmna (1960) 110 , B. F. Tliomasson
(1960) 141 , A. Adriani (1961, 1966) 14 :!, L. roucher (1968) 11 \ H. Geremeli
(1969) 1 ~ 1, J. Gascon (1972)H\ L. Staeger (1973) 14 ", }'-t S. Bassignano
1
(1974) 11 ·, ll. Strelocke (1974) 14 R, I. Browing (1974) 14 !!, J. K.olendo (1976) :;o

allele 1·; 1 •
13 c A. Pilllu de Lc.,.,crt, Fo11tcs des pro,·inccs n/1 icni ne.~ s011.~ lu c/(Jminution roma inc, I, Paris, 18Q6
m S. Gscll, Histoirc uncicnnc ele /' Alriquc c/u N0rcl, I-VIII, Puris, 1913-IQ28
1 :11 lclcm,
lnscriplions lotincs de /' Alg('ric I: ln~criptions de la Proconsuluirc,

Roma, 1%5, 450 p. (ap~rutZ1 iniţial la Paris, în 1922);
n, P. Romanclli, /,o Circnnica romww (96 a.C. 6-t2 d.C.), IQ71, 298 p. (ap/\rută
inilinl în 1D43)
136 A. Stein, Untersuchungcn
zur Gcschic/Jte und Vcrwciltung Acgyptcns untcr
rom. Herrsclwlt, Hildesheim, 1974, 260 p. (apăruU'i iniţial la Stuttgart în 1!115)
J:l7 J.
Baradez, FoSS(J/11m Africoc. Rccl1erclws (lcricnnes sur J'orgnnisolion des
con/ins sohoricns a J'cpoquc romuine, Paris, 1949
J:1R H. G. Pflaum, lnscriptions /Cltinc.~ ele l',\lgcric, II,
I, Paris, 1()57 (restul nu
ne-uu fosl accesibi!P)
ia~ P. Romanclli, Storia ele/IP pro,·incc ronwnc c/c//'Alricu, Roma, l!J59, 670 p.;
ic/cm. Topoyrnliu c cuclwolo(Jia cicli' ,\Ir icu romu no, Torino, Hl70, 83!) p. + 360 fiq.
110 S. Auriqemma, Tripoli/(lllia. I monumcnti c/'urtc c/ccorntini, I. !'-1osnici (L'Ilaliil in Africii, le scopcrle Mchcol. l!Jl 1-l!J43), I, 1, Roma, 1!160, 83 p.
180 pi.
iu 13. r:. Thom<1sson, Die Stottlwltcr cler rc'imiscl1c11 Pro\'inzcn Norc/-u/rilws 1·011
,\ugustus bis Dio/dcticrnus, Lund, 1960
Hi A. Aclrinni, Repertoria d'arlc dcl/'f·gitto grc-co-romano, Serie A, voi. I-II,
Palermo, 1961, Serie C, voi. I-II, Palermo, 1966
10 L. Foucher, J'lJ("rmes romoins de.~ cnvirons c/'Jl<1c/rumetc, Tunis,
Hl6fl, 3,1 p.
141 I-I. Geremek, Kuwnis. Commun(lt.:/c rurn/c ele J'Egypte romuinc nu ll-~111 sicc/c
dP notrc i>rc (Polske Akad. Nauk) Arch (Filo!.), Varşoviu, 196Q, 1 lQ p.
11 ·• .J. Gascon, Ui polilique municipale ele J'Empire Romnin cn
_.\/riquc pmconsulnirc rlP Trnjun ci Septime Severe, Roma, l!J72
116 L. Slaeger, D0.5 Le/Jcn im romisclwn Al1ilw im Spiegel cler Sc/Hillcn Tcrt11lio11s (Di.\s), Zi.irich, 1973, 111 p.
•
117 1\1. S. Bassignano, 11 /Jominalo nc/lc pro,·ince HomanP elf'!/' Alrico, Romo, 1974
H& H. Strelocke, Algcricn. Kunst, lwllur 11ml Lonc/sclwll. Von elen Stollcn dcr
Riimcr zu dcu Tu(lregs cler ZPntrnlPn Salwrn, Koln, 1Q74, 276 p.
iw J. Browning, Petrn, Lonc/ra, 1974, 256 p.
1 0
:
.I. Kolenclo, Le colonat en Atrique .\ous le Haut-L-:mpire, Paris, HJ76_
1.,i CI. pentru unele iradieri spre centrul Africii Bruneau, Le Sanclunirl' ci Ic
ru/tc des clivinitcs cgypti<'nncs a Erelrie, Leiden, 1975; Mcroitica I, Suc/nn im Altcrtum, Berlin, 1973, 402 p.

+
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De cel mai marc interes pentru studiul nostru este încercarea fă
de cercetarea modernă pentru a pune în valoare substratu1 1:-i:2 indigen al .!\fricii de nord, populaţiile autohtone şi ccirtaginezii. prezenţi în
aceste regiuni îrrninte de cucerirea romană şi romanizarea nordului
Africi, la cc:irc se referă pe larg lucrările lui Y. Thebert (1971) 1~' 3 ,
H. G. Pflaum (rn72) 1·'\ M. Benabou (1976) 1·;.·,. Alături de cercetarea incută

terr1a~io11c1lă, cercetarea nord-africană locală, din ţările arabe îşi va
aduce cu vremea un aport substantial şi concret, prin salvarea antichităţilor romane, la cunoaşterea acestui aspect important c.d romanităţii şi
de unde aceasta a dispărut datorită împrejurărilor istorice cunoscute.
Asia de vest cucerită de Imperiul roman, cu vechi tradiţii culturale
ale statelor clasice orientale, persane şi greco-elenistice, cu elemente
indigene diverse amalgamate sau dispersate într-un spaţiu vast cuprins
între Armenia, statul part, Eufrat, ]a est şi coastele estice ale M. :r,..,foditerane, fiind cercetată pentru multe alte probleme istorice antice şi
unde monumentele romane apăreau în cercetările arheologice între nivele clasice orientale şi elenistice anterioare pe ele o parte şi cele bizantine, posterioare constituie în cerceturea epocii romane un capitol
ce-şi găseşte asemănări cu restul lumii romane, dar şi mai ales, mulle
deosebiri. Avem puţine studii asupra romanizării Asiei vestice, deşi
acest proces a existat, desigur insular şi cu particularităti loca le. În acelaşi sens trebuie înţeleasă şi rezistenta acestei părţi a lumii romane la
romanizare, în condiţiile în care din provinciile romane imperiale asiatice civilizaţia şi cultura romană a iradiat pînă în Parthia şi îndepărtata
Indic, cum ne-o dovedesc lucrările cunoscute de noi ale lui K. 11. Zie-

gler (1964) 1.iR, Th. Liebmann (1966) 15 \ E. Gabba (I966)i:,s E. li. \\"armington (1974) 1",n.
i:, 2 CI. K. Chris!, lfonni/Jal (Wege rler Forschung, 371 ), Dc1rmstadt, Hl7-l, 42!1 p.;
S. Lance:!, Actcs ele la Cvnferenc<' ele Cnrt/J(lge cn 411, I, II, Paris, 1971, 913; Anliquitcs afrirnincs, VII: De la Lybic au Maroc. De ICI prehisloirc a l'arin· des Arabes,
Paris, 1!J73, 2!J8 p.
22 pi.; .\rclwo/ogic ci<' J'.\friqu<' anliquc, 1973, Aix-en-Provence,
Hl74 !;,i !'vi. Rachel. RomC' C'I Ies RC'r/Jcrcs, un prob/c•nw militairc d' Auguste a Diac/el icn, Bruxelles, 1970
i.,a Y. Thebcrt. La ronwnisalion c/'unf' cili• i11clige11c c/'.-\lriquc: /lu/a R<'gia, ln
Mr'.,Jangcs de l'Ecolc Fra111;aise c/C' Rome Anliquite, 85, 1971, p. 156 ~i mm.
i.;, H. c;_ Pflaum, La roma11isatio11 dC' l'Alriquc, în Ak/cn cll's ,.,. /111. Kongresscs
ziir GriC'cl1ischc um/ Lutcinischc Epigrnpliili, Mii.nchen, 1973, p. 55--72
i:,., l'\·L Ben<1bou, Lr1 rcsis/(lncc (lfrirninc a la rom(l}1isalio11, Pari~. l!l76, 620 p.;
idrm, R<'sistance ct Romanislltion C'n Aliiq11c du Nord sous IC' l/nu/-l:mpirC', în .-\ssimi/nlion ct rcsi.\lance a ICI cu/turc grc'co-rom<1i11c dans Ic mondc ancien. Trc11·aux c/u
V I-e Congres lnternaliona/ d'Etude Clc1ssique, Bucureşti Paris, 1976, p. 367-375
1•' 6 K. H. Ziegler, Dic BeziC'/1ung0n z11·ischen Rom und dcm Parlhrrcich, \Viesbarlen,
ID64
7
i:, Th. Liebmann-Frankfurt, /.r1 frontiere orientale dans la poliliquc cxtcri,•urc de
1n Hcr11/J/ique romaim', Oruxelle~. l!J69
i:,~ E. Gabba, Sullc inl/ucnzc 1ecip1ocl1c degli ordinamenli militari dei Parii e
dci Romani, Roma, l!J66
1.;H [. H. Vvarminglon, T/H' Comer_cc bct11·ccn thc Honwn and India~, 1974, 417 p.

+
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De la cunoscuta lucrare a lui T:. Gren ( 19-11) ir,n, care rnmchează într-un fel „graniţa" între lumea interbelică şi cea postbelică şi foce în
acelaşi timp geografic legătura cu Europa romană, lucrările cmP ne-au
parvenit. cu excepţia numeroaselor articole publicate în revistele de
specialitate, nu sînt prea numeroase. Ele acopăr teritorial. într-un fel
spaţiul roman la care ne referim. Cele mai multe se referă la !\natolia161, cercetătorii însă au constituit „zonari" pe specialităţi şi reviste
de specialitate pentru multe din regiunile şi provinciile asiatice sub
romani. Se remarcă şi o contribuţie mai nuanţată a arheologilor turci,
sirieni, iordanieni 162 şi alţii. Amintim în special cerccttirile publicate de
D. Magie (1950) 161 , H. G. Pflaum (1957) 16 \ L. Robert (1964) 16 \ P. R. Franke
(1968) 166 , C. C. Vermeule (1968) 167 , K. vVachtel (1970) 168 , \V. H. vVaddington (1970- reeditare!) 169 , R. de Vaux (1971) 1; 0 , H. Finsen (1972) 171 ,
M. Sastre ( 1973) 1i 2 , R. Furneaux ( 1973) 173 , G. M. A. l-laufmann ( I 975)m
şi N. Gostar ( 1977) 1 ;;;_
iGo E. Gren, K/einoskn und cler O.<,//mllwn in rir'r ,virtsclwltliclwn Lnlwic/;./unr,
cler

rămischen Kaiserzeil, Uppsala, 1941
161 H. Metzger, Analo/ic li: 1-e millen<1irc

uv.J.C. -- Fin de /'epoquc romuinc (in
scria Archaeologia l'v1undi), Paris, 250 p.
150 ii. (cu bibliografia selccli,·Zi)
lr,~ CI. Glwzi Beishch, Rom(lfl Pcriocl, în î/1c Arclwco/ogica/ heritugr ol /ordon.
The Arclwco/ogic'1/ Perioc/s and Sites, I, Amman-Iord<1n, Hl73, p. 3.t-40, cu marea
sla tiune de la Petra, teatrele romane de la Amman ~i Jerash etc.
ir,a D. Magie, Ramon Ru/c în Asia Minor Io U1e End ol Ilic l/1iu/ Cenlury a/Ier
C/Jrist, Princenton - New Jersev, 1950
161 H. G. Pflaum, Les gou,·e~neurs de Io pro,·incc ronwine d' A rabie de 193 a 305,
in Syrio, 34, 1957, p. 128-144 (extras)
1
~·' L. Robert, La ele<'.'>-'>•.' cit' I /c'·rnpo/ is Cu.'>/ ulJ11 ln (Ci I jr ir'), I !164
Iii•; P. R. Franke, 1<./cinusicn zur Riimcrzeil, Griec hischc.~ im Sµic9c/ cler ."liinzcn,
Munchen, 1%8
li;, C. C. \'prn10i·i10, J?omon lmpcr/(// .-\rt in Grccr·,, a/ICI .-\sic, Minor, Cumlnidgc
!'-.fc1-."., l!lfill, 54B p.
1!12 ii.
IGc K. Wachtel, Dic Leyionslegol<'n cler Orient · - .-\1 mecn des riimi.'>cl1es Heic/1cs
,·011 Augustus /Jis Gal/ic11us, Berlin, l!J70 (extras)
16
n \Iv. H. Waddinglon, lnscriptions grccqucs C'/ lutin<'S ele 1n Syrie. R<'cuci/kcs
ci expliqui.·s, Roma, 1!)70, 628 p. (retipi',rire a lucri"irii apilrule la Paris, 1870)
170
R. de Vaux, HistiJirc ancicnnc r/'/srne/, Paris, El71, 674 p.
171
H. Finsen ~i colab. Le /,e1·e du T/1eatrc ronwin a Hasrn (Syrie), în ,\nn/er:/a
R,im. f!lsl. Dw1ici, Suppl. 6, 1972, 24 p.
l!J fig. (extras)
1
'~ M. Sastrc, lnscriptions incrlitcs ele J'Arobie ronwinc, în Syrir1, 73, 1073, J2 p.
(extras)
m R. Furneaux, The Ramon Siege ol ler1.1scl/f'm, London, W73, 223 ·p.
174
G. M. A. Haufmann, From Croesus Io Co11slnnlinc, thc Ci/ies ol vVestern A.~ia
Minor în Greck and Roman Times, Ann, Arbor, 1975, 220 p.
270 fin.; ci. şi R. K.
Sherk, î/Je Legales of Gnlalia lrom Augustus Io Dioc/cli<ln, Baltimore, l(J51 (nouc'1 necunoscutii ~i inaccesibilă)
.
i;:, N. Gostar, Sur l'inscriplion de Ti. Clauc/iu.~ Maximus ele Grnmmcni (Mnccct_onie) în l'pi~raphicn. T rm·cwx ci ed ies au V He Congres d'epigraphie grccque ci /n1,nc, Bucureşti, 1977, p. 75-99, fig. 2 - Les provinces oricntales pendant Ies annees
114-117
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Europa romană va fi prezentată geografic, de la vest spre est. Cum
ni se pare firesc vom zăbovi mai atent asupra provinciilor din Europa
central-estică: Dalmatia, Pannonia, Moesia şi Dacia. De asemenea va fi
subliniat aportul substratului preroman la crearea romanităţii europene.
Deoarece Europa înainte de a fi romană a avul ca şi Asia vestică şi
Africa nordică o istorie preromană, respecliv iberică, celtică, italică,
germanică, illiro-pannonică, traco-dacică, şi cu atît mai vîrtos greacă,
etruscă şi parţial cartagineză, civilizaţii indigene vest şi central-sudest europene excelent sludiate arheologic şi istoric. Spre est, în vremea
lc1 care ne referim, Europa a fost scitică şi ceva mai tîrziu sarmatică.
Coasta sudică, medileraneană a Europei a cunoscut civilizaţiile clasice
greacă şi etruscă, punică, care la rîndul lor au contribuit la ridicarea
civilizaţiei romane. Roma însăşi s-a ridicat din aceasta. Europă în care
timp de peste o jumătate de mileniu a fosl una dintre „egale'', luptînclu-se pentru a fi, istoria sa consumîndu-se în Latium şi între graniţele
Italiei. Ea devenise o putere dacă nu mondială, dctr mediternnecmă, după
cucerirea Africii carlagineze, a Siciliei şi coctstelor Hisµctniei, cinel inc el
nu domina profund şi integral Cirlllic1 Cisalpină. Observaţia lui V. Pârvan, făculă acum mai bine de o jumătctte de secol că „Se uită prea adesea că pînă în secolul I a Chr., cinel puterea Romei se instalase chim în
Siria, încă se mai vorbea deslul de rău lalineşte la Padova, la Verona,
la Milano, că civilizaţia Galliei Cisalpine, în acelaşi secol I c.1. Chr.,
se polriveşte mai degrabă în Europa celtică decît cu Itc11ia romană, că
cisalpinii romanizaţi sînl mult mai înrudili, ca rctsă ori ca mentalitate,
cu galii, cu illirii sc1u cu dacii, clecît cu latinii" 176 ni se pc1re plină şi azi
ele adîncul ei înţeles.
De aci urmărirea aportului substrntului autohton în procesul de romaniznre şi a romcmizării însăşi ca fenomen istoric cu dezvoltare precisă
in spaţiu şi limp şi nu ca un dctl aprioric.
Britania romnnă, cec1 mdi vestică provincie imperială, în multe privinţe dsemăn{1Loare şi conLPmporană cu Dacia, a fost sistPmalic şi temeinic cercetată de o şcoc-llă c.1rheologico-islorici1 ele mcue pn'sligiu CMC'
şi-li adus suhslt111ţirll dporlul, cum se \'a vedea într-un caµilol urmcHor
cil c1ceslei lucrări, la studierea isloriei ronldne în ansamblu. in ordine c ronologică lucrările ce le vom dlninli cuprind majorilatea aspectelor civilizc1\iei cullurii cello (hrilcrno) - romane din Britanic1, sub semnctlura
unor repuldţi
romanişli:
/.;', Birley ( 1961 )'", R. Ci. Colingwood,
1
T?. J>. \\righl (1965) ' \ R. J\-lerrifield (1965) 17 !', C. E. Stcn·ns (1966) 1M1,
•·,-,; ,·. Pân·an, Dc1ci<1 1, Ouc., ID67, p. 131
1'' L Birlc>y, Romnn Hritnin r111d Ilie Romnn Army, Kenrlal, ln61
l,h R. G. Colinu1a1rrl, R. P. \Vrighl, 'fhc romnn lnscriptio11s ol llritnin, /. lm,criplions 011 ,\/onC', Oxforrl, H.165, 790 p., 2314 piese epigrafice
!7!, R. Marrifielrl, T/Je Ronwn City of London, Lonrlon, Hl65, 344 p.
ii.
1 0
'
( . E. Slc>Yens, T/w B11ilcli11g ol llmlric111':; \\1<1/1, 1966
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J. B. \Vhitwcll (1970) 1~ 1 , P. J. \Voods (1971) 1s:?, R. J\1. But/er (1071)rn 1 ,
I. D. Morgary (1973) 184 , A. Raincy (1973) 18 ·3, J. Jlorsley (Reed.!) (1974) 1R';,
S. S. Frere (1974) 18 î, R. J. A. "Wilson (1974) 188 , L. Dodi (1974) 18 !1, J. \Vacher (1975) 1!10 , E. J. Phillips (1976)rn 1 , S. Johnson (1976)1!1:! şi A. Birlcv
(1976) 1n:i_ Nu a scăpat cercetătorilor nici influenţa romană în Scoţic1 şi

Irlanda, regiuni rămase celtice pînă azi, necucerile de Imµeriul roman
şi neromanizate, dar unde a pătruns cultura romană, creştinismul. Dăm
un singur exemplu, lucrarea de mari proporţii a lui K. J-Joughes ( 1972) 1n4
asupra surselor creştinismului timpuriu în Irlanda. OPnsitatea ştirilor
adunate, erudiţia şi onestitatea acestor cercetări nu mai trebuie, cred,
subliniate. Valoarea lucrărilor engleze (foarte puţine din partea altor
cercetători) asupra Britaniei romane este unanim şi pretutindeni recunoscută.

Europa occidentală de expresie latină, neolatină, Gallia, Belgia de
expresia franceză, Spania, Portugalia, Elveţia de expresie latină ( romandă, franceză şi italiană) şi în centru Italia cu Roma la care trebuie
să adaugăm insulele Mediteranei vestice, Sicilia, Corsica, Sardinia, Balearele, sînt regiuni devenite romane în care, spre deosebire de Britania
sau fostele provincii romcme c1zi de expresie germană, romani lalea şi
limba latină s-au păslrat pînă aslăzi. Situaţie similară cu a Daciei. În
aceste regiuni ne interesează substratul autohton, atît de plastic pus în
valoare de cercetătorii francezi şi alţii prin expresia gallo-romane, redind nu numai persislenţa acestuia dar şi participarea la crearea ci vili za ţi ei şi culturii, limbii franceze, deci la existenţa de sine a poporului
francez. Situaţia e pe alocuri aidoma şi în Spania sau chiar în Italia, Italia participînd şi ea la procesul de romanizcire ca p('ninsulă şi la extinderea acestuia în celelaltă pi:lrle a lumii romc111e.
Pentru Gallia literalura amintită de noi esle foarte recentă şi cuprinde numai o selecţie cmume, în care intră şi realele posibilităţi de in1 1
~

155 p.

.I. B. \Vhilwcll, lfonrnn Lin< ()[/1.\hir,' (l·fo,lory of Lincoln~hirc, \"ol. li), 1!)55,

+ ii.

182 P. J. Woods, Brix11orlh f:'xcm<l/iri11 I: Thc lfomn11-Hriti.\l1 Vi/lu IQ65--1U70,
part. 1: lhe Roman Coarse Potlcry and decor, Sam. \'vilfc. (I:xlr.). p. 102 sqq.
1~3 R. M. Butlcr (crl), Sole/ier UII(/ Ci\'iliun i11 I?onwn 1·01/,.\/Jirc-, Lcicestcr, 1!171,
208 p. + ii.
1 1
~ I. D. Margary, Romun Rom/:; in nritnin 3 , Lonc/011, 1'.171
i.,.-, A. Raincy, /Vlo~c,ic.\ in R()m<111 H1itui11: ,\. Guzcllc, :'<'11 tnn AhlJol, lfl71, 205 p.
IRG J. Horsley, Hritunni<I R(Jm<1n<1 or Ilic Romun Anliquit,'.\ ol llriluin, J!l74, 520 p.
+ii (Reerlitnre a lucrării apă.rute l,1 Lonclrn în 1733)
lliî S. S. f'rr,re, H1itu11niu: n lli.\lory ol Romun Hritni11'!, Lnndnn 1!174, 487 p
JHH R. J. A. Wilson, ,-\ Guiclc Io /he Romn11 Rcnwim în Hrituin, London Hl74,
36.5 p
141 ii
i&:i L. Dodi, l,'ur/Jnni.\licu romanu în 13ri/<1niu l\,IiJano 1974 152 µ.
Jflfl J
' London.
'
, '1.64 µ + 78 ii+ !)1 h.
· , . w ac h er, 1.he To1111.\ ol Rom(l/1 Brilai11,
!D75
ini E. J. Phillips, llmlriw1's \\'cl/1, Ens/ ol Ilic North Tymc, London-Oxforrl, 1976
lfl~ S. Johnson, Tlw Rom<111 l'orst ol Ilic Saxon Sl1crc, 1!176, 224 p
84 ii
(nouZ1 inaccesibil,-1)
3
ir,
A. Rir!ey, Ule in Roman Rritnin, 1976, 192 p
147 fiq.
rn, K. Houqh(ls, Lnr/y Chris/ion lrelnncl. lntrocluclion to· Ilie Sourccs, !!)72, 320 p.
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f ornrnrf' lorr1IP. Alît în sintPze cit şi în lucrări monoqraficP rcrcf'lătorii
ca J. J. 1/att (1970) 19-\ H. \Valter (1970) 1!' 6 , Fnider şi feytmam (l970) 1fl 7 ,
M. Borrlct (197t)tu8 , F. 'f'hcvenat (197I) 1fl!l, P. Mac/icndrick (1972)2°0 ,
J. I?. 'J'erisse ( 1972)2° 1 , /?. Potier ( 1973)2°2 , M. Picon ( l 973f 01 , R. Perie/Jon
(1974)2° 4 , G. Kaenel (1D74f 0 \
.f\1. Grant (1974) 20 r., A. Blrinchcf (1975
07
Reed.!f , sau colectivul Du/rnmc/, Ba/sau şi \' erhnct ( 1975)201\ judecă
civilizaţia romană

în Gallia ca un dialog între gc1lli şi romuni, ca o coparticipare istorică lc1 edificarea civilizaţiei şi c ullurii francew şi aportul direct şi nemjlocil, dar ulterior al francilor germanici. În acest consens se aliniază şi studiile privind Belgia romană publicate de \V. Meyers (1964)2° 0 , învăţaţii De Laet, Doorselaer, Spitalls ( 1971f10 şi alţii.
Roma, Latium, Italia, prima provincie romană Sici /ia, romanizarea
Etruriei şi a Vaii Padului. adstratul tîrziu nelatin, germc1n la viaţa istorică a Lombardiei. ceramica şi marmora romană, alte aspecte ale multiformei PVoluţii a unei civilizaţii şi culturi ca cea romană, latină constituie obiectul atenţiei c1 numeroşi cercetători din Italia şi alte ţări ale
lumii, printre care amintim şi cercetători romani cu studii publicate în

+

rn:; J . .I. Halt, Ccllt•s el Gnllo-Homain~, Gene\·il, 1!)70, 334 p
158 ii (in seri<1
A.rchaeologia Muncii)
rnr, H. \Valter, Ln Colo11nc ci!,e/<'c dnns 1a Gaulc rn11wi11e (Ann. Lilt. l'ni,·. Bc-

+

san<;on, ,·ol. 119). Paris, 1970, 140 p
39 pi
1 17
!
Faicter şi Feytmans, LC'.5 necropolC's mcro1·ingiet111C'\ (Coli. d'archl•oloq. rN1.
du Musee de Mariemonl, li), l!l70, 274 p + 22 + 151 ii.
t98 M. Borctet. l,n Gau/c ronwim•, Paris-Montreal, Hl71. 160 p
l!l!l E. Thevenol, Le Rcmrnois gallo-romain (coli. Latomus, 113). Bruxdle~, 1r1,1,
2n p
17 ri~1
~oo P. Mackendrick, Roman France, 1972, 275 p
:!Ot J. R. Terrissc, Les ceramiqucs :;igillec!, gnllo-ronwincs clcs 1'-lustrcs-c/e-\·cyre
Puy-de-Domc• (Suppl. a Gallia, 19)\ Paris, 1072, 244 p + Sri pi+ 55 ii.
:>O:! R. Porli<>r, /,r, qc-nic• militairc de \·crcing<'/orix. ci le myth .·\/iw-A./l'.,ic,, CIPTmont-Ferranrl, 1973, 367 p
1
~• ~ M. Picon, /111 roc/uc /i,J11 â
/'<'lucie ci<'., c <'runriquc., sigillt't''> ci,· l,<'J;ou:x, l)ijon,
lfl73, 135 p
:>n~ R. Pcrichon, Cr'·rumiq11c pC'inr,, cdliquc ,·t qu/lo-10111nit!f' en 1'01r:1, Rn,rnnC',
lfl74, 14G p
::,,.-, C. Ka0n0I. \I c'nlicum I: Ccrnmiquc f1<1/lo-1omaine rit'< oti'.'> (Pr11rl. clP-; 11-mc
C?1 111-lllP „jec Ies), lW-1, 125 p
:>ll!i 1\1. Crnnl, Cm•Mir, Lonrlon, 1074, 232 p.; ic/cm, T/J,, . \rmy ul the Cue.,w s, L"n·
clon, I rl74, 365 p
7
::o A. Blanchel, Les 1'ri>sor c/(' monnais ronwi1ws <'I Ic.~ i111 o.,iun.~ ger nwniques
r11 (im1/C', 1975, 332 p, (ReectitarP a lucrării apărute în 1900).
08
~
Duhamel. naisan şi Vernhet, Ccrnmiqw•., cn Gcw//e ro111uine, lf175
""~ \V. Mcycrs, L'm/mini!ilralion ele Io provimc ronwine de l<l /klgiquc', Rri"1qqc,
I flfi4; ci. -ii_ . \rc/1&0/oyic cn Als<1c<', 'J'cncs cl'i111•0!,io11 ci currcfour c/'11/111c11cc, s1·r;1shour~. 1D73, IA0 p. pentru zonPle limilrofe estice ale Galliei; A.Iii de/ co/oquio !,U)
Irmo: Lr, G<1//ic1 Ro111u1w (Aer. Lincei Quact., 158), 1973, 19!l p
:!III ~P Lilei, Doorselner, Spilacls, tu ni>nopo/C' gal/o-roma inc c/C' B/ic quy (Hai1wu1-Hr/q1q111'), 1971. 176 p
22
151 ii (în s<.'Tia DissNI. Arclrncol. Gilnc\enses. HI)

+

+

+
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ch,sfoşmînd încă cercetări în It,Ilia cum
este cazul lui D. Aclarneşteanu, cirheolog ilctlic1n ele origine română. Dintre cercetările mai noi amintim lucrările semnate de I':. "\Velin ( 1953f 12
G. Lug li ( 1965, 1968f 1:i, D. Sf('rpos ( I 9G9F'\ C. Promis ( 19G9f'-\ A. Alio/di (1971f 16 , R. Gnoli (197lf 1 î, O. \on Ilessen (197lf 11l, c-;. Bcuni
( 1975):! 1!1, L'Orgagene .5i Torp ( 197 5)2:w, /\l. P. Lm-izwri Pl'clrazzini ( 1972):! 21 ,
Brunn şi I-Iohti şi Kaimio ( 1975F:>:>, G. 1:ggeri ( I 975f 2:i cu referinţă directă la Italia şi c1le lui S. L Agncllo ( 195])!:>~ şi ./. Dorig ( 1975) 2 :?;i privind Sicilia şi respectiv EJ\·c/ia romandd. Pinister occidental al Europei,
spre miazăzi, spre Arfica vestică şi Atlantic, Spania c>ste cea mai îndepertată provincie romană de Dacia. Desigur Spania şi Portugalia Provincie romană care s-a împotrivit pătrunderii romane în peninsulă, cu
cerbicie, ca şi Dacia. Populaţia indigenă, locală, autohtonă (iberi, celtiberi şi mulţi alţii) a luptat îndelungat, cu disperare, împotriva Romei.
Romanizarea nici nu a pulul cuprinde înlrea~Ja ţară - Ţarc1 Bascilor nu
s-a romanizat niciodată. în Spania însă sînt unele din cele mai interesante şi măreţe monumente romane. Spanic1 şi mai ales Porlu9alia au
păstrat, la fel ca Dacia, latinismul popular cel mai neaoş, cel mai apro-

Fphemeris Dacoromana 211 sau

cit C. Daicoviciu, Coslrimoenium c Jo co!>i ele/lu „ViCI Coslrimenic~e". în /:'Dl?,
1926-1927, 4, p. 29-71; Gr. florescu, Slucliu ele.spre cclale<l ,hicia (nou(1 inaccesibilă)

212 [. Welin, Sludien urr Topogrnp/1i<' cles Fornm Homanum (Skrifter Svenska
Insl. i Rom., VI, Acta Regni Sueciae), Lund, 1953, 236 p
21:J C. Lugli, St11di minori cli lopoqrnli<l <lnlirn, Roma, 1965, 432 p. ic/cm, Roma
antica. ll centra mon11mentnk, Roma, 1!)68, 632 p
188 ii
214 D. Sterpos, Lu slrculo rommw in /tu/ia (Quaderni di autnslrnde, 17), Roma,
1969, 150 p
215 C. Promis, Storiu cll'l/' onlic11 Torino (Julia Augusta Taurinorum), Torino,
19G9, 530 p
'.'W A. Alfuldi, Eor/y Home Cinci //w U,tins, 1971, 433 p. (Ri>edilarc> 11 lucriirii din
1!163)
::1 î R. Cnoli, Marmorn rnmon<1, Roma, 1!J71, 249 p.
297 ii
218 O. von Hes~Pn, Die Junqo/Jurc/ischl'/1 func/c CIi/.~ c/cm Cirii/Jer/('/(/ von Teslona
(l'-lem. Ace. Sci0nzc>, 23), Torino, 1!)71
21 9 G. narni, /. 1,ongobnrcli în llo/io, a cur:1 di C. \Valler (lrad), Novara, 1!175,
452 p
l~o L'Orancw 'ii Trirp, // T<'mpiello Jongo/Jc1r<io o Ci\'iclo/e (Acla Ins!. Norvegiae, VII, 1-2). Roma, lm5, 3!10 p
265 fig.; cf şi Ci\'i/lo d<'i I,onqoborc/i în E11ropa, C'onveqno Roma e Cividale del Friuli 1971, Roma, Hl74, 490 p;. cf şi Romano
şi Solmi. l,c- clominozioni barbariche în lt11lia (3!l5--88B). Mililno, 1!)40, 6112 p
221 M. P. Lilviuilri Pcdrnzzini, La Ieru, siqi/Jnl<l l<lrclo-itu/icc1 o ri/ievo ne//u
co/lezionc Pisuni-Dossi de/ Mus1•0 Arc/weo/ogico c/i Milano Hl72
22
~ 0runn, llnhli. Kairnio, Stuc/ies i11 Ilie Romc1niznlio;1 of lilruria (Acta Instituti
Rornilni Finlitncliile, V), 1975, 518 p
~~-: (;_ cmwri, /,CI r 1imc111izzc,ziom• ci<'//' c,n/ico Dcll<l Pc,c/ano, l!175, 214 p.
2-1 S. L. Agnello, Sillouc cli i\crizioni po/eocri.~tin,w cft•llu Sicilio, Roma,
1053.
1 IG p.; ci. <;,i A/li <l<'i fli. Con(fr,·sso lntt'Tll. di Stucli sul/o Sici/io Anlirn (Kolw/o.~,
X\'Il(;~XIX, 1~72-1!)73). !975, 4!10 p.
118 pi
-··' I. Doriq, Art <1nt1q1w. Cc,/nloţ1uC" rai.\onni• cks col/Pc/ion.~ pri\i·c-s ele Sui.%{'
R_onwncl.~. E.l75, 1500 p.
GOO îl.; cf. <;,i Fr. Waqner, lfol'ti<t ci Noricum, Bayern siidl1ch de~ Umes l/11(/ Chilll\l'l'ţlf'/Jiet, 13onn, 1\.173

+
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piat de origini. Acesle două ţări latine, neo-latine au purlat, prin împrejurările istorice din evul mediu, îndeobşte cunoscute, romanitatea,
latinitatea, limba spaniolă şi portugheză în întreaga lume amerindiană
de la sud de Rio Grande - în America Centrală şi de Sud - un întreg
continent de expresie neo-latină.
Cercetarea originilor romane ale Hispaniei nu implică acesl articol.
Ne cerem îngăduinţa de a cita cîteva din lucrările şi numele unor distinşi cercetători, mai ales spanioli, care s-au aplecat cu rigurozitate şi
diligenţă în cercetarea Spaniei romane: A. Brancati ( 1963):' 26 , Uoris M.
Beltran ( 1970) 2 :?i, J. V ives ( 1972):.!28 , C. Fernandez Casado ( 1972) 229 ,
B. Z. Mariner (1973):! 30 , M. Vegas (1973):? 11 , R. Thom·enot (1973) 23 :?,
M. N. Satomajer ( 1973)211 , R. Etienne ( 1974)2:i\ E. 1-fuebner ( 1975)23 '\
L. Zoreda Cabal/ero ( 1975):!36 , M. Almagro Basch ( 1975)2 1 ·, P. BoschGimpera ( 1976)2 38 , Delgado, Mayei, Alarcao ( 1976)239 , J. M. Blazquez
Martinez ( 1976)2~ 0 şi J. De Alarcao ( 1973)w.
ln provinciile romane de pe Rin şi cursul superior al Dunării (Germania Inferioară şi Germania Superioară; Raetia), teritorii aflate azi în cea
mai mare parte în ţări de expresie germană (R. F. Germania, Olanda,
Luxemburg) unde latinitatea, romanitatea antică ca expresie de sine
stătătoare a dispărut, regiunile fiind în unele cazuri, regermanizate sau
22

L' /CI gucrrn di SpC1gna, Urbino, 1963, 151 p
Lloris M. Beltran, Las C1n/orus romanas cn Espmia (Anejo de Caesaraugusle,
VIII), 1970, 669, p.
240 ii
228
J. \'ives, Jnscripliones lnlinas de la E.spana romana, 1-2 Barcelona, 19711972, 848 p.; el. şi ln\cripcioncs romancs de Galicia, I-IV, Santiago de Composlela,
l!.154-1968
229
C. Fernandez Casado, Aqueductos ronwnos cn Espana, 1!172, 250 p.
il
230
R. Z. Mariner, lnscriplio1H's romanas ele Barcelona, I, Uarcelona, 1973, 263 p.
2 1
J
M. Vegas, Ceramica comun romana de/ Mcditcrnnc-o occiclent., Barcelona,
1973, 162 p.
2 2
J
R. Thouvenot, Essai sur la province ronwinc dL' Hclique, Paris, l!.173, 820
p
199 iI (Reeditare a lucriirii apiirule în 1940)
2 3
J
M. N. Sotomajer, Dolo5 /Jistoricos vJIJrn Jo,5 sClrcoplwgos rom. c,i~t. de Espana, Granada, 1973, 135 p.
m R. Etienne, l.c culte imperiale c/ans lu pi·ninsula ibi•riqul' cl'Auguste a Dioclclien, Paris, Hl74, 616 p.
m E. Huebner, lnscriplioncs J-lispaniac Chrislicmcrc, I-II, Hildnsheim, 1975 (Reeditare a lucrZirii apărute la Berlin în 1871-1900)
iJu L. Zoreda Caballero, La necropolis
tcrrdoromann ele l'ue11tcspreadc1s (Zamora),
Hl75, 224 p., în seria Excavac. Arqueol. en Espana, 80
237
M. Alma~Jro Basch, La nc-cropolis HispC/110-V isiyoc/cr ele Sl'gobriga, Sallices
(Cuenca), Hl75, 136 p.
:::,a P. Bosch-GimpC'ra, PClh'/110/oqir, ele J(I Peninsu/n lberir u (Scrieri dinlre 1923l!lGG), Graz, 1975-1976, 840 p
~J~ Delqado, Mayei, Alarcao, Les Sigilli'es (Fouilles de Conimbri9a, I\'), 1976,
370 p
im J. M. Bla1q11c-z Marlirwz, [[istoria .~aciui y economica ele la Esp(lfUJ romcrna,
II, 3-5, 1!176, 152 p
w I. De Alarcao, Portu9<1/ romono. 1!.173, (col. Historia I-,lundi) 274 p; ci. ~i Hispu11ic, Romu11a (Romil, l !.172), Q11ilcl. 200 delia A<.:cad. l'<al. dL•i Lincl'i, Romil, l !.174, 179 p

u A. Brancati, Augusto

227

+

+

+
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în altele germanizate, au fost efectuate cercetări vr1loroase ele Institutul arheologic german în principal, prin nucleele sale de cercelcHe din
Kăln, Mainz şi de către altP şcoli istorico-arheoloqice. ~folţimt'a c0rcetărilor publicate, numeroasele studii şi iHticole ce nu pot fi amintite cu
acest prilej, ne îndeamnă la o alegere, poate nu dintre cele meii strînse,
dar oricum cea care ne-a parvenit ca biblio~irafie şi care ne aparţine.
Ne-am oprit la acele volume care ni s-c1u părut absolut necesare pentru
a schiţa o introducere în problemă pe baza lucrărilor ac:Luale semnate
ele următorii autori: G. Alfăldi ( 19G8j:! 4:!, C/J. H. RO.ger ( I 9G8j:! 4 '.l, P. Mackendrick (1970) 21 \ E. M. vVightman (1970)! 4", F. Keller (1971)2 4 ", H. Birkhan (1971)'.! 47 , Doppelfeld şi I-ialdh (1972)2 48 , \V. Rensch (1973):! 4!1, A. şi
R. Schmid (1974):!" 0 , Gu.nther şi K.ăpstcin (1975f' 1 , E. Ki.inzl (1975f'i:!,
D. Baatz ( 1975):!·-'1. Boettger, Buelow, Diesner şi colc!b. ( 1976V'4. fi. J. Kellner (1976)2~'\ P. La Baume (1972V"i, R. Weillcr (1972, 1972af'-'', E. \Vilhelm ( 1975)2"8 , Fr. ·wagner ( 1973f·'u.
înainte de a zăbovi mai pe larg asupra provinciilor romane de la
Dunăre ne oprim la
provinciile roma1w din Peninsula Balcanică,
::i:: G. Alfolcti, Die I-fillstruppen in cil'n riimi~c/1en P10\'inz Germania Inferior,

p

+

19GB

m Ch. R. Riiqer, Germonia Inferior, Kăln-Graz, 19G8
11
"
P. Mackendrick, Romons an lhe Rhim'. Arc/weo/ogy în Gernwny, 1970 26D
171 ii
::i·, r. M. Wiqhlman, Roman Trier c:nci Ilie Tren'ri, H.170, 320 p + 24 + 25 ii

+

11
~ ; r. Keller, Dit- Spătriimische Grctbf11ncl in Siiclboyern, HJ71, 270 p.
ii; Keller
Overbeck (ed), Dic Fundmiinzcn der riîm. Zeii in Deu/.w·h/onc/, Abbt, I: Bayern,
Bel. G., Unterfranken, !GO p
::n H. Birkhau, Germonen und he/ten bis zum Ausuong cler Romerzeit (Silz,
Iler. 272). Wien, 1971, 63G p
iik Doppelfelct şi Helcth, Dcr Rhf'in l'ncl clic Riimcr, 1972, 52 p
144 fi<]
19
~
W. Rensch, Augusta T.~t-\·crorum 9 , Trier, l!l73, 4G p
ii
i.,o A. und R. Schmict, Die Riîmer w1 Rlwin uncl 1"1<1in, Frankfurt ,1. l\1., 1974,
8BG p -1- 33 ii
~.-r1 Ci'1nter •:;i Kopştein, Dic Riimt-r w1 Rhein unei Donau. 711r ))ofit. soz. Enl11·ickJunq jn d. rom. Pro1·inzen <rn Rllein, Mow/ unei ober Donnu im 3. 11nc/ 4. Johrh.,
l!J75, 670 p
~ci L Kunzl, Gcrmani(I Superior. A/zey unei U mrwbung, Bonn, I !J75
2
:,J D. Baatz, Dcr rocmi.~c/1c Lime.~. Arclweol . .,\un~f/uegc z11 i.~c/ien lU1L'i11 u. Donw1, BNlin, 1975, 308 p
2 1
.-'
Boet9er, Buclo11·, DiesnN şi colab., Die RiillH'r cui Rhcin 11nel Donn11 7ur polii. ll'ir/.w:h. unei. soz. J,nt11·ick/unq in den Provinzen an Hhein, Mo.w'l und oberer
Donou im 3. und 4. Jc1hrlwncil'rl, 1976, 520 p
32 ii
~.-.-, H . .I. Kellner, DiL' lWmer in Hayc1n:i, 1976, 219 p
80 ii
:::,,; P. La Baume, Thc Romons on lhe Rhine, 1972, 81 p.

şi

+

+

+

+

2

:,; R. Weiller, Die Fund miinzcn cler riimischt-11 Zt'il im Gros.~l1erzoqtum Luxt-mbourg, Berlin, 1972, GIG Pi idem, Momwies nnliques di.•couvertes on Grnnc/-Duc/1i' ele
Luxembourg, O.A.I. Rom. Germ. Komm. et Musec ct'Elat Luxcmbourg, 1972, GIG p
42 pi. (varianta în I. franceL[1)
~.-,H E. Wilhelm (ect), Picrrcs .~culpti.•es el in.scriptions ele J'i,poq11e ronwinc en
Mu.~i•c c/'Hi.\loirc el c/'J\rl l.uxembourg, C'alalo~Jue, UJ75, !GO p
ii

+

+

u, Fr. Wagner, Rae/i(I el Noricum, fJ(lycrn siicllic/1 c/cs Limes unei Chit'mseeue/Jh'l, Bonn, 11)73
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adică de la sudul Munţilor Balcani,
lită de C. Jirei::ek -- Al. Philippicle

mai precis de la sud de linia stabi- P. Skok, care ern de fapt limita
dintre teritoriul în care se vorbea mai mult greceşte decît latineşte:
Grecia - Ahaia, M,tcedonia şi Thracia. Stăpînirea romană în Grecii:!
deşi înclelunqală, a înlîlnit ca romanizare, limba weacă (elenă), cure c1
influenţat cum hine este cunoscut cultura romană şi la sinul căreia s-au
formal numeroşi tineri romani.
Ivlacedonic1~w,, .,era grecizaU-i şi num8rul inscripţiilor latineşti a fost
mult mui mic decîl ul celor greceşti" 261 (aproape 500), iar Thracia „aparţinea domeniului de limbă grecească şi a lăsat un număr mic de inscripţii " 262 ( aproximativ 300). Cu toate că proviciile Macedonia şi Thracia
erau grecizate ele aveau „enclave latine în Dyrrhachium (Durazzo),
Scampa (Elbasan), Heraclea Lynceslis (Monastir sau Bitolia), Traiana
(Star a Zagora), A pri, Deultum şi Philippi " 2,;:i. Aceste teritorii. alături de
Grecia, vor forma principalele regiuni europene ale Imperiului bizantin
unde în evul mediu se va vorbi din nou curent I. greacă (medico-greacă,
bizantină), fără ca tradiţiile latine să se ştearg[i cu totul. Această influenţă roman8 s-a manifestul şi asupra pilrţii de sud a Illyriei, fapt
reflectat de elementele latine ale albanezei pînJ azi 2 r,~. Romanitatea,
latinitatea, s-a menţinut mai ales în provinciile dunărene de la nordul
Balcanilor, Moesia, Dacia, dar şi în Tracia. în Tracia, arată recent
I. I. Russu „Diminuareu şi dispariţia lentă a elementelor traco-romane
de pe scena vieţii politice şi militare, sociale şi economice a Bizanţului,
mergînd paralel cu grecizarea lor intC'g1 ală în cursul veacului al VIIlea, corespund în linii mari cu transformările ddînci clin patria balcanică
şi dunăreană, cauzate în primul rînd de popoarele migratorii şi de aşe
zarea slavilor în accsle teritorii, care au început fracţionurea unităţii
etnic-socic1le şi economice a masei de provinciali autohtoni (majoriti.1tea romanizaţi) din teritoriul Moesei şi Thraciei, ca şi a echilibrului
politic-culturul romano-bizillllin: traco şi moeso-romanii c1u fost separaţii ele imperiul grecesc şi dislocaţi în bună porte din vechile lor uşe
zări provinciale. Traco-moesii şi 9eţii antici (nliJjorilatea ele limbă latină-romanică) ce nu s-au putut perpetua în marea comunitate socialetnică şi de limbă a romanilor sud-est europeni (românii din zona Carpaţilor, ca şi cei din Balcani) au fost asimilaţi în masele etnice slave, în
primul rînd de poporul bulgăresc de mai tîrziu, între sîrl>i şi în albc1nezi ·•~u,,.
I. J. Ruso.;u, ,\focl'clonicu, în LD.E. VIII, Roma, 1!)38, p. 105-2:i2
1-1. MihZ1csc11. Limba Jutină în pro\·incii/l' du11ă1L'/lL' <de /111µe1i11/ui 10111u11,
Duc., l!JG0, p. 30
ir.~ /c/C'm, ibidem, p. 31
113
::
Jc/em, ibidem, p. 37
1
::i; C/. N. Jokl, Vu/c;ărlnteinis.w·hc im A/bo11,•.\isd1en, 7HP/r, XLI, 1!1'.11
p. 2811 'ii
::,,u

~61

urm; ic/em, A/bonologisclrr Reitrage zt1r Kenntuis ch's BuJJwnlcrtcin.~, în \ ox Ronwnicc,, l!l41-1D42, p. 207-232
~,;., I. I. Russu, Ut•menlde traco-getice în Imµ,,ri11/ ronwn ~i î11 lhw111i11m (\ t'U·
c11rilt• li/ \ li). Contribulic lu is/o/iu şi ronwni:1.urL'U lrnci/01, Uuc., l!J7G, p. IGO
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De la A. Stein (1920), L'. Groug (1939fr,r, s-au publical o serie ele alic
cu o cuprindere sinlelidi asuprn unor aspecte din isloric1 epocii
romane în Crccia, Macedonict şi Thracia de r. Papnzoghi ( 1957), Korliuti, Ancmwn şi Ginari (1969fri,, V. Bcscvliev (1970),~m\ R. r:. Hodinott
(1975)2G!J şi I. I. Rus.su (1976) 270 •
Pro\·inciilc dunărene ale Imperiului roman Noricum, Pcmnonia,
Dcdmatia (Illyricum), Jvfocsia şi DaciCl au avut fondul etno-culturnl comun, adică incloeuropean, teritoriul fiind locuil în ,rnlichitatea istorică
(sludiul nostru nu se ocupă ele realitătile preistorice) în vest {Noricum,
Pannonia, Dalmalia) de illyro-pannoni iar în est (Moesia şi Dc1cia), la
care trebuie să adaugăm şi Thracic1 de la sud la Balcani, de tracomoeso-geto-dnci. între cele două arii au existal fireşti interferenţe, mai
ales pe linia Dunării între Belgrad şi Viena. Prin ocupaţia romană şi
romanizarea acestor provincii s-a creat romanitatea răsăriteană, romanicii din întinsul spaţiu al provinciilor dunărene, partial cuprins apoi de
popoare de expresie germană {Auslria), slavă {slavo-bulgară, în Bulgaria şi de sîrbo-croată, de respectiv sloveni, munlenegreni în Jugoslavia)
şi maghiară (Ungaria) şi din care a mai rămas ca teritoriu de expresie
lcttină cel locuil azi de români {în R. S. România şi R. S. S. Moldovenească), la care trebuie să adaugăm şi enclavele româneşti sudice ( aromânii şi islroromânii). În acest teritoriu, pe fondul intins local romanizat, din romanicii epocii romane tîrzii, s-au format două popoare de
expresie neo-latină, românii şi dalmatii: ,,Condiţiile naturale specifice
din Pensisula Balcanică, predominarea c1griculturii şi păstoritului, influenta graiurilor locale şi a limbilor germanice şi slave au impus cu
vremea limbii ]aline din provinciile dunărene {s.n. S.D.) trăsături deoselucrări

,,;G A.
Stein, 1-/iimi.\c/ie Rcichsl1cu111/1'11 cir'r Pro\·inz Tluocin, Surajevo, El20; E
Groc1q, Dic riimi.\c/iC'n Rcic/1.s!Jcc1mtc11 \ 011 ,\clwia bis uuf Dioldclinn, \Vicn--Leipzig,

ID3D
'.t;~ F. Pupuzoqlu, Les cilc.'s nwccdonicnncs ci J'cpoquc romains, Skopljc 1957; Korkuti, Anaman, Gjinari, Les l/lyricns el /a fJC/lC/,C des A.ll1ains. Trawiux: ele Ia Scssion
3-.J nwrs 1969, 1971, 258 p
"u8 V. Bcsevliev, U nlcrsuchungcn iibcr clic Pcrsoncwwmcn /Jci elen Thrakcn,
Amsterdam, 1970, 144 p
~G!I R. :r. Hodinott, Bulgaria in
Anliquily; an arclwco/ogica/ inlrocluclion, London, 1975, 368 p
il
~;o H. Mih~tcscu, op. cil., p. 43; cu privire la I. albanez[i v. şi I. I. Russu, Illirii.
l.~loria, lim!JC1 şi 011omC1stica, rnnwnizarcn, Buc., 1960, p. 111 „Rezultatele cercetărilor
asupra oriqinii şi formării limbii albaneze nu pot fi considerate ca definitive ori mă
car paftiul salisf;1c[1toare, în primul rind din cauza că sînt bazate pe clemente lingvistice indirecte şi de valoare dubioasZ1: o legătur;\ documentarl1 sigurii şi clară intre
albanezi ~i illiri, respectiv tracii antici, nu exista; totul se bazează pe un material
comparativ lingvistic ori etnologic adesea echivoc, pe probabilitf1ti vagi şi chiar pe
c1parenle înşelătoare, ce nu rezistă unei critici mai severe şi care au stîrnit multe ne:
dumeriri şi încurcături"; pentru probleme generale ci. şi S. Casson, Macec/oniu,
Tllrncc unei l/Jyriu, Oxford, l!J2G

+
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hite, care au individualizat-o şi au diferenţiat-o de Jim ba lc1tină clin Italia şi din apusul Europei. Dar au existat de la început deosebiri însemnale chiar în interiorul provinciilor dunărene: substratul lingvistic din
Dulmatia a fost illyro-pannon, iar mai spre răsărit s-a afirmat îndeosebi
cel trac; colonizarea romană a Dalmaţiei a avut mai mult un caracter
civil şi urban, pe cînd în ţinuturile de-a-lungul Dunării au predominat
clementul militar şi viaţa sătească; Dalmaţia a rămas strîns legată de
Italia, pe cînd celelc1lte provincii au gravitat multă vreme în jurul Conslantinopolului şi au trăit în contact mai îndelungat cu populatiilc
străine venile dinspre nord-est. Aceste împrejurări au dus cu timpul
la două limbi romanice deosebite: dalmata, pe coasta Adriaticei, şi româna, în Dacia şi la sudul Dunării). Substratul illyr a suferit o puternică influenţă latină, mai ales în domeniul lexicului, dar a supravieţuit
în albaneză" 2 î 0 ,
Aceste elemente de legătură, comune, între provinciile dunărene a
îndrumat, chiar obligat pe diverşi cercetători oneşti ai problemei ştiin
ţifice care ne interesează în aceste rînduri să abordeze istoria sau diferitele aspecte ale istoriei romanităţii răsăritene, ca un fenomen cu ele
mente comune acestor provincii ale Imperiului roman.
Dintre istoricii şi învăţaţii moderni îl amintim în primul rînd pc Julius Jung cu vestita sa lucrare Roemer und Romanen in den Donauli.indern. Historisch - etnographische Studien, apărută la Innsbruck în
1887 în care studiază atît contribuţia fondului indigen Ia procesul de
romanizare în urma transformării acestor regiuni în provincii romane,
cît şi urmările romanizării, prezenţa latinităţii locale în provinciile dunărene. Dă şi o soluţie ştiinţifică studierii originii latinilor carpatodunăreni: românii sînl dacii romanizaţi care trăiesc pînă azi pc teritoriul vechii Dacii2 71 •
Peste trei decenii J. Zeiller, în lucrarea sa Les origincs chrcticnncs
dans ies provinces danubiennes de J'empire romc1in, apctrulă la Paris în
1918, cercetează rolul paleo-creşlinismului în consolidarea latinităţii tuturor provinciilor romane dunărene, rolul acestuia în legăturile cultural-lingvislice dintre romanicii intinsului spaţiu al romanităţii răsăritene.
Mai tîrziu, în 1960 un cercetător român H. Mihăiescu publică lc1 Bucureşti sinteza sa Limba lutină ln provinciile dunărene ale Imperiului
~;i Nu intră în discuţia noastră ipoteza neverificatu ştiinţific forn1uldl<l cu prelenlii de solutie !;,liin\ifică de către R. Răesler, combătut[! la vremea ei de A.D. Xenopol şi mili tirziu de al\i autori. Această ipoteză a fost infirmată de descoperirile
ilrheologice !;ii de cercetările ulterioare, dovedind încă odată că extinderea unui aspect istoric asupra unor mari fenomene istorice nu reflect[! realitatea şi este, în
~tiinl(1, nu numai surlilJ eşecului, ci ~i de tristă memorie.
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roman, de astădată aducîncl statistic şi lingvistic în cliscu~ie istoriu provinciilor de la Dunăre, deti pe baza izvoarelor şi inscripţiilor lc1 tinL',
probă materială şi evidentă a romanizării acestora: 2000 în Noricurn
(sec. I-VI e.n.), 7500 în Dalmafia (între anii 57 î.e.n. - 612 e.n.), 3500 în
Pannonia superioară (între anii 10-380 e.n.), 1500 în Pcwnonia inferioară
(între anii 81-377 e.n.), 1300 în MoesiCL superioară (între anii 33287 e.n.), peste 1500 în Mocsia inferioară lin sec. I-VI e.n.), peste 3000
în Dacia (între anii 106-268 e.n.), faţă de aproape 500 în MacecioniCL şi
cam 300 în Thracia:m. H. Mihăescu ajunge la următoarea încheiPrc':
.. Faptele lingvistice păstrate în inscripţiile şi textele din provinciile dunărene sînt numeroase şi variate, dar nu sînt nici specifice acestor tinuturi şi nici unice. Pentru fiecare din ele m-am străduit să culeq fenomene analogice din apus şi am reuşit aproape pretutindeni. Aceasta înseamnă că ele erau fenomene sau inovaţii răspîndite pe un spaţiu mai
larg. Rezultă prin urmare, că provinciile dunărene nu formau un domeniu
lingvistic izolat sau independent. Se înţelege, concluzia noastră are numai o valoare relativă, adică este în funcţie de materialele epigrafice
şi literare antice cunoscute pînă în momentul de faţă. Dar aceste izvoare, deşi par numeroase şi cuprinzătoare la prima vedere, n-au putut
totuşi să îmbrăţişeze întreaga bogăţie şi varietate a limbii vorbite. Asemănările lor cu limba inscripţiilor şi a textelor din vestul României se
explică atît prin tradiţia grafică şi literară cît şi prin faptul că pînă în
jurul anului 400 Dunărea a constituit oarecum coloana vertebrală a
sistemului militar roman şi a fost înţesată cu militari, funcţionari, veterani sau colonişti de limbă latină, iar după aceea Imperiul roman ele
răsărit a păstrat limba latină ca limbă oficială pînă la începutul veacului al şaptelea. Apoi în secolele III-IV, creştinismul s-a propagat în
provincii le dunărene în formă latină, nu grecec:1scă, ceea ce de asemenea
a înlesnil legăturile cu restul domeniului de limbă latină.
Se şlie cct lexicul latin din limbile română şi albaneză este în bună
parte rustic şi concret (s.n.S.D.), pe cînd izvoarele scrise din provinciile
dunărene au mai degrabă o trăsătură urbană, abstractă şi livrească. Ele
reprezintă prin urmare o pătură socială subţire, suprapusă, pe cînd dedesubt realităţile au fost foarte complexe şi s-au legat strîns de ocupaţiile zilnice fundamenttlle: agricultura şi păstoritul" 27 :i.
Doi cercetători aduc în acest sens mărturii deosebite, în urma cercetării monografice a două aspecte din istoria Dobrogei sub romani
(parte a Moesiei inferioare). Astfel A. Aricescu arată „Rolul covîrşitor
pe care l-a avut prezenţa trupelor romane pe teritoriul dintre Dunăre
Mihăescu, op. cit., p. 44
m Ic/cm, i/Jiclcm, p. 27U

m H.
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şi Marea Neagră în organizarea politică şi socială, în ră.spîndirca culturii şi Jimbii latine pînă în cele mai mici aşezări rurcile constituie temeiul dezvoltării ulterioare a locuitorilor clin aceaslă regiune ca populaţie romanică. Mai bine de o jumătate de mileniu, mmata romcmti a
constituit pentru Dobrogea unul din principcilii factori de civilizaţie şi
progres, principala sursă de romanizare" 2 i 4 , iar Al. Suceveanu atrnqe
atenţia asupra romanizării comunităţilor indigene rurale: ,,Astfel slîncl
lucrurile, socotim că din punctul de vedere indigen organizarea administrativă romană a constituit în acelaşi timp o frînă economică, clar şi
un impuls cultural. Acolo unde cei doi factori se pot disocia, altfel spus,
acolo unde nu avem de-a face decît cu un contact cultural, romanizarea
a dat roadele pe care le constatăm astăzi. Acolo unde economicul a
prevalat factorului cultural, elementul indigen n-a putut absorbi cultura
romană decît întegrîndu-se structurii economice romane; odată integrnl
el este asimilat deci elementului roman, a cărui existentă este circumscrisă istoric, prin însăşi structura urbană a civilizaţiei sale. Ro1ncrnizarea indigenilor ni se pare a fi deci de căutat nu atît în urbanizarea
din provincie cu toate anexele sale - care rămîn un focar ele romanizare - , ci în acele celule care au supravieţuit ordinei romane şi avem
din fericire asemenea exemple în Dobrogea, dar în special la nordul
Dunării, unde s-a exercitat influenţa conjugată a celor două provincii,
Dacia şi Moesia, şi asupra cărora romanizarea s-a grefat lent, fără să le
despersonalizeze", ară tind că în lipsa unei continuităţi citadine, în unele
regiuni şi monumente islorice „accentul trebuie pus în primul rinei asupra comunităţilor rurale indigene":! 7 ".
Spre aceste consideraţii de ordin istoric conduc şi U'ITl'tărik istoricilor străini, observate atent, onest şi nerăstălmăcilc din dorinţe do
natură extraştiinţifică.

ln Noricum, cercetătorii austrieci, începîncl incct cu lucrarea cua lui A. Schoeber (1923):! 76 asupra Norricumului şi Pannonici
(asocierea a două sau trei provincii dunărene în lralarea unui aspect
al istoriei lor romane, este frecventă şi dovedeşte afiniUiţilor istorice
dintre ele în epoca romană) au pus în valoctre istoria Noricumului ca
provincie romană, rolul substratului indigen, romanizarea şi persistcnţ<1
acesteia în epoca romană tîrzie şi post-romană: II. Thaller ( l 053, 1DG3f 77 ,
noscută

74

A. Aricescu, op. cil., p. 197
Al. Suceveanu, op. cil., p. 1G8-1GQ
ns A. Schober, Die romischcn Grabstci11c \'011 Nuritwn u111/ Pwi11uni1·11, Vil'nil,
~

275

1~)23
277
H. Thaller, Dcr Stăcic ciN Vila S. Sc\'erini im Donnnro11m, în 1-'cst:,clirilt Iiir
Rudo/I Eggcr, II, Klagenfurt, H:153, p. 315--321; H. Stiglilz, Rt"imischc Lngcr 1111(/
friihmillc/altcrlichc Sicc//ungen om norischcn Limes, în Ostcrreic/risc/ic Jn/,rcshl'llc,

XVI, 1961-1963, p. 143

şi

urm.
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A. JJclz ( 195Gf·8 , 11. Landcnbauer-Orel ( 1966f 7!l, E. \tVebcr ( 1969fll0,
G. \\'inl-dcr (1969)2° 1 şi G. Schreiber (1974)'.! 8 :!, G. Alfăldi (1974)2 8 :?a.
Istori,1 Dalmatiei romane s-a bucurat de atenţie din partea cercetă

torilor contemporani, şi Lrebuie s-o spunem, adîncindu-se cercetările
lucrări clevenile clasice în studierea romanităţii răsăritene
în g01wre, ,ile unor savanţi recunoscuţi: C. Jirecek ( 19O1-19O3):!ll:i,
J. Zeilicr (1006):.'•' 1, floffiler-B. Saria (1938):! 85 şi A. Betz (1939)'.? 8 r,, la care
adăugăm sinlezelP publicate în deceniile postbelice de A. Jagenteufel
(19;';/îf''•, C. J\!fcifdi (19GI, 1965, 1969):!88 , J. \'Vill--.es (1969)!! 811, I. Curk
( l 97Gf 8 !la, P. Petru ( 1977f:,o şi S. Pcihic ( l 977f 91 , cercetătorii sloveni ctedicînd un întreg număr al publicaţiei arheologice a Academiei Slovene
ele Şliin~ă, epocii romane. Trei sinteze româneşti se constituie ca o contrilmţie ele preţ la isloria romanismului clin Dalmaţia, atît prin acribia
cercel[1rii, cit şi prin ideile islorice care îndeamnă la o adincire a întregii cercetări asuprn Dalmaţiei romane: R. Vulpe ( 1925)2°:?, C. Daicoviciu (1932)2!) 3 şi J. Russu (1969f!l~. În moci firesc istoria Istriei în epoca
efectuato de

~~s

A. Rctz, 1\w, Oc.~/1'1,cidws romh,c/icr Vcrgangcflhcil, Wien, 1!)56
I I. Lirnctenbuucr-Orel, ,\rcăoloui.w·Jic Swcilfrcrn/orschung in Wicn, !n Jahr/Juch cles Vcrcines fiir clic Gcschichl<' der Stadt Wien, 21-22, 1965---1966
2 0
~ f. \,Veber, DiC' rămerzcillichen lnschri/len dcr Steicrmark, Graz, 1969
,st C. \Vinkler, Die Rcichsbcc mlcn von Norici,m unu ihr Personal bis zum Lnc/e
cler ri5mh,chcn I-Icrrschnft, Wien, l!JG9, 181 p
~~ 2 G. Schreiber, Dic Ramer in Ostcrrcich, Frankrurt a.M., 1!)74, 250 p.
ii
~92 a G. AHolcly, Noricum, London-Iloslon, 1074
~~:i G. Jirci':Pk, Dic Romancn in elen Stii.cltcn Do/mulien\ Wii.hrcml c/cs MiUefo/lers,
I-III, Vicnr1, 1!)01-1903
281
J. ZPiller, Les originc.~ c/ir{•tif'nnc·.5 cfnns lu pro,•ince romaine ele Da/malic,
Paris, 1fl05
8
~ :' V. Horrilcr
-n. Sc1ria, 1\n/ikc lnschrillc'n aus Jugos/avicn, I, 1038
8
~ <; A. 11ctz, Unl<'rsuc/wngcn zur Mililiir geschichte der riimischen Provinz Da/muli<'n, \'i<•n:1, Hl39, 75 p
87
'
A. Jagenteufel, Dic SUtllfwllc>r cler riimischen Provinz Da/ma/ia von Augustus
bis Dincielian, Viena, 1958, 146 p
88
'
G. Alfoldi, Dic SliJoverei in Dolmalicn zur Zeit des .Prinzipats, Budapesta,
1961; iclem, Bcvă/frcrung und Gescllsclwft cler romischen Provinz Dalmatien, Budapesta, 1065; ickm, Dic Pcrsoncnnc,mcn in cier r6mischen Provinz Do/maticn, Heidelberq, 1!JG!J, 385 p.
13 h
~b'I J. Wilkes, Da/matia, Lonclon, 1969, XXVII
572 p
24 pi
2811
a. I. Curk, Rimljani na S/ovenskem, Ljubljana, 1976, 122 p
~no P. Petru, Die riimcrzeilliche Kcramisc/Jc Prociuclion in Jugos/avien, ln Acta
J\rch, XXVII, W76, Ljubljana, 1977, p. 224-231
201
S. Pahic, Verzeichnis cler Rămcrstcine im slowcnischen Draulanc/, tn Acta
Arch., XXVII, ID7G, LjuL!jana, 1977, p. 13-91
""c ll. Vulpe·, Cili I/Jiri lic/1'//a/ia imperiale romana, în EDR, III Roma, 1925, p.
145 şi urm.
203
C. Daicoviciu, G/i Italici nclla provincia Da/matia, in EDR, V, Roma, 1932, p.
57-122
1
~"
I. I. Ru 0 s11, 1//yirii-istolia, limba şi onomoslica, romanizarea, Buc., 1969, 302 p
.i'l

+

+

+
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romană vc1 trebui cercelată în context cu descoperirile din Dalmatia,
Ul.cute cunoscute ]urnii savante de către S. Mlakar (1974) 29 :; prin activitatea edilorială dc,sfăşurată de Muzeul de arheologie al Istriei din Pola.
Pannonia romană a fost cercetată arheologic şi istoric, rezultatele
fiind ruhlicate în numeroase sludii adunate de cercetătorii maghiari într-o lucrare bibliografică:!% ce s-ar cere a fi întocmită în paralel pentru
fiecare provincie romană. Articolele, studiile şi lucrările de sinteză
asupra Pc1nnoniei romane confirmă real, istoric şi concret arheologic
romanizmC'a acestei provincii şi continuitatea populaţiei romanice după
retragerea romană din provincie pînă în sec. IX. e.n. la venirea maghiarilor. În acest sens remarcăm volumul masiv al lui L. Varady asupra
romani lăţii pannonice în epoca romană tîrzie şi studiul lui E. Toth
privind conlinuitatea în Pannonia în sec. IV-IX e.n. Sînt lucrări care
tratează legăturile dintre provinciile Dacia şi Pannonia, ca şi cele tratînd aspecte comune din isloria romană a Pannoniei şi Noricumului sau
ale Moesiei Superioare şi Pannoniei. Toate pledează în fdvoarea raporturilor dintre provinciile dunărene, avînd comună romantitatea ce se
clădea pe substratul indigen traco-moeso-dacic şi illyro-pannonic.
Cu toată existenţa bibliografiei amintite se cuvin a fi pomenite cîteva din sintezele ce se impun în istoriografia Pannoniei romane, semnate de cercetători cunoscuţi: M. Pavan ( 1955) 2 !l 7 , \V. Reidinger ( 1956)298 ,
A. Mocsy (1959, 1972, 1974)2!in, Gy. Szekely (1961) 300 , L. Bark6czi (1964,

1972):ioi, A. Kiss (1966,

1973) 302 , A. Dobo (1968,

1975):io3 , L. Vârady

+

St. Mlukar, Die Riimer in lslriPn, Pola, 1974, 55 p
IG pi
Ribliographin Pannonica, V, Die neue Lileralur ueber die Romerzeit, Budapesta, G!l p
~!l, M. Pavan, La provincia romana della Pannonia Superior, Roma, 1955
~!is W. Reidinger, Die Stal/haller des ungctcillcn Pnnnonien und Obcrpannoniens
,·011 Augustus bis Diokletian, Bonn, 1956, 2G2 p.
1
~~! A. Mâcsy, Die Bcviilkcrung von P<rnnonicn bi.s zu elen Morkonwnncnkricgcn,
Budapesta, 1959; idcm, Pannonia <rncl U ppcr Mocsie1, Lonclon, 1974, 408 p
48 pi
~ou Gy. Szekely, Le sort des agglomeralions pannoniennes 011 di•but c/11 moyen
ngc el Jes origincs de l'wbanisme cn J-longriP, în Anneile.~ Uni,·. Scien. Hudapesl,
His/., I-III, 19Gl, p. 70-72
301
L. Bark6czy, The popula/ion ol Pannonia lrom Marcus Awelius lo Diocle1i<Inus, în Acto Arc/J, XVI. Budapesta, 1964, p. 257-336 L. Bark6czy, A. t-.i<'icsy, Dil'
riimi\c/w ln.\chrillcn Hungoms, I: Savalia Scarbantia und Limcs-Streckc a.el. Flcxum
Annbono, Budapesta, 1972, 300 p.
132 foto
2Gl fig.
3 h
:iu~ A. Kiss, Zur Frage des Forllebens dcr rămerzeitlichen Bcvolkcrung von PannoniC'n in cler V iilkerwanderungszcit, în A Janus Pannonius Muzcum Evkăny\'l',
Pl•(·s, I !JGG, p. 81-123; idem, Roman Mosaics in Hungary, Budapesta, 1973, 100 p.
+ 70 ii.
:,u:i A. Dobă, Die Verwe1l/ung der romischen Provinz Pannonicn von Augustus bis
Dioclctiern, Budapesta, 1968; idem, lnscl"ipliones extra lines Pannoniac Daciaeque rcpertc1c ml res earundl'm provinciarum pcrlinentes (lnscriptions found bevond the Territoric>s of Pannonia and Dacia)\ Budapesta, 1975, 191 p.
·
~!i.-,
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+
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(1969) 101 , I. I. Russu (1973) 10 \ F. Fulep (1975) 306 şi E. T6th (1976fl 07 . În
anul 1972 a fost retipărită şi vechea dar valoroasa lucrare, pentru maLerialul arhc>ologic ce-o ilustrează, apărută în 3 volume la Brunswick în
1905 sub semnătura cunoscutului J. Hampel. Această lucrare inleresează
mai ales pentru analogiile ce le poate oferi descoperirilor arheologice
din celelalte provincii romane în secolele de după căderea puterii politice romane din aceste teritorii în care însă se păstrează vivantă vechea şi concret durabila romanitate carpato-dunăreană.
Provincia romană Moesia ( din vremea lui Domiţian Moesia Inferioară şi Moc>sia Superioară) se afla în antichitate întrf' Dunăre şi
Balcani, intinzîndu-se în partea de nord-est a R. S. F. Jugoslavia, în nordul R. P. Bulgare şi în sud-estul R. S. România, în provincia românească
Dobrogea. Asemenea situaţii avem şi în cazul Pannoniilor şi Noricumului, care cuprindeau regiuni din Ungaria, respectiv Austria şi R. S. F. Juqoslaviu sau Da lmaţia intinsă pe litoralul jugoslav şi albanez al M. Adriatice. Din acest motiv o parte din cercetările efectuale cu privire la
Moesia au fost amintite şi la începutul acestui studiu cu privire li:1
Dobroqea. Unele lucrări se vor repeta pentru a nu pierde din vedere
ilportul adus de arheologii şi istoricii români, care este substanţial, la
sluclicreu şi cunoaşterea istoriei Moesiei romane, a romanităţii getornocsice dintre l3ulcani şi Dunăre şi implicit din Dobrogea.
Cucerirea romană a Moesiei, romanizarea provinciei şi participarea
substratului autohton la acest proces, multe alte aspecte ale istoriei sale au fi:icut obiectul a numeroase sinteze semnate de arheologi şi
istorici români şi bulgari 300 în primul rînd, dar şi de alţi specialişti, dintre care vom aminti pe acelea care au contribuit mai intens la adîncirea
cunoaşlerii romanităţii daco-geto-moesice, parte a romanităţii răsări
Lene, cme s-a păstrat prin români pînă astăzi: Gr. Tocilescu, O. Bennrlorf, Ci. N icmcznn ( 1895f1IO, A. von Premerstein ( 1898) 311 , B. Filovv
Jui L. Vc'1rndy,
Dns letzlc Jarhunc/ert Pannoniens (376-476), Budapesta Amsl0rdam, 1%0
:w.-, I. I. R11ss11, Dacia şi Pannonia Inferior, Buc., 1973, 123 p.
::ui; F. Fulop, Sopianae, dic Stadt Pecs zur Rămerzeit, 1975, 46 p.+38 fig.;
ca
ox(•mplu pentru alte oraşe romane cercetate arheologic v. lnlercisa I (Duna-Pcntel0),
Ccsc/Jichle dcr Stadt in dcr Rămcrzeit, Budapesta, 1954
:rn 7 I:. T6th, La survivance de la popu/ation romaine en Pannonic, în Alba Regia,
XV, l!J7G, Szt'•kesfehervâr, 1977, p. 107-120
:wH J. I-J11mpcl, Alterthiimer des friihen Mittelalters in Ungarn, 3 volume 1972
(r00clitarc a lucrr,rii apărute la Brunswick în 1905), 926 p. + 546 ii.
:JU'r Din biblio9rafia arheologică bulgară o parte se referă Ia epoca romani\, v.
CPor<Jicvc1 ~i Volkov, Ribliographic de /'archeo/ogic bulgare 1879-1966, Sofia, 1974,
447 p,
Jiu Cr. Tocilescu, O. Bcnndorf, G. Niemann, Dns Monum0nt \'Oll Ac/nmhlissi: Tro11ricum Truiani, Viena, 1895
:HI A. von Premcn;tein, Din Anliinge
der Prov,·nz Moe"1·n
',,
., ' JO AT , I ' 1898
. ' c.

145--1%
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(1906r112 , J. vVeiss (1911) 313 , V. Pârvan (1923, 1924):) 14 , M. f,Juss (1932) 11 \
R. Vulpe (1938, 1968, 1976) 3 Hi, E. Swoboda (1939)rn, A. Stein (1940):i 18 ,
T. D. Zlatovscaia (1951) 3 rn, B. Gerov (1948-1954, 1959) 3 :? 0 , Gr. Horescu
(1958) 321 , V. Velkov (1959, 1976ri:n, F. B. Florescu (1961, 1965) 323 , J. Fitz
(1966)'1:?\ I. Barnea (1968fi 2 5, A. Mocsy (1970fl 2 1i, R. Florescu (1973):i:n,
J-1. Gajcwska ( 1974) 328 , D. M. Pippidi ( 1976) 321 ', 1\l. Mirlwvic şi S. Dusanic ( 1976):i3 o şi B. Soullov ( 1976r111 •
Cu provincia romană Dacia ne-am ocupat mai pc larg la începutul

acestor rînduri, în cadrul capitolului privind stăpînirea romanlt pe teritoriul României, deci şi descoperirile din Dobrogea, Munteniei şi Moldova. în cele ce urmează vom da cîteva lucrări ale arheologilor şi istoricilor de pesle holare, alături de cei români, pentru a se vedea interesul cc l-au arătat provinciei romane Dacia, precum am arătat că şi-au
adus şi cercetătorii români aportul la cunoaşterea provinciilor Dalmaţia,
Pannonia şi Moesia. Prin natura lucrurilor unele din lucrările româneşti
:: 12

B. Filow, Dic Legionen cler Pro,·inz Moe.sia, Leipzig, 190G.
m J. Weiss, Die Dobrudscha im A/terlum, Sarajevo, 1911
311
V. Pârvan, inccruturi/c vieţii romane Ia gurile DunăriP, I3uc., 197-l (reeditare
a lucriirii apărute la Bucureşti în 1923); idem, Municipium Aurc/ium Duro.storum, în
Rivista cli Filologia c d'lstruzionc Classica, II, Torino, 1924, p. 307-315
ai:, M. F!uss, Moesia, în RE, XV, 1932 col. 2350-2412
:itG R. Vulpe, Histoirc ancicnnc ele la Dobrouclja, Buc., 1938; irlem, Romanii Ia
D:rnărca de Jos în perioada Principatului, sec. l-lll, Buc., 1968, 365 p.; idem, Colonics ci municipcs de la Mesic lnlcricwc, în Studia Thraco/ogica, Buc., 1976, p. 288314
317
E. Swoboda, Forschungcn am ober mocsischc Limes, \V icn-Lcipzig, 1939
318
A. Stein, Die Lcgatcn von Moesit'n, Budapesta, l!J40
319
T. D. Zlatovscaia, Mioziia v. I i lJ vclw/1 nasei cri (k istorii niznego Dunaia
v rimscoe vremia), Moscova, 1951
320
B. Gerov, La ronwnisalion cnlrc Ic Dnm:bc ci Ies Rn/kam, GSU, XLV (19481949), p. 1-92; XLVIII (1952-1953), p. 105-210; idem, L'a:spccl cthniquc ci Jingvisti•
que dans la region cnlrc le Danubc el Ies Ba/kcrns ci J'epoquc romainc (I-lile s), în
Sludi Urbinali, 1959, p. 173-191
321
Gr. Florescu, R. Florescu, P. Diaconu, Capiclm·o, I. Buc., 1958
322
V. Velkov, Gradi v Trakiia i Dakiia prez kăspcr/o anlicinost, Sofia, 1959;
ic/cm, .Thc Town in T/Jrncc ancl Dacia during lhc talc Anliquily, 197G, 250 p.
m FI. B. Florescu, Monumentul de la Aclamclfai - Tropaeum Traian?, Buc., 1961;
idem, Das Sicgcsdcnkmol von Aclamk/issi; Tropaeum 'frniani, Bucureşti Bonn, 1965
ni J. Fitz, Die Lmrlbahn dL'T Stu/1/Ja/lcr in cler rumischcn Pro,·inz Mocsia Inferior, Weimar, 19G6
:ic.-, I. Barnea, Romanii la Dunărea ele Jos în pcriomic1 Dominatului (sec. IV-VII),
Buc., 1968, 226 p.
a~G A. Mocsy, Ge.\('J/schalt unei Romani.rnlion in dl'T r,im. P10,·i11z Mocsiu Superior, Budapesta, 1970, 284 p.
n 7 R. Florescu, Aclamclisi, Buc., 1973
328
H. Gajewska, 1'opogrnphic <Ies lortilicnlions ronwinc.~ cn Dobrucljo, \Vroclaw,
1974, 168 p.+46 iH-7 h.
3 11
~ D. M. Pippidi, Gi•lcs, Grl'cs ci Romains cn Scy//1iC' ,\1irwurl': ,nL'Xi~ll'!l,e poliliquc el intcril·rcnccs culture/les, în Tra\'aux c/11 Vfe Co!lgres llltcrnutional d'Eludcs
Clnssiques, Bucureşti - Paris, Hl76, p. 445-455
3 0
~ M. Mirkovit, S. Dusanic, lnscriplions ele la /\tesil' Superieun', I. Beograd, 197u
m B. Soultov, Ccnlrcs nnliqucs ele potcrics cn Mhie JnU·ricwL', Sofia, 1976
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amintite deja, pentru a nu le repeta, nu vor fi amintite în acest paragraf. Atît cercetările pomenite cîl şi cele ce vor fi aduse în discuţie mai
jos au pornit studierea Daciei din diferite puncte de vedere, ajungîncl în
marea lor majoritule la aceleaşi concluzii ca pentru celelalte provincii
romane imperiale ele lc1 Dunăre - cuccrirei.1 roman[! a adus cu sine romanizarea, prin armată., colonişti, comerţ, administraţie, a fondului indigen dacic, ducînd la formarea daco-romanilor, a poporului român
care continuă această romanitate daco-mo0siUi pînă astăzi. Observat0
atent toate sintezele şi studiile n·rcetătorilor oneşti conduc spre o singură încheiere, deşi stăpînirea romană în Dacia a durat numai aproapP
două secole, iar în Moesia pC'sLe şapte seco Jc,, romanitatea s-a grPfat pe
un fond etno-cultural comun, unic, cel mo0so-geto-dac, fenomenul dP romanizate cuprinzînd în timp şi în spaţiu un loc mai în Lins clccît stă11înirec:1
romană propriu-zisă clin Dc1eia intracmpatică, şi aslfel se explică puterea
sa de rezistenţă în cadrul mare c.1! romanităţii răsărilene din provinciile
dunărene ale Imperiului romon în perioada Principatului şi a Dominatului, deci pînă la începutul epocii feudale timpurii marcată în aceste
regiuni de individualizarea romanităţii răsăritene în români ca un popor de sine stătător de origine daco (ca substrnt) - romană (ca element
etno-cultural suprapus celui indigen).
Numărul învăţaţilor români şi strJini care au studial istoria provinciei romane Dacia este mare, noi se:lectînd, deci dind subiectiv o
alegere, impusă de economia acestor note bibliografice, am încercat
doar să amintim pe cele mai izbutile şi care, după cite ne dăm seama
au contribuit, alături de toate celelalte, la cunoaşterea mereu adîncită
a istoriei Daciei romane: Al. I. Odobescu ( l 878fn~, C. Tor ma ( l 880f1:n,
I. Jung (1894) 334 , P. Kirâly (1893-1899f1:J\ l3. Pick (1898, 1910) 3:i:;a, Gr. Tocilescu ( 1900-1903) 036 , C. Brnndis ( i 907) 1 :n, A. von Prcmerstein ( 1909):i:is,
V. Pârvan (1906, 1913)m, B. Saria (1924):i.w, R.Pc1ribeni (1925) 1H, G. CanJn Al. Odobescu, Anlic/ij/ă/ile judeţului Romnno/i, în ARMS!, X, Hl78
C. Torma, A limes clocicus lclso rcsze, nudap0sla, t8fl0
.J. Junq, Foslcn cler Provinz Dacicn, Innsbrnck, 18!J4
m P. Kiraly, Docia PrO\·incia Augusti, I-II, Nagybecskerf>k, t8Q3-lfl!J4.
33
:; a. B. Pick, Die Antiken J\liinzen von Dacien um/ /'-1ocsicn, I, I, Berlin, 1898;
R. Pick, K. Reglinq, Dil' Anlil,cn t-,Junzcn \·on Doci<'n unei Moesien, I, 2, Berlin, 1910
(nou 5 inaccesibile)
336
Gr. Toci!Pscu, Fouilles el rcche1chcs orcl1eologiqucs cn Roumonie Buc., 1000;
idem, Monumen1elc C'pigrn/ice -~i sculpturale ole Muzeului Nafinnnl ele Anlirhild/i clin
Hucurc51i, I-II, Buc., 1902-1908;
:m C. Brandis, Dncia, în RE, IV, 1907, c. 1967-1076
338
A. von Premerslein, Die Drf'ilcilunq cler Provinz Dociu, în \,\'iencr [rc11ws,
Viena, HJ02, p. 256-269
339
V. Pârvan, Cîtcva ctwinle cu p11vire 1n orqanizatia provinciei Dacia Traiană,
Buc., 1906; irlcm, Ştiri nouă clin Docin Mo/vensi.~, în ARMS/, XXXVI, Buc., 1913
310
B. Saria, Zur Gcschichte cler P!ovinz Dacien, în Sirena Rulicinno, ZagrebSplil, 1924, p. 249 şi urm.
3
H R. P,nibeni, L'orclinomcnto cfdlo ronqui,•:ta cli Trniano, în Dacia, II, 1925,
p. 1-21
3 11
::
331
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tacuzino (1928) 3 ~2 , J. L. \Vebbcr (1929) 3 ·13 , Em. Panaitescu (1931) 344 , F. Horovitz ( 1929-1931 ) 3·15, J. Carcopino ( 1934) 346 , N. Vulic ( 1935) 347 , D. Tudor
(1937, 1939, 1957, 1965, 1968, 1968a, 1968b, 1974):i 48 , D. Decev (1937) 349 ,
V. Christcscu ( 1937) 350 , \V. Wagner ( 1938f151 , A. Kerenyi ( 1941 )::l 52 ,
I. I. Rus.su (1941-1943, 1970) 3"3. A. Stcin (1942, 1944) 3 " 4, M. Macrea
( 1943, 1969) 35 ", z. Szeliely ( 1946) 3 :; 6 , I. Szilagy i ( 1946) 3 " 7 , A. Radnoti
(1947) 358 , I. T. Kruglilwva (195sri:; 9 , Şt. Terenczi (1957):ir.o, G. Forni
(1958f 61 , C. Daicoviciu (1929-1969, 1959, 1962,· 1969):162 , D. Frotase
G. Cantacuzino, Cîte,·a corpuri barbare din armata romană de Ia Augustus la
Dioclclian, Buc., 1928
m J. L. Webbc·r, The Culls of Dacia, în Univ. of California, Publ. Philol., IX, 8,
1D2fl, p. 245 şi urm.
m Em. Panaitescu, Castra Dacine, 1931 (extras din Atti del 2° Congresso Na31 2

zionale di Studi Romani).
3 ·1 F. Horovitz, Despre organizarea administrativă a Dacici Traiane pînă Ia Marc
/1.we/iu, în CercPtări Istorice, V-VII, Iaşi, 1929-1931, p. 87-160
3 ir. J. C:arcopino, Lusius Quietus J'hommc ele Qwernyn, în Ist ros, I, 1934, p. 5-9
:m N. Vulic, Quancl la Dacic a-l-ellc ele perdue, Belgrad, 1935
3 • 8 D. Tudor, I Cava/ieri Danubiani, Roma, 1937; idem, Cetatea Romuia, Craiova,
H)39; ic/cm, htoria sclavajului 1n Dacia romană, Buc., 1957; iclem, Sucidava. Une cite
claco-romaine el byznnline en Dacic, Bruxelles, 1965; idem, Oraşe, lîrguri şi sate în
Dncia romană, Buc., 1968; idem, Oltenia romană 3 , Buc., 1968; idem, Corpus Monumentorum l:quitum Danuviorum, 1-11, Leyden, 1968; idem, Les ponts romains clu BasDunubP, Buc., 1974
31
~ D. Dei'·ev, Ein neues Milita.rdiplom aus Dacia Porolisscnsis, în KJio 30, 1937,
p, 187-199
3 0
V. Christescu, l.5/oria militară a Daciei romane, Buc., 1937
"
~.:,, W. Wagner, Die Dis/okalion cler rămischen Auxi/iar lormationcn in dc'n Pro,· inzcn Noricum, Pannonien, Moesien und Dakien von Augustus bis Gallienus, Berlin,
ID3fl
:i.w A. Kerenyi, Dic Pcrsoncnnamcn von Dazien, Budapesta, 1941
:i;;:i I. I. Russu, Onomasticon Daciac. Numele ele persoană în inscripţiile pro\'inrie,, în :\I.SC, IV, 1941-1943, p. 186-233; idem, Elemente autohtone în Jimba română, Huc., ID70, 270 p.
a:,i A. Stein, Dacian nach dcm Rrudcrkrieg im Hause des Se\'erus, Sibiu, 1942
(apiirutii la tipar şi ncopărută pe piaţă); idem, Die Reichsbeamtcn ,·an Dazien, Budu.pc>sla, ID44
:i:,·, M. fvlacreil, I.a ,·it<1 romana in Trnnsif1·<1nin, Buc., 1943; ic/cm, Viato î11 DnciC1
[O,n(lnă, nuc., 1969
:i•,i: Z. Szekely, Noticc.~ sw I'histoire cie la Dacic, Sf. Gheorghe, 1946, p. 24-32,
3g_43
:::., I. Szild(Jyi, Dic Tksctzungcn clas Vcrtcicligungssystcm ,·on Dazic>n untl ihrP
7icgC'l.5tcmpc1, nudapesta, 1946
a:,s A. Radnoli, Lu conquete PI J'organisalion de la DaciC', în A.ni /lung, T, 1947,
p. 39-43
a:, 9 I. T. Kruqlikovil, Daldia ,. rim.\hoi ofdrnpnfii, Moscova, 1955
p. 3fl-43
ai:o ~t. rcrcmz.i, C(ls/rn/ ronwn ele la Tihău, în KC'lemcn Lajos Emlekkunyv Buc.,
I %7, p. 270-292
'
aia G. Forni, Cont ri/Juto alla stori<1 de Ila Dacia-Romana, Pa via, 1958 (ex. Athae110u111, NS, XXXVI)
.
:lll~ C. Daicoviciu, în Dacica, Cluj, 1969, p. 13fl--t-B, IucrJri privind Dacia roman.'.i
rlrn_tr~ anii 192!1_-1_%!1; i'./em,. Co1_1t1JJ~ufi ol/a s!ori~i ele/la Dacia romunu alin Juce c/egli
11/111111 lre 111.~tTJ cl1 .~lt11l1 t'/J1<Jrn/1c1 u1 Romu11H1, m :\Iii cld fli ConglL'S.~o lnternnzio-

°
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(1966, 1971, 1976) 363 , H. G. Pflaum (1969-1972) 16 4, R. Syme (19591971)165, /-/, Mihăescu (1960) 366 , E. Polay (1972) 367 , N. Felicianrinil, M. Moga
(1974) 169 , E. Chirilă (1972, 1974) 170 şi J. Benes (1978) 17011 .
1n nordul provinciilor dunărene Noricum, Pannonia, Dacia şi Mocsia, cu precădere în cazul ultimelor trei, influc,nţa culturală şi eco11omică
romană a cuprins zone întregi, mai ales în cadrul legăturilor fireşti între
geto-dacii din Imperiu şi cei rămaşi în afară hotarelor sale, cu atît mai
mult cu cît în cadrul provinciei Moesia a fost încorporat o vreme şi
teritoriul Munteniei, sudul Moldovei şi litoralul M. Negre de la gurile
Dunării pînă la Olbia. ln acelaşi timp trebuie amintită stăpînirea romano-bizantină de la Constantin cel Mare la Justinian, în aceste regiuni
şi puternica romanitate creştină de pe linia Dunării, inclusiv în stînga
fluviului între sec. III-VII e.n. Cercetările efectuate de la V. Pârvan
( 1913) 371 încoace de către o serie de alţi cercetători din Cehoslovacia:
J. Cesek, R. Hosek (1967, 1977) 1 n, L. Kraslw-vska (1974fm, I. Pesl,af, K. Ludikovsky ( 1978) 17 4, clin România: R. Vulpe ( 1927-1976) 175 , N. Gostar
1wle di Epigrafia Grcca c Ullinn, Roma, Hl5!J, p. !A3-197; ic/cm, Dncirn, Latomus,
LVIII, Bruxelles, 1%2, p. 4G2-474
~HJ v. nota 103 supra
:u;i H. G. Pflaum, /.n tete Deci•/wlC', în Rev. f'I. Lnl., 50, Hl72, p. 1-3
aG:, R. Syme, Dnnubinn Papers, Bucurc5ti, 252 p.
3
r;r. H. Mihiiescu, Lim/Ja latină în provinciile dunărene ale Imperiului roman, Buc.,

1960, 327 p.
3 7
r;
E. Pc'ilay, A daciai viaszostablcik szcrzi5clesei, Budapesta, HJ72, 320 p.
:u:H N. Feliciani, Dacia, în Diz. Epigr., II, c. 1410-1458
aon M. Moqa, I. I. Russu, Lnpiclarul Muzeului Ranntului, Timişoara, 1974, 104 p.
:J70 E. Chirili:'1 şi colab., Castrul ronwn <le la Buciumi, Cluj, 1972; E. Chirilă şi
colub Drei Miinzhorte el<'s .J. Jol1rl1. cws eic'm Hanat Num. Hctr. 7. konlinuitiitslr<1ul'
in Dazicn, 1974, 104 p.
3 h.
:no a ..J. Benes, Auxilin Romww in Mocsio atque în Dncia, Praha, 1978, 120 p.
371
V. Pârvan, Castrul de 1n Poiano .si drumul roman prin Moldova ele Jos, în
ARfvlSI, Bucureşti, XXXVI ,1914, p. 93-103, 124-12G
372
.J. Cesek, R. Hosek, lnscriplione.5 Pannnniae Superioris in Slovacia Transdanubiana asservatac, Brno, 1967; R. Hasek, Silvanus V ia/or aus Geru/ala, în Arhf'oJosld \i eslnic - Acta Archaeologica, XXVIII, Ljubljana, 1977
73
~
L. Kraskovskă, Geruia ta - Rw,ovce, Rimske polire/Jisko, I, Bratislava, 1fl74
:m I. Peskaf, K. Lu<iikorskY, Znrnni pcrlire/Ji.,c;/e z clob11 rim.5ki• vc Velkydi /-lo.5/f'rukcich (o. Rreclav), Praha, 1978
17
: :. R. Vulpe, E. Vulpe, Les fouil/es ele Poiana, campagne ele 1927, în Dacia, IIIIV, 1927-1932, p. 253-351; R. Vulpe, Piroboriclava: La Stalion protohistorique el
ci<Lco-romaine de Poiana dans la Molclovie infi'rieure, în Revue Archeo/ogique, XXXIV,
2, Hl31, p. 237-27G; idem, L,a civilisalion dace et ses prob/emes a Ia Jumicre cles dernierss foui/Je.5 de Poiana, en Rasse-fvloldovie, în Dacia, I, 1957, p. 143-164; ic/cm, Les
gctas ele lu rive 9auche elu Has-Danube ct /e.5 Romnins, în Dacia, IV, HlG0, p. 309332: idem, La VaJachie et la nasse-Molclavie sous Ies Romains, în Dacia, V 1961.
p. 365-393; ic/em, Les populations sud-orit'nla/c.5 ele /'f:urope el J'Empire Romain, în
Studia Thrucolo<ji('(t, Buc., 197G, p. 180-198

+
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( l 962) 1 î 6 , Gh. Bichir ( I 973) 3 îî, S. Dumitraşcu ( 1967-1077) 3 i 8 , din Ucrninn
de sud: M. J. Brajczewski ( 1959) 37 !1, V. V. Kropotkin ( 1970) 360 , N. A. Onailw ( 1970f1:", A. Leskov ( 1972) 38 :!, dovedesc pe de o parte pătrunderea economică şi cullurală a Imperiului roman în nordul acestor provincii şi
în cazul Crişanei, Maramureşului, Bucovinei, Moldovei, Munteniei şi
R. S. S. Moldoveneşli o simbioză culturală daco-romană, în speţă. o romanizare (D. Berciu 1974, 1975, 1977frn:i, ce s-a păstrat pînă azi prin poporul român ca urmaş al acestei romanităţi.
Acolo unele penetraţia a fost numai economică nu şi culturală, ca
în cazul regiunilor teho-morave, în Polonia sau pe malul drept al Rinului, în Germania liberă, sau pe malul stîng al Dunării în Slovacia, nu
a avut loc o ronwnizare a acestor regiuni, ci o influenţă superficial8
dovedită de cercetările lui H. J. Eggers:i 81 , B. Rutkowski3 8 5, F. Krizek186
şi M. Lamiova:i 87 , care a avut totuşi mari consecinţe asupra dezvoW1rii
~,r. N. Costar,
TI11c., 1D62

Săpăturile

şi

sonclnjc/c de Jo

Şenclrcni-Rw/Jo.5i,

în Mnl Arh, \'III,

377 Gh. Bichir, Cultura Carpatică, Buc., 1973, 411 p.
:ns S. Dumitraşcu, Aşezări şi c/C'scopC'fi;i dncicc clin \'C'S/u/ .5i nord-,·cstu/ României în sec. ll-JV c.n., în Lucrări $tii11/ifirc, II, Oradea, 1QG8, p. 239-256; idem, D(/cii
liberi clin Cri.5mw (~er.
JT-IV c.n.), în I,ucrări Ştiinţi/ice, B, 1975---1976, Orndcil,
197G, p. 5-12; idem, Dacii liberi din vestul -~i nord-vestul României (sec. II-IV c.11.).
în Crisia, VII, Oradeil, 1977, p. 65---76.
aw M. J. Brajczewski, Rymska maneta 1w tc-rytorii UJ;.rniny, Ki_ic'nv, 1!159
:iso V. V. Kropotkin, Rim.5/;ie importnk iz!IC'/ijn ,. ,·o.5/orinoi E11rope (fi ,·. c/o
n.C'.-\! v.n.e.), Mosco\'a, Hl70
381 N. A. Onaiko, Anticinîi import ,. Prodnc1no1·a i Pc/Juje v /\'--ll 1·1·. cil'. n.c.,
tvlosc0v a, 1970
33 ~ A. Leskov, Trea.sures /rom /he U hrainion fl<11ro11·s. Lei/est Discoveries, Leningrad, 1972, 60 p.
24 il.
383
D. Berciu, Aspura unor elemente de civiliza/ic geto-dacă şi claca-romană şi
semnificaţia lor istorică, în Drobeta, 1974, p. 2~-33; idem, P10/Jlemc pril'ind /ornwrca poporului român în lumina cercetării nrlwologicc recente, în Rc,•ista de Istoric,
28, 8, 1975, p. 1155---1166; idem, Procesu/ Jormârii poporului român şi a limbii române.
Elemente constitutive, aria geografică şi perioada istorică, în Era Socialistă, 2, Buc.,
1977, p. 39-44; idem, Daco-Romonia, Ed. Nagel, Elveţia
384
H. J. Eggers, Det rămische Import im /rcit•n GC'rnrnnien, El51; ci. --;;i G. J\lildenberger, Die thiiringisc/1cn Brandgriiber ci. spiilriimiscl1L'J1 Zeit (Mittc/dcutsch Forschung, 60), 1970, 170 p. + 79 ii., idem, Riimcrzeitl!chc Siec/Jungen in Norcl/Jcsscn,
1972, 111 p.
JH:, B. Rutkowski, îf'rra Sigillala znu/ezio11c 11· Po/srC', Wroclaw, 19G0, 115 p.
38 pi.
:JhU rr. Krizek, Nm·l· nc.ilczy sigi/Jc,/y IW S/cJl'l'IISkll, în 87 ·\, XIV, I, J!lGG, p. 97-

+

+

+

134

3 7
M. Lamiovâ, Riimcrzcitlic/Jc SiecllungskC'rnmih in d<'r Siidostslo\\'ahC'i, în S7 .-\,
B
XVII, 2, 1!"!69, p. 403-491; el. şi M. Pârcluz, DL•n/.imii/t'r dC'r Sarmc1/<'ll:'.eit Ungc1rns,
I-III, Budapesta, 1943-1950; D. Gal:>ler, Zu Frngen c/N lfondc/sbezie/Jungcn zwisch<'n
dcn Romern unei dcn „Barbaren" im Gcbiet iistlich von Pannonicn, în Ramer urni
Ge~ma11en in Millc/europa, Berlin, 1976, p. 87-121, pentru estul Unqariei (Alfăld),
regiune aflată între provinciile romane Pannonia şi Dacia, locuită <le daci şi sarmaţi
şi unde ca şi in Slovacia de sud realitatea raporturilor dintre indigeni şi romani 11
fost deosehită de cen din GNmaniil libf'rii şi Polonia.
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lumii germane şi slave în sens economic şi în mclamorfozarca civilizalor tradiţionule în sens meditcranean 11l 8 •
Pătrunderea romană, din centrul Italiei, în reslul Italiei şi apoi 111
tările parţial amintite mai sus din trei continente Europa, Africa,
Asia - a declanşat un proces istoric ele mari proporţii - romcmizarea.
Studierea sa a preocupat lumea savantă încă din vremea renaşterii, azi
continuindu-se aceste studii cu şi mai mullă rigurozitate, pe bază de
material arheologic şi epigraf ico-lingvistic concret. Numai în ultimii
ani au ,1părut două masive monografii privind romanizarea unor populaţii neromanc locuind întinse regiuni din Italia: Etruria (Studics in thc
Romanization of Etruria de cercetătorii finlandezi Brunn, Jlokti şi Kaimio)1·~n şi Valea Padului (La romanizzazionc dell'antico Delta Padano de
cercetătorul italian G. Uggeri) 1 n°.
Subliniind simbioZ<l dintre factorul autohton-cellic, ca substral şi
clementele latine-stratul, în procesul de romanizare din Gallia, cercetă
torii francezi, belgieni, elveţieni şi olandezi folosesc termenul de galloroman, similar celui ele daco-roman pentru a desemna acelaşi proces
în Dacia, acoperind acelaşi proces real, concret al romanizării celor
două pro\·incii. Termenul se foloseşte alît pentru romanizarea popula{iei (J. J. Halt, Ccltcs et Gallo-Romains, Geneva, 1970), cit şi pentru
specificul civilizaţiei materiale (J. R. Terrisse, Les ceramiques sigillees
gCLJlo-romaincs des Mortres - de - Veyre Puy de Dorne, Paris, 1972;
G. Kacnel, Aventicum I: Ceramiquc gallo-romaine decoree. Prod. des
ll-mc ct III-me siecles, 1974; R. Perichon, Ceramique peinte celtique et
gallo-romai ne en Forez-Roanne, 197 4) sau a celei spirituale. (De Laet,
Doorsclc:1er, Spilalls, La necropole gallo-romaine de Blicquy-I-lainautBelgiquc, 1971) pentru a ilustra materializarea aceluiaşi fenomen real şi
concret ele romaniZi:lre a lumii cellice din Gallia, Belgica, Raetia şi Germc111i<1 romana. Cercetările arheologice din Anglia prin care se investi•
qhec1zct epoca romană în Britania dovedind concret istoric procesul de
romanizare a acestei provincii imperiale sînt caracterizate la fel de învăţaţii englezi (P. J. \Voods, Brixworth Excavation I: the Roman British V illa 1965-1970, port 1: the Roman Coarse Pottery and decor, v.

ţiei

supra n.).

La acelaşi conţinut al procesului ele romanizare se referă şi studiile
care privesc în Spania continuitatea romanităţii şi continuarea romaniZcirii î11 condiţiile ocupaţiei vizigoţilor (M. Almagro Basch, La necropolis I--lispano-V isigoda de Segobriga, Saelices (Cuenca), 1975 sau în
/\frica romanizarea unor colectivităţi organizate politic şi social-econo2 8
~
,,1;n
3

""

+ !Gil.

Abriss cler Gcschichlc anlilccr Randkulturcn, Miinchen, 1961, 315 p.
Actu lnsliluli Romani Finfondic1c, V, 1975, 518 p.

Depart. Prov. Ferrarese di Storiu -

Atti e Mem. Seria III, vol. XX, 214 µ.
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mic pe temeiuri locale (Y. Th(,berL La romanisc1tion d'une cite indigene
d'Afrique: Bufo Regia, 1971), a unor a.şezări. Cu toate că în Africa de
nord romanizarea a cuprins în primul rînd oraşele, petrecîndu-se o romanizare profundă (D. J. \Volfcl, Rămisclzc Religion und Romanisierung3!ll; H. G. Pflaum, La romanisation de J'Afriquc, în Akten des VI.
lnt. Kongresses fur Ciriechischc und Lnteinischc Epigraphik, Mi'mchen,
1973), dar numai la nivel superior, mai puţin în mc>diul „barbar" (M. Benaliou, I a rcsistance africane ci la romanisation 1976), iar azi provincia
Africa este arabă, romanitatea s-a păstrat pînă tîrziu în Tunisia, în
H'giunea Gufsa, unde geograful arab El Idrisi mai cunoştc,a în sec. XII
grupuri umane vorbind latineştp 1 !':!.
în provinciile dunărene romanizarea a cuprins real şi în adîncime
populaţia

autohtonă illyro-pannonă

şi

traco-moeso-dacică.

Umaniştii

europeni şi învăţaţii epocii iluministe au intuit şi reflectat cu multă
perspicacitate acest fenomen real. Reflexele acestei realităţi just înţe
lese s-au păstrat în şcoală şi în tradiţia cercetării studioşilor pînă astăzi, cu excepţia pseudo-ipotezelor de coloratură şi nuanţă extraştiin
ţifică. La Muzeul Ţării Crişurilor s-a păstrat dintr-un c:1tlas a cărui rest
s-a pierdut şi nu a putut fi identificat de noi, o hartă a provinciilor
dunărene 393 tipărită la Pesta ( azi Budapesta) pentru uzul elevilor colegiului din Debreţin, (Debrecen, R. P. Ungară), în care provinciile Pannonia, Dacia, Moesia, Illyricum (Dalmaţia) formează o unitate culturalistorică şi etno-lingvistică-romanilaten răsăritecrnă (v. Fig. 1).
lnvăţaţii moderni au reluat şi adîncit studiul asupra romanizării
lumii romane ce avea ca substrat în vest pe illyro-pannoni şi în est pe
lraco-moeso-daci. Începînd cu romanizarea Noricumului (E. Swoboda,
Zur Frage der Romanisierung 3n4 ), Dalmafiei (unde limba dalmată, vegliota, limba romanică s-a păstrat pînă în sec. XIX, stîngîndu-se după
1875), unde cercetătorii iugoslavi pun în valoare prin cercetări riguroase, de mare interes pentru ştiinţa istorică, elementele autohtone preslave şi neslave, romanice locale, care au contribuit la evoluţia ulterioară a lumii jugoslave (Z. Vinski, Autochtone lwlturelemente zur Zeit
der slawische Landnahmc des Bal/rnnraum.s 1 !1\ idem, Dic altsassige Be\'Ol/-i.Crung der Spu.tantil„e im salonitanischcn llinterlassensclzaft der \'Or,mi D. J. \Volfel, \\'eissulrilrn ,·on c/C'll crnlănuen bi::. zut c1obe1u11u clurc/1 clic .--\rulJC'r, in ,\briss .. ., p. 226-227
a!I~ H. Daicoviciu, Jnscmnări c/C'spre
Dncia. Com·e1gC'll(C' dnco pannonicc-, ln
Slcmw, XXVIII, 2 (367), dec. l977
:rna Muzeul Ţ[irii Crişurilor - lslorie - lnv. Nr. 1586 - D
;ini ln Anzeiger d. Ostcrr. Alwd. plilos. llist. k/Clssc, 100, 1963, p. 153-173
:m., Prc-cis/m·c-nski clnicki c/emcnli nu Rnlkan11 u C'/nogenC'zi juznill S/o,·ena,

odrz;m 24-26 oktebra 1968 u Mostaru, Sarajevo, Akurlemijananka i umjetnosti, 1969,
JJ. 171-199
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Fig. 1. Harta provinciilor romane dunăr e ne: Pannonia, Dacia, Mo esia
ricumului roman, publicate la Pesta în anul 1800, redii aria romanităţii
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slavischen Substrats 1 !ir.; Fr. Bari.sic, Sur la colonisalion slm·c des provinces orientales des Bolkans 1 !)î).

Romanitatea din Pannonia, ronrnnizarec:1 populatiei locale, illyropannoni, celţi (A. M6csy, Die Bcvij/licruncg ,·011 J>annonicn bis zu den
fv1arkomanncnkrigcn, 1959;) L. Bark6czi, Thc population of Pannonia
!rom Marcus Aurelius to Diocletianus, 1964), alături de coloniştii de
limbă latină sau n0lalină, pc cale de romanizare>, la care au luat partP
ca element local, în estul Pannoniei, şi dacii aflati de cucerirea romană
în aceste părţi vestice ale limitei lor terilori<.1le, de interferenţă cu illyro-pannonii şi celţii (D. Tudor 19 ~), a constituit baza menţinerii provine.foi în hotarele Imperiului roman pînă în anul 476 (L. Varady, Das
lctztc Jarhundert Pannonicns 376-476, Budapesta-Amsterdam, 1969).
Populaţia latinofonă, romanică, creştină (Romani) din Pannonia va continua să dăinuiască pînă tîrziu la începutul evului mediu. La sfîrşitul
sec. IX această populaţie neolatină va fi intîlnită în Pannonia de maghiari, aşa cum a scris adevărat la vremea '>d cronicarul Annonymus.
O serie de cercetători maghiari, prin studii temeinice, au început tot
mai viguros să aşeze pe argumente irefutabile c.crcelarea acestei romanităţi, continuitatea ei în Pannonia (sec. IV-IX) şi contribuţia ei lc1
crearea civilizatiei şi culturii medievale maghiare (Gy. Szekely, Le sort
des agglomcrations pannoniennes au debut du moyen âge et ies origines de J'urbanisme en Hongrie 1911; A. Kiss, Zur Frage des Fortlebens der
ri.jmerzeitlichcn Bevolkerung von Pannonicn in dcr V ollwrwanderungszeit100; E. T6th, La survivancc de la population romainc en Pannonic~01 J.

Provincia dintre Dunăre şi Balcani, legc:1tă strîns ele linia Dunării
dintre Belgrad şi Tulcea, cu numeroasele sale oraşe, centre puternice
de iradiere a romanismului, deci a limbii latine şi a religiei creştine
(paleocreştine) a dat naştere unui romanism ce dăinuie pînă azi, alături
şi împreună cu cel din Dacia, în poporul român. Romanizarea Moesiei,
substratul autohton care a participat la acest proces timp de peste o jumătate de mileniu, cuprinderea şi nuantPle sale au fost sludiate de cercetătorii români şi bulgari: (B. Gerov, La romcznisntion enirc le Danube
et ies Balkans, 1949-1954; V. I. Velk.o\·, Oraşul în 'J'racia şi în Dacia
Aureliană în antichitatea tîrzic~ 0 ~, 1959; n. Gerov, L'nspecl ethnique ei
:J!JG V jcsnik
za orlleo/ogiju i historiju c/c1/mnlins/w, LXIX, 1967, Split, 1974,
p, 5-86
a:n v. Si111poziju111: Prcclos/a\'Cllski etnil·ki C'/emcnli na lk1/Jwnu u clnogcnezi
;uinih SJo,·c,w, odrzan 24-26 oktobrn 1968. n. Mosluru, Sarajc\'o, Akademija nauk.a

i umcjctnosli, l!J6!J, p. 11-27
a!JB D. Tudor, Istoria sclavajului în Dacia romană, Buc., 1957.
:;!m Annalcs V niv. Scicn. Budapesta, Sec\ia Istoric, I-lll, 1961, p. 70-72
-iou A Janus Pannonius Muzeum Evki.iny\'C', Pecs, 1966„ p. 81-123
401
A//Ja Regia, XV, Szekesfeht'rvăr, l!J77, p. 107-120
10
~ Tpad1>r a TpaK11n II Jl.aKIIR npe3 K1>cnarn aHr11n1wcr, Sofia, Hl5!J
.,oa Trm·aus c/u V re Congres Intcrnalionc,I cl'Etuclcs Classiqucs, Ilucurcşti - Paris,
1976, p. 445-455
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1ingvistique dans la region cntre le Danubc el Ies Ballians ii
romaine, 1959; A. M6csy, Gesselsclzaft unei Romanisation in
Provinz Moesia Superior, 1970; D. M. Pippidi, Getes, Grecs et
cn Scythie Mineurc: coexistencc politique ct Intcrfcrences
Jes403, 1976).

J'epoque
cler rom.
Romains
culturcl-

în trecut 404 romanizarea Daciei a fost studiată de o seamă de
specialişti români în domeniul antichitătii. al stăpînirii romane în Dacia
şi a persistentei acestei romanităii. cum este şi firesc, prin poporul român pînă astăzi pe teritoriul patriei sale aşa cum a gîndit-o mareie istoric român N. Iorga în Istoria Românilor, II, 1936. Dată fiind importanţa temei, cu romanizarea Daciei s-au ocupat şi două cercetătoare sovietice I. Kruglikova (1947) 40,; şi I. K. Kolosovskaia (1957) 40 n.
ln anul 1962, I. Nestor a publicat un important studiu de sintez8
privind arheologia perioadei de formarea poporului român în care arată
stadiul cercetărilor privind studierea romanităţii în Dacia: .,Punctul de
vedere al continuităţii a fost generalizat, extins la întreg teritoriul ţării
şi la ton.le aspectele desfăşurării procesului istoric. In felul acesta, perioada de trecere ]a feudaJism pe teritoriu] României urmează a fi concepută drept perioada de formare a poporului român; prin aceasta se
exprimă teza fundamentală a formării acestui popor în spaţiul carpatodunărean, la nord de Dunăre, deşi în strînsă legătură cu aria dună
reana-balcanică (p. 1427, n. 4.: Această concepţie este demonstrată şi
argumentată pe larg în cap. VI din Istoria României, I, 1960 (C. Daicoviciu, Em. Petrovici şi Gh. Ştefan). Nu numai, - aşadar, - continuitatea
populaţiei dacice în cuprinsu] provinciei romane Dacia (Podişul Transilvănean, Banatul şi Oltenia) ci şi continuitatea elementului dacic şi
în restul teritoriului vechi dacic - şi dincolo de Jimitele în timp ale
stăpînirii romane în Dacia. Nu numai continuitatea elementului dacoroman (continuitatea în provincia Dacia), ci şi continuitatea de viaţă
romană şi de populaţie romanizată, şi chiar a procesului de romanizare
însuşi, în afara graniţelor provinciei Dacia, pe o durată de timp depă
şind mult pe cea a acestei provincii. 1n conditiile desfăşurării procesului
Ca

şi

istoric pe teritoriul ţării noastre în această perioadă şi tinînd seama de
conţinutul şi rezultatul său formarea şi prezenta aici a poporului român - rezultatele noilor şi impo~tantelor cercetări arheologice au putut

determina îndepărtarea şi de concepţiile înclinate a exagera rolul „baruarilor" (care au contribuit la distrugerea orînduirii sclavagiste, dar nu
au putut distruge civilizaţia) şi de cele pentru care numai „imperiul"
(roman şi apoi bizantin) a contribuit la formarea noilor popoare şi la
naşterea noii orînduiri " 407 •
m Al. Graur, Romanizarea Dacici prin colonişti străini,
Regale, III, 6, 1936, p. 669 şi urm.
405
I. Kruglikova, K oonpocy o po,uaH11~at41w fiaKuu, V Dl,
4
oc I. K. Kolosovskaia, O po.MHa113aL41111 fiaKuu
, în V Dl,
407
I. Nestor, Arheologia perioadei de trecere la feudalism
Studii, XV, 6, 1962, p. 1427-1428
9 - Crisia '79
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Au maif ost publicate de cJlrc C. LJaicO\ iciu ( 1969, 1972) şi C. Daicoviciu şi J I. Daico\'iciu sludiile Romanizarea Daciei~ 08 şi respectiv De,·eloppement urbain et romanisation clans la Province ele Dacia~'m, iar
I. I. Russu a tratat monoqrafic istoria illyrilor şi traco-da(ilor cu opriri
temeinice asupra romanizării respeclivelor provincii romane: Illirii. Istoria - limba şi onomastica - Romanizarea, 1969; Elementele tracogetice 1n Imperiul roman şi în Byzantium (,·eacurile IIJ-\"IJJ. Contribuţie la istoria .5i romanizarea tracilor, 1976; Elemente autohtone 1n
limba română. Substratul comun româno-albanez,
1970; menţinerea
acestei romanităţi în provinciile dunărene prin poporul român (inclusiv
ramurile sudice şi vestice ale poporului român) 410 şi extinderea acestei
romanizări în restul teritoriului vechii Dacii. Asupra acestui aspect al
romanizării privind Crişana şi Maramureşul a publcat un studiu S. Dumitraşcu (1974)rn.
Cercetările şi studiile istorice, arheologice şi Jingvistice (inclusiv
cele epigrafice) ale înv8taiilor români, iugoslavi, austrieci, bulgari şi
maghiari adeveresc o romanizare profundă a provinciilor dunărene, romanitate ce s-a mentinut în unele provincii pînă în evul mediu de început (sec. VIII-XIV), cînd în acPstea (Noricum, Pannonia, Dalmaţia,
parţial Moesia, la care adaugăm parţial şi Tracia) ea a fost asimilată de
neamurile slave (slavo-bulgari, sîrbi, croaţi, sloveni), de germani şi maghiari, menţinîndu-se în Dacia şi Moesia Inferioară (Dobrogea) prin poporul român (Daco-românii) şi în sudul Dunării prin ramurile sale sudice şi vestice (macedo-românii, magleno-românii, istro-românii) .
.Aceste concluzii la care ajung toate cercetările şliintifice oneste
privind istoria romanitătii provinciilor dunărene este de natură să
schimbe vechea întrebare - cum s-a menţinut daco-romanitatea pînă
azi în condiţiile istorice cunoscute ale epocii prefeudale şi începutul
evului mediu? în întrebarea firească, conformă adevărului istoric - ce
s-a întîmplat cu romanitatea provinciilor dunărene azi de expresie nelatină şi care a fost contribuţia acesteia la naşterea civilizaJiilor şi culturilor popoarelor Europei centrale şi sud-estice, bază documentară şi cultural-istorică nu numai a 1nfelegerii unui fenomen istoric real, ci şi a
prieteniei şi pre/uirii dintre popoarele acC'stei părfi a continentului european pe baza respectării ade, ărului istoric.

Rezultatele cercetărilor întreprinse cu asiduitate de lumea savantă
postbelică, română şi străină, ne obligă să reafirmăm justeţea cercetă40
H Apulum, VH, 1968, (1969), p. 261-271; idem, Istorie, wheologie, filologie,
in
Centerwr Muzeal Orădeun, Oradea, 1972, p. 151
rn!i Cenlerwr Muzeal Orăcleon, Oradea, 11172, p. 152-160
410
S. Dra~Jomir, \!Johii din nordul Peninsulei Hcilrnnin· în e, ul mC'c/iu, Buc., 195!1,

224 p. care nu se pot conrunda cu aromânii sau istro românii. N13: p. 178 „Ceeil ce
,1m expus aici e aproape tot re se rerer;1 la o expilnsiune veche a aromânilor spre
teritoriul în care s-au arJat vlilhii şi rumerii medie\"ali. r: putin desigur, dar suricient
pentru a dovedi că teritoriile in care au tr[1it unii şi alţii, se pot clar delimita•.
411
•
S. Dumitraşcu, Romanizure, ronwnicizure, românizun•, în Crisia, l\', Oradea,
1974, p. 19-29
https://biblioteca-digitala.ro

131

Rom(lnica

43

rilor întreprinse anterior de mheologul V. Pârvan ( 192G), lingvislul
Drăganu (1928) şi istoricul S. Dragomir (1959) asupra romanităţii
provinciilor dunărene a istoriei românilor în sec. VII--XIV. In acest
sens redăm, pentru marea sa putere de sinteză şi justeţea faptelor stabilite, încheierea istorică a uneie din ultimele cercetări efectuate de
V. Pârvan înainte de prematura sa moarte:
„Romanismul actual de la Dunăre nu purcede nici de la pt\storii şi
lucrătorii de mine iliri, nici de la păstorii şi lucrdlorii de mine trc1ci. El
descinde de-a dreptul din plugarii danubieni, de la frontierele occidentale ale Pannoniei Superioare (unele forme lingvistice identice în Alpi
şi în Carpaţi îşi găsesc explicaţia în această perfectă unitate a romanismului dunubian) pînă la gurile Dunării. Romanismul actual, păstrat mui
bine tocmai în Dacia lui Decebal şi tocmai în frontierele ei, n-m putea
să fie ele origine balcanică. pentru bunul motiv c8 Balcanii n-au fost romanizaţi. Ele este esenţial şi exclusiv danubian: la puterea sa de rezistenţ8 împotriva cumplitelor încerc8ri ale evului mediu au conlrilmit
deopotrivă romanii din toate ţările danubiene. Iar calitatea excelentă a
romanismului, aproape, italic, al acestor ţări: Pannoniile şi Moesia Inferioară. în primul rînd, Dalmaţia şi Moesia Superioară imediat după ele,
a hotărît natura esenţial latină a actualului romanism. Cînd au venit
slavii, romanismul pastoral al Dalmaţiei şi al Moesiei Superioare a fost
încetul cu încetul subminat şi distrus. Dimpotrivă, romanismul agricol
al Daciei şi al Moesiei Inferioare a rezistat de-a-lungul întregului ev
mediu pînă în zilele noastre. Cît despre Pannonia, foarte agricolă de
asemenea, ea a luptat foarte bine pentru cauza latină pină destul de tîrziu: se pare, după ultimele descoperiri, pînă în secolul al X-lea. Dar
lipsa de continuitate teritorială cu Dacia şi Moesia i-a fost fatală: ră
masă singură, Pannonia romană a fost sfărîmată de slavi, maghiari şi
germani împreună" 112 •
Romanizarea proces fundamental în formarea popoarelor de expre•
sie latină, constituie în Dacia şi Moesia Inferioară (Dobrogea) în restul
teritoriului locuit de daci în Crişana, Maramureş, Bucovina, Moldova
(inculsiv R. S. S. Moldovenească) şi Muntenia, procesul fundamental în
formarea limbii şi a poporului român 41 :1, realitate studiată cu onestitate
in contextul cercetării istorice româneşti din trecut şi de azi.
N.

•

•

•
lstoria provincială a romanităţii din regiunile celor trei continente
cuprinse de Imperiul roman este numai un aspect al complexului capitol
al istoriei universale care a fost împăraţia Romei. Pentru a nu greşi,
simplificînd notele noastre bibliografice ne vedem nevoiţi a le însoţi de
V. Pârvan, Dacia4, Bucureşti, 1967, p. 155
M. Babeş, D. Sluşanschi, Cu privire la formarea poporului şi
în Era Socialistă, LVIII, 12 iunie, 1978, p. 34-36
412

413

g•
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cîteva referiri la sinlezele şi monografiile publicate asupra întregului
imperiu, c1 isloriei sale în epoca romană tîrzie şi a continuării tradiţiei se.de în vremea Imperiului bizantin. Ne face, de asemenea, plăcere
să amintim cct în interesul mondial c1rălat isloriei Imperiului roman o
contribuţie îşi aduce şi oraşul Oradea, uncie s-a tipărit în condiţii grnfice deosebite Rămische Gcschichte, o variantă a celebrei opere a pă
rintelui epigrafiei latine moderne 'J'h. Mommsen, de catre o edilură germanii (Safori-Verlag-Berlin)rn (v. Fig. 2).
Cîlc>va spicuiri din vasta bibliografie cont0mporană, postbelică,
asupra Imperiului roman, de la sinteze ce se vor alolcuprinză.toare la
reedilări de lucrări ce nu şi-au pierdut prospeţimea documentării şi
ideilor ne face să ne dăm seama de interesul arătat fenomenului roman,
lumii latine de contemporaneitale, de lumea erei atomo-nucleare, a produselor electronice de masă şi a calculatoarelor, dovedind, încăodat8
unitatea în timp, profundă, a umanităţii, respectul păstrării tradiţiilor
anlice.
în privinţa izvoarelor document.are a istoriei Imperiului roman există, după al doilea război mondial, o imensă biblografie, domeniu al studiilor clasice, epigrafiei şi isloriei istoriografiei antice. S-au publicat
studii şi exegeze întinse asupra a două surse literare antice mereu controversate în dezbaterile erudiţilor - Res Gestae Divi Augusti 41 " şi
Scriptores Historiae Augustae: A. Chastagnol ( 1970)rn'. R. Syme
(1971) 41 ;, B. Mouchova (1975) 418 • A fost continuată marea operă europeană de publicare a inscripţiilor latine în continuarea marelui CIL 41 u
şi s-au republicat cunoscutul corpus selectiv al lui H. Dessau ( 1962,
1976) 4:w, cel de inscripţii greceşti cu referire la epoca romană 4 :! 1 şi cunoscutul tratat a lui J. Dechelette privind izvoarele arhealogice celtice
şi gallo-romane ( 1972) 42 :!. Alte două indispensabile instrumente de lucru
privind antichitatea romană s-au publicat de H. Bengtson (1967 4:! 3 şi
Volumul Th. Mommsen, Rămischc Geschichle, tip[1rit în Intreprinderea Poliprin bun.lvoinla lui A. Mineaţă, căruia ii
Fig. 2)
4 1:, Acta Di\"i Augus/i, Pars I ~ R('.\ geslm' Dh·i Augusli, ex mon. ancyruno
anlioch., apoi/. lalimw ('/ 9rncee, Roma, 1!)45, 275 p.
oi; A. Chaslagnol, Recherchcs -~Llr /'llistoirc Augu.~tc, Bonn, 1970
11
' R. Symc, t·mperors ancl Hiogrnphy. Studie~ in thc Hisloria Augusta, Oxford,
414

grafică Crişana din Oradea l-am primit
mulţumim clildurns ~i pe acec1st,1 cale (v.

1971

m B. Mouchovil, lln/l'fsuchnngcn iiber ciie Scriplorcs 1-lisloriac Adgustac, Praga,
1975, cu întreaga biblio~Jrnfie privind Scriitorii Istoriei împZ1ratilor pîn[t la acea datii
4
m De ex.: Corpus lnscriplionum Lalinarum, ni!. VI, partea Vll, rase. 1, ed.
J. Jory şi D. W. Moore, Berlin, 1974, 1347 p.; ibidem, voi. VI, partea VII, fasc. 2,
Berlin, 1~175, 1348-2636 p.
4 0
H. Dessau, lnscriptioncs Jalinae sclcctac, I-III, in 5 plirţi, 1962, 1976
~
m Jnscriplioncs Grccae ad H's Ronwnas pcrli11t'11lcs, I-IV (1911-1927), reeditat
ciupii ill doilea r[1zboi mondial.
m J. Dechelelle, Manuel d' Arcl1i.•0Jogic prchisloriq11c celt iquc el gc1//o-romaine,
I (1908), li (1910-1912), relipiiril în 1972
m H. Bengtson, Grundriss der romiscl1cn Gcschichle mii Qucl/cnkundc, I, Munchen, 19G7
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Fiq. 2. CoperLu sintezei lui Theodor Mommsen, Riimi.schc Gcschic/1tc
recent lil Oradea.
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edilura Universităţii Princenton (1976) 424 • Marelui istoric englez R. Symc
( 1970) 425 şi respectiv lui G. A. Crump ( 197 4426 le datorăm studiile asupra
lui Tacitus şi Ammianus Marcellinus, fiecare dintre cei doi istoriografi
romani reprezentînd la cotă majoră, mişcarea ideilor din epoca în care
au trăit, cu urmări mereu simţite în unitatea profundă şi indivizibilă a
spiritului uman. L \Vickert (1959, 1964, 1969) 427 a publicat trei volume
dedicate biografiei spirituale a marelui epigrafist şi istoric Th. ,i\1om-

mscn.
Isloria economică şi soci,!lă a Imperiului roman, cu toate articulaliile structuri sale complexe a rămas un domeniu predilect pentru marii
istorici ai epocii contemporane, refleqie a reorientării studiilor istorio~Jrctfice spre resorturile intime ale procesului istoric antic, a celui roman în speţă: M. Rostovtev ( 1953 - traducere italiană a cunoscutei sale
monografii) 428 , R. Syme ( 1958) 42 r1, M. I. Finley ( 1960) 430 , F. Grelle
[1963) 431 , J. Gage (1964) 432 , E. M. Staerman (1964) 4:i:i, H. Chautrainc
( 1967) 431 , K. D. vVhitc ( 1967, 1970) 41 :i, /. P. Callu ( l 969) 431 \ CJm-cl şi LCTCque ( 1971 ) 437 , Vogt ( 1971) 438 , L. vVebcr ( 1973) 43!', C/1. Dill ( I 905 - rPeditarC'
1973) 440 , R. Duncan-Jones ( 1974) 441 , A.H,j\1. Jones ( I 074) 442 , D. Balsdon
42 l

Thc Princcnlon Encyclopcdia ol C/assical Sitcs, Princenlon Uni\'C!rsil y Press,

1976
12 ·'
426

R. Syme, The Studics in Tacitus, IQ70, 160 p.
G. A. Crump, Ammianus Murccllinus ns <1 Mili/(lry 1-listoriczn, \Viesbaclen,
1Q74, 168 p.
m L. Wickert, Theodor Mommsen, Eine Biographie, Frankfurt/M., I-III, IQ5Q,
1%4, 1969
m M. Rostovtev, Sloria economică e sociale dell'lmpero Romano, Florenţa, 1!J53
m R. Syme, Colonial Eliles: Rome, Spain and the Americas, London, 1958
430
M. I. Finley, SJavery in Classical Anliquily, Views and Conlro\·ersies, Cambridge, 1960
431 F. Grelle, Slipendium vei lributum. L'imposizionc mondiaria nelle dollrinc
giuridiche del lJ c lll secole, Napoli, 1963
432
J. Gage, Les classes sociales dans l'Empire romaine, Paris, 1964
433
E. M. Staerman, Die Krise der Shlaven halterordnung in Westen des ro•
mischcn Reichcs, Berlin, 1964
431
H. Chautraine, Freigelassene und SkJavcn im Diensl dcr romischen kaiser,
Wiesbaden, 1967
m K. D. White, Agriculturnl lmplemcnls oi lhc Roman World, Cambridge, 1967;
idem, Roman Forming, Londra, 1970
436
J. P. Callu, La polilique monctaire des cmpercurs romainc de 238 ci 311,
Paris, 1969
m ClaveljLeveque, V illes ci slructurcs urbaincs dans !'occident ramai 11, Paris,
1Q7I, 360 p.
438
430

280 p.

Vogt/Brockmeyr, Bibliographic zur anliken Sklaverei, Bochum, 1971, 181 p.
L. Weber, Als die Ramer kamen. Augusta V indelicorum, Landsberg, 1973,

410

Ch. Dili, Roman Socicty Irom Nero to Marcus Aurelius, New York, 1!)73,
.
441 R. Duncan-Jones, The Economy of thc- Roman Empirc-, Cambridge, 1974
442
A. H. M. Jones, The Roman Economy. Studics in Ancient Economy nnd Admini~tr<11i1·c- lli~tory, Oxford, JQ74, 450 p.

63Q p. (~eed.)
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(1974) 443 , G. Boulvert (1975) 44 4, L Sclwmacher (1974) 14 :; şi reedltdrl'a mi-isivei lucrări de 2506 p. a lui J. P. \Valtzing 4·16 • O atenţie specicllct s-a
:icordat cereetării detaliate ct sclctvajului antic, a celui roman în special
{ 1974) 447 •
Producţia

de mărfuri agricole şi meşleşu9ctreşti „standmdizatc"
important sector ctl vieţii economice şi sociale i.l Imperiului roman mai puţin cercetat prin monografii specic.ile) c1 determinat şi
impus dezvoltarea relaţiilor comerciale înlre provincii, pe plan intern,
şi cu vecinii împărăţiei romane. Comerciantii romcrni vor contribui c1stfel la unitatea economico-socială a lumii romctne şi vor pătrunde înaintea şi mult mai departe în lumea externă decît armata romană. Instrument indispensabil al comerţului, moneda va fi agentul şi balanţa comerţului şi a vieţii economice romane. Istoria comerţului nu poate fi,
astfel, despărţită de istoria monedei, care a dat naştere unei discipline
ştiinţifice de sine stătătoare - numismatică. Aici le vom trata împreună.
O contribuţie de seamă la istoriografia acestei probleme a adus învăţa
tul român V. Pârvan care publică în 190Q importanta sa monogafie Dic

i acest din

urmă

Nationalităt der Kaufleute im rămischen K.aiserreich 448 •

Ultimele trei decenii au adus în circuitul istoriografic noi lucrări
cc se adaugă cuantumului impresionant al bibliografiei privind comerţul şi mai ales moneda romană imperială. Amintim cîteva din aceste
studii, cele mai importante poale, cele care ne-au fosl mai accesibile de
bună seamă, semnate de: S. J. de Lact ( l 949)H!l, M. Grant ( 1954, 1958)·1" 0 ,
MClttingly/Sutherland (reed.) 451 , J. Rouge ( 1966) 452 , M. Thirion ( 1968 4'; 3 ,
Karson/Hill/Kent ( 1972) 454 , Kent/Overbeck/Stylow ( 1973) 445 , H. MattinD. Balsdon, Roman Women; Their Hislory and 1-fabits~, 1974, 355 p.
rn G. Boulvert, Domestique et lonclionnaire sons Ic J-laut Empirc Romain, Paris,
1975, 379 p.
H:, L. Schumacher, Pasoprographischc untcrsuclwngcn zur IJcstclzung dcr \·ier
hoilcn riimischcn Priestcrkollcgicn im Zeitallcr dcr Antoninc und dcr Scvcrcr (96235 n. Chr.), Hl74
H 6 J. P. Waltzing, Etude historique sur Ies Corporalions profcssionalles chez Ies
Romains depuis Ies origines jusqu'a la c/1ulc de J'fmpirc Romain, I-IV, 1895-1900,
2506 p. reeditare
m Actcs du colloque 1972 sur J'csclavagc (Centre de Recherches d'Histoire
Anc.ienne, 11; Annales de l'Univ. Besanc;:on, 163), Paris, 1974, 393 p.
448 V. Pârvan, Dic Nalionalitat dcr Kaullcute im rămischen Kaiserreich, Bresla\\·,
1909
111 S. J. De Laet, Portorium. Etudc sur J'organisalion clonanicrc c/1cz Ies Ronwins,
surtout a J'epoque du llaul-Empire, Bruge, 1949
i.-,o M. Grant, Roman Imperial Moncy, 1954, 1972~, 324 p.; idem, Roman History
!rom Coins. Some Uses of thc Imperial Coinagc Io lhc Hislorian, Cambridge, 1958
4 1
·'
Mattingli/Sutherland, The Roman lmpcriol Coinage, I-IX, Reed.
4
.-,~ J.
Rouqe, Rccherc/1es sur l'omanisation du commcrcc maritime c111 Mcditcrrcini-c sous /Tmpire romuin, Pc1ris, 1966
;.,,, 1\1. Thi rion, Les mo111wies ci' li/ug(I/Ja/e, Bruxelles-Amsterdam, 1968
1.>1 Ci1'>'>on Hill Kent, Lu/c Ronwn Hrnnz<' Coinogc, ,\.D. J2'1-498,
I-III, London,
413

I !)fiO, I !J72~

',:, Ken L,'OvcrbPck. St ylnw, Dic riimi.~cl1c Miinzc, Mi"tnchcn, 1973, 195 p.
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gly (reed.) 456 , J. Maurice (reed.) 4·;;, C.H.V. Sutherland ( 1974) 4·; 8 , I. J. Miller ( 1975) 459 , O. Schlippschuh ( 1975 460 , Banti/Simonetti ( 1975) 461 şi Comstock/Vermeule ( 1975) 4r. 2 •
Insoţînd, dar nu peste tot negustorii romani, asigurîndu-le însă
acolo unde puterea romană se înstăpînea trainic libera desfăşurare a intereselor economice-financiare roman0, armata a fost în provincii nu
numai principala (nu singura!) constructoare de fortificaţii, cetăţi,
„oraşe militare", dar şi beneficiara, alături de comerţ, a ceea ce romanii
au adus în toate provinciile romane alături de urbanizare, vestitele
drumuri ce şi astăzi mai pot fi urmărite pe lungi trasee pe tot fostul întins al romanei împărăţii. În provincii, armata, alături de colonişti şi
negustori a fost un factor esenţial al romanizării. Interesul cercetă
rilor pentru istoria armatei romane nu a scăzut nici după al doilea răz
boi mondial. Studiile s-au înmulţit şi au cîştigat în adincime. S-au
reeditate unele lucrări clasice indispensabile. Se ţin regulat, aşa cum
am mai avut ocazia să amintim, congresele internaţionale privind limesul roman şi castrele ce marcau, de obicPi, limita dintre impc>riu şi
popoarele libere din Europa, Asia şi Africa. Cu toate acestea mai sînt
incă multe aspecte ale acestui capitol important al istoriei romane ce
nu au fost dezbătute în profunzime, în special ne lipsesc studiile statistice şi demografice şi implicaţiile recrutărilor în viaţa provinciilor romane, a populaţiilor indigene. Grandoarea disciplinei unităţilor militare
romane lipseşte de nuanţa sociologică cuvenită cercetările cele mai detaliate. Nu ştim încă în suficientă măsură în ce a constat (cantitativ)
aprovizionarea agriculturii provinciilor, chiar a oraşelor romane. A ră
mas încă mai puţin cercetată istoria lui 1-ferodian, subiectivă şi chiar panicardă poate, privitoare la dezagregarea unor nuclee alP armatei romane>
şi mai ales amestecul acesteia în viaţa politică romană şi rolul jucat de
recrutările de populaţii libere pentru apărarea Imperiului roman tîrziu.
Sînt detalii pe care cercetarea viitoare nu o poate neglija. Rămîne însă
valoroasă, atît cercetarea istorică şi epigrafică a „geografiei" armatei
romane, cit şi dezvelirea, conservar<:>a atitor castre şi oraşe militare
romane pe care lumea modernă le poate urmări şi cerceta în Anglia, pe
Rin şi Dunăre, în Mesopotamia şi nordul Africii. Sintezele speciale şi

rn; H. Mattingly, Coins ol t11c Roman Lmpirc in IIJC• Brilish Muscum, I-I\', Recei.
4 :, 7 .I. Maurice, Numisnwliquc co11sta111inionne, 1-lll, 1!)73 (ecl. 1!)08 reecl.), 1766 p.
458
C. H. V. Sutherland, Roman Coins, London, !D74, 311 p.; Sutherland•Kroag,
Cataloguc ol Coins ol lhc Roman Empirc in thc .Ashmolca11 Muscum, J: .Augustus
(31 BC-A.0.14). Oxford, 1974
453
I. J. Miller, li commercio delie spczic con J'Jmpcro Ronw11a, Torino, t!l75,
311 p.
460
O. Schlippschuh, Dic Hăndlcr im rămischen kaiserreicl1 in Gallien, Gcrmanicn
und Donauprovinzcn Raetien, Noricum und Pannonien, Amsterdam, 1975, 291 p.
461
Banti/Simonetti, Corpus Numorum Romanorum, 7: Augusto, Firenze, 1975,
340 p.
462
Comstock,'Vermeule, Roman Medallions lrom M. Anthony //1rough \'alenli11ian
li/, rnlaloguc ol lhe coli. ol the Museum ol Fine Aris, Boston Muss., Boston, 1975~
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monografiile apărute de la război încoace ne pot conduce în urmărirea
stadiului actual al cercetării istoriei armatei romane: G. L. Cheesman
(reed.) 46 :i, K. Miller (reed.) 46 4, K. Kraft ( 1951 ) 46 \ D. van Berchem ( 1952) 4 fi6,
G. Forni ( 1953) 467 , Manuel Mariu y Peiia ( 1956 468 , G. Ch. Picard ( 1957) 4 fi!I,
L. Casson (1959) 470 , H. M. D. Parker (1961) 471 , A. v. Domaszewski, B. Dobron (1967)·172 , G. Ulbert (1968) 471 , G. R. \,Vatson (1969) 47 4, G. \,Vebster
(1969) 475 , I. Koenig (1970) 476 , A. Piganiol (1971) 477 , M. Grant (1974) 47 s,
H. R. Robinson (1974) 4rn. 1n anumite decade mai mult de o monografie
de sinteză pe an se adaugă numeroaselor studii şi articole ce acoperă
bibliografia acestui capitol a isloriei romane.
Din vasta bibliografie a istoriei politice a Imperiului roman, domeniu predilect pentru cercetătorii de pretutindeni, ca şi pentru opinia
publică mai puţin receptivă la aridele uneori domenii ale demografiei
sau economiei cantitative, vom trece în revistă cîteva din monografiile
împăraţilor romani sau altor înalţi funcţionari ce au legătură directă cu
istoria Daciei romane: S. Gsell (reed.) 480 , R. Paribeni (reed.) 481 , B. \N. Henderson (reed.) 4112 , G. Lacour-Gayet (reed.) 48 1, M. Platnauer (reed.) 41H,
G. L. Cheesurnn, T/Jc Auxi/in of Ilic Roman Imperial Army, recd. a lucrării
în 1914
m K. Miller, Itineraria romuna, Romil, IQG!J, QQ2 p.
2QS ii. (Rced. a volumului
apărut la Stuttgart, t!Jl6)
16
·
K. Kraft, Zur Rckruticrung der Alen uncl Kolwrten an Rhcin 1111cl Donan,
Bcrn, 1951
ir,,; D. van Bcrchcm, L'armfe de Dioclclicn el 1n reforme constanlinicnnc, Paris,
l!J52, 130 p.
m G. Forni, // rcclutumcnto de/Ic Iegioni clei Augusta c1 Dioclczi(lno, MilanoRoma, 1953
468
Manuel Marin v Pcfia, Instituciones militares romanos, Madrid, WS6
46
~ G. Ch. Picilrd, L~s llophces romains, Pilris, 1957
470 L. Casson, The Ancien/ Mcuiners, London, 195!1
471 H. M. D. ParkN, Thc Roman I.cgions 2 , Cambridqc, t!J61
1 ' 2 A. v. Doma~zc\r~ki, 13. Dobron, Dic Rangordnung clcs rcimische Heeresz, 1967
(Recei. a lucrării cu acelt1şi titlu de A. v. Domaszewski, apărut[1 la I3onn in 1908).
473
G. Ulbert, Rămisclic Walfen des I Jcihrh. 11. Chr., Stuttgart, 1968
474
G. R. Watson, The Roman Soldicr, 196!J
m G. Webster, T/Jc Roman Imperial Army ol Ilic l ,\/. nnc/ li ncl. Cent. a. D.,
London, l!J6!), 382 p.
82 ii.
476
I. Kocnig, Die Meilensleinc des Ga/lia Na1bo11cnsis. Studien Z. Slrassenwesen
der Provincia Narbonensis, 1070, 301 p.
477
A. Piganiol. La conquiste dci Romani, Milano, 1971, 6Q6 p. (reed.?)
m M. Grant, Thc Army ol lhe Caesars, New-York, l!J74, 365 p.
700 ii.
m H. R. Robinson, The Armour ol Imperial Rome, London, 1974, 200 p.
460
S. Gscll, Essai sur Ic regne de J'cmpereur Domilien, 18!J4 (reecl.), 392 p.
161
R. Paribcni, Oplimus Princeps, I-II, 348+324 p., 1926-1927 (reed.).
m B. W. Henderson, Thc Lile and Principale ol lhc Emperar Hadrian, 69-117,
1!J23, 304 p., reed.
483
G. Lacour-Gayat, Anlonin le Pieux el son temps. Essai sur J'hist. de l'Empire Romain au milieu du 2-e siecle, 138-1612, (1888], 500 p. recd.
16
~ M. Platnaucr, The Liie unei Reign ol lhe Emperor Lucius Seplimius Scverus,
Hll8, 232 p. reed.
463

apă.rute

+

°

+

+

https://biblioteca-digitala.ro

S. Du mit rnşn1

l,, Homo ( re0d) 18;;,H.

50

G. Pi laum ( 1950, 1960-1961 ) 481 1, \V. flortl-.c ( 19.5 l ) 411 ;,

A. Degrassi
A. Birley (1966, 1971) 489 , I. htz (1966) 4! 10 , P. Petit
1
4
(l967) n , \V. l:ck (1970) 1' 1~, A. II. 1\1. Jones (1970) 4 !1\ \V. \\'e/Jer (1973) 4! 14 ,
B. Thomas (1975)rn:; şi R. Syme (1975) 496 •
(1952) 488 ,

de instituţiile politico-militare şi administrative romane,
cum esle cunoscut, o dezvoltare istoriografică şi şliintifică ne sine
stătătoare a cunoscut cercetarea dreptului roman. La fel ca studiile clasice s-a constituit în disciplină aparte cu o problematică complexă şi o
bibliografie uriaşă care nu face obiectul acestor rînduri~!•~. Această realilale a implicatiei dreptului roman în istoria dreptului în genere şi a
celui modern în special ne dă din nou una din dimensiunile zestrei pc
care lumea modernă a moştenit-o din antichitatea de expresie latină.
Religia romană tradiţională (păgînă), creştinismul apoi (paleo-creş
tinismul), ca clement constitutiv important a ideologiei romane, rostuite în concepţia suprastructurii politice să consolideze statul, Imperiul roman, şi care a avut rădăcini adînci în viata socială a locuitorilor
de rînd din Roma, Italia şi provinciile din cele trei continente şi implicaţii de durată în istoria întregii umanităţi se cer(' cerc('tată profund în
lumina materialismului istoric. Realitate incontestabilă, religia romană,
creştinismul, la fel ca şi dreptul roman şi studiile clasice s-au constituit
într-o disciplină ştiinţifică de sine stătătoare, capitol important din isloria religiilor în genere. Nu stă în menirea acestor note să analizeze sau
cel puţin să treacă în revistă bibliografia imensă ce s-a format din
antichitate pînă azi. Cîteva referiri bibliografice, pe care le facem, şi
care trebuie privite cu toată rigorea critică în ce priveşte interpretările
istorice, conţin date documentare indispensabile şi oferă analogii de
studiu comparatist pentru cultele romane şi paleo-creştinismul din provinciile dunărene ca parte a romanismului în genere. Autorii ce-i vom
aminti în continuare sînt specialişti în diferite aspecte ale acestei proAlături

după

485 L. Homo, Essai sur Ic rcgnc de J'empcrcur Aurelic'n, 1904, 392 p., reed.;
idem, Le sicc/c d'or de l'Empire Romain. Les Antonins (96-192 ap. J. C.). 1969, 455
p. (Ed. revctzutJ); idem, LC' istitutzioni polilic/1c romane, Milano, HJ75, 372 p. (lrad.)
4
~lj H.
G. Pflaum, Les procura/curs i-questrC's sous le Jfoul-L111pi1C' Parh, 1950,
357 p.; idem, Les carricrc.\ proulfutoriC'nncs cqucstTc~ sous Ic J-laut Lmpirc, l-111, Paris, 1960-l!J61
187
·
W. Harlke, R6mischc l\.imicrkaiscr. Line Strukturanalysc romischcn Danhens
un<i Doscins, Berlin, 1951, 488 p
48 1
' A. Uirley, Marcus Aurelius, 1966; ic/cm, Septimus Se,·crus, thc Alricull Lmpc1u1, HJ71
,no .I. Fill, /ngC'nm1s t'/ Rcgalianus, Bruxelles, l!JG6
11
"
P. Pelit. La paix romainc, Paris, l!J67
4
n, W. Lck, ScnarorPn ,·on \"espasian bis Jlaclrian, 1970.
m A. H. M. Jones, Augustus, 1970, 196 p.; idem, ,\uguslo, 1974, 270 p
4 11
r \V. \Ve>bc>r, ll11tC'rsuclwnge11 zur GC'schichte cler Knisc1s HaclriaI1us, l!J73, :ma p.
4
n:, B. Thomae, SC'1wtorcs procurntorcsquc Romcrni, Goleborg, 1975
4
'"; R. Sym0, l,u ri1·0/uLi<>nC' ronwno, Torino, 1!175, 559 p
1 17
'
Cf. A. UcrqC'r, l'ncyc/opec/ic Dictionwy ol HonH111 Urn, PhilMlc•lphic1, Ht53,
(%fi'
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bleme şi sludiile lor făcute cu reală onestitate în ce priveşte documentaţia ştiinţifică, pot contribui la înţelegerea mai adecvată a subiectului
nostru: J. Beaujeu ( 1955)-rns,

M. J. Vermascrcn ( 1956-1960, 1963) 4\1!1,
J. Kajcrnto
II. Grcgoire (1964)·-•01 , M. Berchcm, L:'. Clouzot
0
( 1965j."; ", F. Cumot ( 1966)"03 , C. tepelley ( 1970)·'0 4. S. Pezzella ( 1972)"0 ".
\1/. Den-Boer (1973) 506 , M. Le Glay (1973) 307 , P. Boycrnce (1973) 308 ,
R. A. Marlrns (1974) 50 !1, F. J. Doelgcr (1974)·-• 10 , J. Le Ga/1 (1975)·' 11 ,
N. Gauthier ( 1975) 512 şi vV. F. Deichmann ( 1977) 513 • La aceste studii monografice şi sinteze adăugăm lucrarea învăţatului român D. M. Pippidi
( 1969);; 14 cu contribuţii esenţiale Ia cunoaşterea religiei romane şi paleo-

( 1963) 500 ,

creştinismul

la

Dunărea

de Jos, în Moesia

romană,

pe teritoriul vechii

Dacii.
Realizările arhitecturale romane, arta romană, deşi mimează pe
alocuri pe cea greacă, rămîne un domeniu de interes artistic major constînd în originalitatea artei romane, provinciale şi a marilor construcţii
te mai uimesc încă lumea modernă peste tot unde arheologii şi arhitecţii au redat circuitului contemporan amfiteatrele, forurile, apeductele„
şoselele, templele şi şoselele romanc-. Domeniu al istoriC'i artei c0 interc-scază deopotrivă pe erudit, istoric şi artist. arta şi arhitectura romană.
sînt un capitol al istoriei Imperiului roman. Redăm cîteva din cercetă
rile mai recente, care nouă ni s-au părut indispensabile în creionarea
acestor note bibliografice privind lumea romană: P. G. Hamburg

.,iis J. Beaujeu, La rcligion ronwine a /'apogee de /'Lmpirc, I: La politique rcligieusc des Anlonins (96-192), Paris, 1955, 425 p.
499 M. J. Vermaseren, Corpus lnscriplionum ci Momme11torum Religioni.'> Mii hriacae, I-II, Haga, 1956-1960; idem, Milhras the Secret God, London, 1963; el. şi L. A.
Campbell. Milhraic Iconography and ldeology, Lciden, Hl68; II. Internalional Congress of Milhraic Sludics, 5 sept. 1975 în Teheran
:;oo J. Kajanto, Onomastic Stuc/ies in the eorly Christinn Inscriplions of Roms
and CarthC1go, Helsingfors, 1963
01
"
H. Gregoire, Les perscculion dans J'empirc ronwin, Bruxelles, 1964, 265 p
:;o 2 M. Berchem, E. Clouzet, Mozaiques chrelicnnes c/u IV -me au X-me siccle,
Roma! 1965, 253 p. (Reeditare a lucrării apărute la Geneva în 1924)
JOJ F. Cumont, Recherches sur le symbolismc iuncraire c/es Romains, Paris, 1966,
543 p
:;o~ C. Lepelley, L'lmpero romano c ii Cri.~lioncsimo, Milano, 1970
500
S. Pezzella, Cristianesimo c pagancsimo romano. 'Ferlulliano e Minucio Fclice,
Ilari, 1972
06
"
W. Den-Boer (ed), Rorhanitas et Chrislianilos, 1973, 382 p
507
M. Le G!ay, La religion romainc~, Paris, 1973, 352 p
08
''
P. Boyance, Etudcs sur Ia rc/igion romaine, Roma, HJ73, 440 p
509
R. A. Markus, Chrislianity in the Roman 'vVorkl, London, 1974, 192 p
51
F. J. Doelger, Anlike und Christentum: K.ultur und Re/igion gesch. Studien
(1929-1930), I, II, Munster, 1974
.
.
511
J. Le Gall, Ln r&Jigioi1 romaine ele J'cpoque ele Cci/011 l',\ncicn nu rcgne ele
J'cmpereur Commodc, Paris, 1975, 236 p
512
_
N. Gauth_ier'.. Rccueil c/cs Inscriplions chrclicnncs cle Jn Gaulc anliquc a fo
renc11ssancc caro/111g1cnnc, I, 1975, 640 p
13
~
W. F. Deichmann, L"infiihrung in dic c/1ristlichc11 J\rclineo/oqic, 1977
1
.>1
D. M. Pippicli, Studii ele istoric a religiilor ontice, Buc., 1!)69

°
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(1945) 515 , G. Becatti (1957) 516 , W. F. Volbach (1958) 517 R. Kaehler
(1959) 518 , M. Bieber ( 1961 )510 , .M. Mande/ ( 1966) 520 , R. Brilliant ( 1963,
1967) 521 , A. M. Mc Cann (1968) 522 , S. Reinach (1968, 1969)'-m, G. Bordenache (1969) 524 , G.M.A. Richter (1971) 52 5, /. A. Richmond (1971) 526 ,
L Rossi (1971) 52 i, Vertet/Vuillemont (1972) 5 ::? 11 , M. Rotili (1972) 5:rn, A von
Heintze ( 1974)" 30 , A. Vostchinina ( 1974) 531 C. V crmeule ( 1974) 532 ,
J. B. \Vard-Perkins ( 1974) 533 şi A. G. Mc Kay ( 1975) 534 . Puţine sinteze
s-au scris despre ştiinţă şi tehnică în epoca romană, deşi acest capitol nu poale lipsi dintr-o istorie completă a unei societăţi, cu atît mai
multe a celei romane. Studiile nu lipsesc cu desăvîrşire cum ne-o demonstrează sintezele lui V. H. Stahl ( 197 4)":i;; şi F. Kretzschmer ( 1958)·;::ir..
Pentru literatura latină, domeniu prin excelenţă a studilor clasice,
amintim excelenta lucrare tradusă în I. română a lui Jean Bayet
( 1972)&3 7 , urmată la fiecare capitol de o judicioasă şi selectivă biblio:,1., P. G. Hamburg, Studics in Roman TmpC'rial Art: ,1·ilf1 Spcc, 1<'f. to Ilie State
Reliefs of the Second Ccntury, Cppsala, 1945, 204 p
.,rn G. Becatli, La Colonnu di Marco, Milano, 1957
;;t 7 \V. F. Yolbach, Friihkristlichc Kunsl, Miincl1c11, 1958
5 • 8 R. Kaehler, Dic Augustus slnluc ,·on Prima Porta, Berlin, 1959
~19 M. Bieber, T/Jc Jiistory ol lhc Grcck and Roman Thealcr~. Princeton 1961,
343 p.
865 il
;, 2o G. Menctel, Catalogue des sculptures g1ecqucs, ronwincs el byzw1li11cs, I-III,
1966, 1900 p. (reect. Iuc-ri'\rii clin 1914)
:,~, R. Urillianl. Gest wc ancl Remi,: in Rom un 1\rl, l\'c11"-Haven, 1!'163, 23B p.
idem, Thc Arc/1 of Seplimius Sc,·crus in Ilic Ramon Forum, Roma, 1967, 271 p
98

+

+
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A. M. Mc. Cann, The Portraits ol Seplimius Sen•ru.s, Roma, 1%8 222 p
S. Reinach, Repertoirc des relicfs grccs ct romains, I-III, Roma, 1%8,
idem, Repertoire de peinlures grecques el romaines, Roma, 196D, 437 p + 2720 ii
(reect. a lucrării api'\rute Ia Paris în 1922).
m G. Bordenache, Scullure greche e romane ncl Museo Naziono/c cli Anlicl1ita
:, 23

di Bucarest, I,

Bucureşti,

1!)6!)

G. M. A. Richter, Engraved Gems ol thc Romans, Loncton, 1971, 307 p + 783
526 I. A. Richmond, The City Walc ol Imperial Rome. An A.ccount of its architectural Development lrom Aurelian la Narscs, College Park, 1971, 27!) p. (reed. a
lucrării api'\rute la Oxford în 1!)30).
:,n L. Rossi, Tf(ljn11's Colum11 nnd 1/Je Dacian \\'a1s. re,·. by Toynbce, !!)71, 244
p + 157 il
:, 2 R Vertet,\'uillemot, Figwincs gollo-romaincs c11 argile d'Autun, Antun,
1!'172
,w M. Rotili, /,'Arco di Troiano a Renevenlo, 1!)72, 264 p + 135 ii + 141 pl
530
H. von Heintze, Romiscl1e Portrats, Darmsladt, 1974, 473 p.
31
'
A. Vostchinina, Musee de J'Ermitage, le portrail romai11, Leningrad, t!J74,
20!) p + 300 ii
m C. Vermeule, Thf' Goddess Roma in thc Art ol /he Romnn Empirc~, Boston,
t!J74, 137 P·i idem, Greck a11d Roman Sculplure in Gold a11d Silvcr, Boston, t!J74
533
J. B. Ward-Perkins, Archilellura romana, Venezia, 1974, 365 p
jH A.
G. Mc. Kay, Houses, Villas and Palac,es in /he Roman World, London,
t!J75, 288 p + 153 il
m W. H. Stahl, La scicnza dci RomC111i, Bari 1974 3!)8 p
m E. Kretzschmer, Rilddokumcnlc rămischc; Technik, Dusscldorl, 1958
m J. Bayct, Lilcrnlurn latină, Bucureşti, l!J72, 846 p.
525
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grafie. O altă traducere în româneşte a lui R. Etienne ( 1970)·•:Js se referă.
la viaţa celebrului în tragism oraş Pompei, tratată în maniera savantului J. Carcopino, ca un crimpei de viaţă romană, cuprinsă pînă în detaliile cele mai evocatoare.
Dintre sintezele întregului amintim numai trei, fiecare tratînd istoria generală a Imperiului roman dintr-un anume unghi de referinţă:
N. A. Maskin (1951)'':rn, P. Grima] (1974):;~o şi P. Petit (1974)·'~ 1 • De o
structură aparte, tratînd întregul dintr-un anume punct de vedere, irnplicînd însă întreaga civilizaţie şi cultură romană, sînt monografiilesinteză, caleidiscopice, despre
viată romană, publicate de:
P. Grimai
( 1953)·•~:!, T. Kleberg (1957)-H:i, N. E. Paoli ( 1958):;H, J. Andre ( 1961 ):;~5.
1'. R. Cowe/l ( 1962)"~ 6 şi de eruditul român N. Lascu ( 1965)" 47
Sfîrşitul

imperiului roman, criza ce a cuprins lumea romană, Imperiul roman tîrziu, romano-bizantin, în condiţiile restrîngerii structurilor politice şi administrative ale vieţii romane im peria le şi a migraţiei
popoarelor germane, turce, a arabilor, continuitatea populaţiilor, civilizaţiei, culturii şi ideologiei, a paleo-creştinismului în Imperiul bizantin
şi stalele europene, asiatice vestice şi nord-africane ale evului mediu
de început constituie probleme istorice de anvergură ce aparţin altor
domenii ale istoriei universale, din care face parte mereu, sincronic, în
condiţii istorico-geografice date şi Dacia pînă la aparaţia celor patru
state feudale româneşti - Moldova, Transilvania, Dobrogea şi Ţara
Românească, România evului mediu.
Considerînd apusul lumii romane ca pe un sfîrşit politic, aşa cum
a fost în realitate, cu continuitatea sa firească în epoca romană tîrzie
şi bizantină amintim cîteva lucrări referitoare la aceste două subiecte.
Din 1927, de la aparaţia lucrării cunoscute a lui F. Lot 348 şi cu tot mai
mare intensitate apoi lumea savantă s-a aplecat spre cercetarea acestei
epoci de tranziţie în structurile sale superioare, superficiale uneori, d~
profunde transformări istorice în adîncuri, în viaţa populaţiilor Imperiului roman şi noilor veniţi, dînd naştere majorităţii popoarelor europene. Lucrări sînt numeroase, noi amintim cîteva sinteze şi monografii
alese selectiv şi subiectiv semnate de: G. vValser - Th. Pekâry
R. r-:tienne, Viatu cotidiană la Pompei, Buc. 1910, 422 p
N. A. Maskin, Istorija starog Rima, Beograd, 1951; în acelaşi an s-a publicat
şi o traducere în I. românii
:,rn P. Grimai. La civilisation romaine (Les grandes civilisation), 1974
,,u P. Petit, J-listoire general de /'Empire romain, Paris, 1974, 800 p
542
P. Grimai, La vie a Rome clans /'antiquite, Paris, 1953
13
:,
T. Kleberg, 1-Iotcls, restaurnnts el cabarets dans J'anliquile romaine, Uppsala,
Geneva, 1957
,,H U. I:. Paoli, Vila romana, Firenze, 1958
15
"
J. Andre, L'alimenlation el la cuisine ci Rome, Paris, 1961
,,iG F. R. Cowell, Everyday Lile in the ancient Rome, London-Ncw-York, 1962
517
N. Lascu, Cum trăiau rom<111ii, Bucureşti, 1965
5 8
~ F. Lot, Lu lin du monde unlique el le debut du Moyen-Age, Paris, 1927
3
:, B
''

311
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(1962) 5 ~9 ,E. Stein (1949-1959); 1968-1969 2 ) 550 , R. Remondon (1964f'51 ,
B. Bianchi-Bandinelii (1970, 1971) 552 , A. J-J. M. Jones, J. R. Martindal,
J. Morris ( 1971) 1972)·;" 3 , M. T. W. Arnheim ( 1972) 55 ~, J. Stryzgowski
(1973) 335 , A 1/. M. Jones (1973-1974) 556 , R. Soraci (1974) 551 , O. J. Macnchen-He/fen ( 1975)·;58 şi J. H. Diesner ( 1975) 559 •

Continuînd şi viaţa politică a Romei în provinciile estice ale vastului Imperiu roman, Imperiul bizantin a continuat în matricea istorică
modc>lată de condiţiile specifice ale răsăritului acestuia, civilizaţia şi
cultura romană, creştinismul, făcînd legătura nemijlocită dintre lumea
antică, evul mediu romanic şi gotic şi renaştere, deci cu Europa modernă. Redăm fugar cîteva lucrări privind Imperiul bizantin semnate de:
R. Janin ( 1964) 3 G0 , R. J. H. Jenkins (reed) 561 , A. Lombard (reed.) 562 , \V.
Wroth (reed.)" 63 , A. L. V. Gasquct (reed.) 56 \ H. \V. Haussig (197l)j 6 ",
519 G. Walser Th. Pekiiry, Dic Krfac des riîmiw·hcn Rcichs Reric/1/ iiber clic
Forschungcn zur Geschicl1tc clcs c/rillcn Jahrhunc/crts (193-28.J) von 1939 bis 1959,

Rerlin, 1962
~.;o E. Slein, 1-fistoirc c/u Ras T:mpirc, I-III, Ilrugges, HJ4!J-l!J59; Amslcrclam,
1%8-19692
51
''
R. Remoncton, ta crisc de J'cmpirc 1omnin de Marc-Aurc/c ci Anasta.5c,
Piuis, 1964
Y,~ n. Rianchi Ranctinelli, Roma. ta line dc/l'm/c antica. l,'A.rtc dell'lmpcro 10mano cla S<'llimio Scn:-ro a Tcoc/o.5io, 1970, 470 r +429 fig. 1 iclem, Rom<' - Thc 1.atc
l:mpiH', Loncton, 1971
.
,,.-,J A. H. M. Jones, J. R. Martindal, J. Morris, The Pro.~opography ol thc UItcr
Romon lempire (I, A. D. 260-395), Cambridge, Hl71; A. H. M. Jones 11 tramonto clei
momlo antico, nari, 1972, 014 p
5 "l M. T. \V. Arnheim, The St>1wtorial Aristocrcicy i11 the Lotcr Roman Empire,
Oxford, 1972
53
"
J. Stryzgowski, Origin ol Christian Clwrch Art, 1973, 266 p (reect. lucrării
publicate în 1923)
;.;r; A. H. M. Jones, 11 Tare/o Impero Romano (284-602). lndc1gi11es socia/t', economica, ammi11istrnth·a, 1-11, Milano, 1973-1974, 607 + 575 p
7
,,:,
R. Soraci, Richcrche sui conubia tra Romoni e G!"rmani nl'i secoli 1\-'--\'l,~
1974, 240 p
:,.-,s O. J. Maenchen - Helfen, Dit' Well cler llu1111c11, 1075, 600 p + 75 ii
,,.-,n J. H. Diesncr, Rom unei clic V olkerwa11derung, Leipzig, 1975, 176 p
:,uo R. Janin, Co11stanti11opole byzr1111i11e. Dc\·cloppemcnt urbain t't inventairc topogr.2, Paris, 1964, 542 p. (în colecţia Archţves de !'Orient Latin, 4)
,,,a R. J. H. Jenkins, Stuc/ies on Byzantinc Jlistory of /he 9 th and 10 th Ct•nturies, 1970, 386 p (reed.)
502 A. Lombard, Etucles cl'hi.5toirc byza11ti11c: Constantin \', ('fllf)ereur des Romain'> (740-775), New-York, 175 p. (reed. lucriirii ap,irute la Paris în 1902)
5 3
u W. Wroth, \Vcstcrn an Pro\•i11cicll Hyzantine Coi11s ol Ilic Vc111dals, Ostrogolh'> CI/ICI Lombards, 344 p. (reeditare a lucriirii apJ.rule la Londra, in l!ll 1)
561
A. L. V. Gasquet, rtuc/cs byzantincs: I'Empire Byzantin el la Morwrc/1ie lrc,nquc, New-York, 488 p. (reeditare a lucrării apărute la Paris in 1888)
su:, H. W. Haussig, A llistory ol Byzanlinc Civilizatio11, 1971, 448 p
169 ii.

+
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P. Lcmerlc ( 197 l)·i 1i6 , A. Bon (1972)·-• 1;,, P. D. "\Vhitting ( 1973)·;1; \ N. Oikonomides ( 1973) 56 !!, G. Ostrogorsky ( 1973)--,,u, D. Obolenslii ( 197 4)·;", C,.
Ostrogorsld ( 1974) 5 î:?, A. Vogt ( rePd.)"•: 1 şi care adaugă noi faţete rc>zultatelor cc>rcetărilor marelui savant român N. lorgff;;~ asupra Imperiului

bizantin, întărindu-le şi confirmînd marea sa viziune istorică de ansamblu asupra acestui capitol important al istoriei universale şi totodată,
ca parte, a istoriei României medicvale 5 • 5 dintrc> sec. VII-XIV şi mai
apoi.
Incheind aceste modeste şi sucinte note bibliografice ne-am strilduit să arătăm efortul lumii savante contemporane pentru cercetarea şi
explicarea, înţelegerea istoriei romane imperiale, a provinciilor dună
rene în special, pentru elucidarea resorturilor romanizării profunde şi
pentru teritoriul locuit dP poporul român, clef initive, a Daciei şi Moesiei
inferioare (Dobrogea), la care un aport substanţial şi-au adus cercetă
torii şi învăţaţii români.
Acest efort ştiinţific românesc, european şi mondial urmăreşte interesul manifestat de lumea epocii atomo-nucleare faţă de romanizare ca
proces istoric real cu implicaţii adînci în viaţa întregii umanităţi. Romanizarea, de pe urma căreia s-a născut lumea de expresie latină şi neolatină, se constituie istoric şi istoriografic cei un fenomen istoric mondial, prin cuprinderea în evul mediu şi epoca modernă alături de popoarele neo-latine europene, a noi popoare în alte trei continente
- America centrală şi de sud (popoarele de expresie neo-latină în variantă spaniolă şi portugheză, adăugind aici şi vorbitorii de limbă spaniolă din Filipine şi Oceania ca răspîndirii ale aceluiaşi fenomen în
Pacific), în America de nord (canadienii de expresie franceză) şi în
s~,; P. Lcmc>rlc, l,c prcmi1•r /Jumcrnismc byzan/ in; noll'.'l el rcmarques sur c11seiq11cmc111.<; el culliue a Hyswwc c/cs origincs uu X siec/c (13ibl.. llyz., Eludes G), P,nis,
l!J71, 326 p
:.,,, A. Bon, Hyzoncc, Seria Archaeoloc1ia l\tundi, 21, I 072, 44 p
,,Gb P. D. Whittinq, Ryzonlinc Coins, /he Worlcl ol Numismatic, Lon<ion, 1973, 311

p

+

92 pl
:,,;(, N. Oikonomi<ies, Les lisles de presencc byzonlincs c/cs IX. el X siecles (Le

mon<ie byzantin), Paris, 1973, 404 p
,·,,u G. Ostro~1orsky, Zur byzanlinischc Gcschichlc. Ausgcwăll/1c klcine Schrillcn,
Darmstadt, I !}73, 244 p
:m D. Obolenski, IlCommonweullh bizantino, J'Europu oricnlulc
du/ 500 ul
1453, Ilari, l!J74, 648 p
:,n G. Ostroqorski, Ryzanz und die Welt der Slawen. Beilrăge z. Geschichte d.
Byz, s/<1\1". Rezichungen, 1D74, 1!}4 p
.-,,:i A. Vo~Jt, /fosile , L'mpcror ele Byzance (867-888) el la civili.5ation byzcmlinc a la lin clu 9-c sic.•c/c, Hilclensheim, 1974, 445 p. (reeditarea lucri',rii apărute lil.
P,nis, în 1!!08)
:,,~ Nico/(lc Iorgu-istoric ul /lizon/ului, Bucureşti, l!J71, 251 p.; X/V„ Conyri.·s
lnlc11wtio11"/ ele~ i:luclcs bywnti11cs, Ilucarest, 6-12 septembre 1!)71, Rapports 1--lV,
Bucureşti, 1!}71

:,;:; I. Il,irnea, O. Iliescu, C. Nicolescu, Cui/ura bizantină în Romcîniu (La culture
byzanline en Roumanie), Bucureşti, 1971, 263 p + pi
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Africa (statele cu limba oficială franceză şi portugheză) şi alte două
fenomene mondiale quasi-contemporane şi paralel<:> - de germanizare,
în varianta anglo-saxonă (I. americană în Statele Unite şi în Canada
dP expresie e>ngleză; Australia şi Noua Zeelandă, statele cu limba oficială engleză din Africa şi grupurile etnice ce vorbesc ca element componPnt de bilingvism Pngleza în Asia extrem-orientală şi de sud), şi
de slm·izare (popoarele slave din Europa centrală şi sud-estică şi lumea
de expresie slavă-rusă, în jumătatPa de nord a continPntului euro-asiatic). În 0stul Asiei şi Africa de nord un fenomen similar ce a afectat
şi Spania este cel arab, pe întinderi mai reslrînse însă, cel al popoarelor
turanice (ti:irce) din Asia Centrală şi d(' vest, ca şi cel fino-ugric din
Europa centrală şi septentrională.
Sub acest aspect credem că încercarea noastră bibliografică nu este
lipsită de rost în înţelegerea procesului istoric elno-demografic mondial al romanizării şi romanicizării (sub haină portugheză, spaniolă şi
franceză a lumii noi), a formării actualei configura lii de popoare de expresie latină, printre care un loc şi un rol al său, specific, central şi esteuropean îl are poporul român. De aici imporlanla studierii originii şi
explicării istoriei civilizaţiei şi culturii româneşti, aportul său la dezvoltarea şi progresul umanităţii, în actualul curs general al ştiinţei istoriografice universale.
Rindurile noastre ce se constituie în aceste note se vor şi un modest omagiu adus tuturor învăţaţilor români şi străini, care în decursul
secolelor au clădit istoriografia privitoare la romanitatea Daciei în primul rînd, a provinciilor dunărene, occidentale, asiatice şi africane în
genere, ca părţi ale întregului - lumea de expresie latină, parte vie,
permanentă, a istoriei universale.

ROMANICA (I). BIBLIOGRAPHICAL NOTES

(Summary)
The author revie\\·es some of Lhe sludyes published b~· the experts in the last
decades ( and the republications of some former \l"orks) a boul the roman world, especially of the provincial one. The inlerest taken by the specialists and the contemporary world towards the roman phenomenon, the monumenls and the problems of
history, demonstrales with facts that in our age the roman anliquity should be studyed and appreciated even more.
The aulhor, on the basic of contemporary bibliografhy, insisls especially upon
the roman world from thP danubian provinces and from soulh-eilst Europe mill be
provinces where the easterly roman world will be formed, the world of the provincial latin language from the roman-byzanline and byzantine age and which will last
inlo the middle-age and by the Romanian people unii! the contemporary age.
Underscored is the contribution brought by the Romanian and European historiography to the investigalion of this phenomenon of world-\\ ide proportions which
is the roman worlcl und lhe conlempurary neo-lutin world.
https://biblioteca-digitala.ro

ROMÂNII JN „CRONICA DE JALE" A LUI IOAN SZALARDI
de
LIVIU BORCEA

reprezintă în istoria poporului nostru zorii deş
teptării conştiinţei naţionale. Es1te epoca ce a urmat actu 1lui Unirii înfăptuite de Mihai Viteazul, a intenţiHor asemănătoare a unor alţi principi şi domni care au dorit să realizeze şi ei opera marelui voievod ro-

Secolul al XVII-lea

mân. V ea1cul ·ce a premers secolului luminilor a apropiat şi mai mult
ţările române din punct de vedere economic, social, politic şi cultural.
Acţiunile lui Gabriel Bethlen şi Gheorghe Rakoczi I în războiul de treized de .ani s-,au bazat pe forţa militară şi politică a celor trei ţări româneşti. Mai tîrziu, Ghe,orghe Rakoczi al Ii-lea a reuşit să constituie din
ele o alianţă temută de cei doi mari vecini: Poarta otomană şi Imperiul habsburgilor. Nu este lipsit de importantă faptul că tocmai realizarea acestei alianţe i-a determinat pe turci să mazilească pe cei trei
domni a,i ţărilor române - Gheorghe Rakoczi al II-iea, Constantin Şer
ban şi Gheorghe Ştefan - iar ca represalii pentru încercarea Principatului de a ieşi de sub tutela poJi.tică a Porţii, să constituie cel de-al doilea paşalîc de pe teritoriul patriei noastre, ce'l de Oradea (1660).
1n Transilvania, veacul al XVII-l ea reprezintă o epocă de afirmare
tot mai puternică a naţiei române, recunos1 cută tot mai mult ca o forţă
socială şi etnkă de temut. Revenirile insistente, cu orice prilej, la actul
săvîrşit de Mihai Viteazul, confirmă importanţa gestului lui Mihai.
Legiuirile epocii se ocupă tot mai mult de români, încercînid să prevină
sau să combată acţiunea de ridicare pentru drepturi a populaţiei majori tare din Transilvania. A'tît dietele Transilvaniei cît şi Approbatelc şi
Compilatele încear,că să stăvilească prin măsuri drastice 'Orice încercare
de „egalizare" a drepturilor naţiei române cu celelalte naţii „recepte".
Cu toate acestea se ridică personalităţi din rîndul românilor ardeleni,
mai mult în funcţii militare şi economice, mai puţin în cele politice şi
culturale.
1

1

10 - Crisla '79
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Toate dcestc realităţi apar şi în Cronica de jale a bihorcunului Ioan
Szalardi, importuntă personalitate culturală a epocii. 1
Relaţiile atîl de intense între cele trei ţări româneşti în veacul al
XVII-iea îşi fac loc şi în cronică, informaţiile pe care ni le dă fiind preţioase fie pentru preciwrea unor aspecte destul de puţin cunoscute, fie
pentru imaginei.l de ansamblu a epocii. Ocupaţia pe care o avusese în
prima parte a vieţii i-au permis lui Szalardi să vină în contact cu documentele scrise ale acestor relaţii, cu atît mai mult cu cit avea în primire spre păstrare asemenei.l documente alît în limba maghiară cit şi în
limba română:?. El şi-a putut da seama despre ponderea acestor relaţii
în politica externă a Principatului, despre destinul comun al celor trei
ţări române.
Deşi începe naraţiunea cu evenimentele ce au urmat îndată după
dezastrul de la Mohacs (1526). cronica prezintă doar foarte succint perioada pînă la domnia lui Gabriel Bethlen. Rolul Ţării RomânPşti în evf'nimentele anului 1526 din Ungaria este menţionat prin relcttarea diversiunii lui Radu de la Afumaţi în sudul Dunării, pentru a atrage oştile
otomane din cîmpiile Ungariei. Intîrzierea lui Ioan Zapolya la Mohacs
este atribuită unPi stratageme plănuite cu Radu vodă: ,, ... ca, trPcînd
impreună Duni:irea în Bulgaria şi Serbia, pră.dind, să-i scoată pe turci
din Ungaria. "J
Relatarea epocii lui Mihai Viteazul începe printr-o caracterizare a
domniei lui Sigismund Bathori pe ,ca·re-1 consideră că " ... a ieşit din
adevăratele sale drumuri cu dorinţele-i de mărire prin căsătoria şi, de
altfel, şi alianţa sa."~ Szalardi apreciază că principele Transilvaniei
dacă rămînea „sub oblă,duirea sultanului" nu trebuia să apeleze la ajutorul lui Basta care ·a dus ţara la pierzanie. Mai mult, ceea -ce îi stîrneşte nemulţumirea este cunoscuta lichidare a partidei filoturce din
Transi•lvania, din .august 1594, cînd au fost ucişi o seamă de fruntaşi
ai nobilimii din Principat. Datorită preocupării de a sublinia modul nechibzuit în care şi-a condus Bathori ţara, cronicarul trece peste domnia
lui Mihai Viteazul. Contrar celorlalte cronici transilv8ncne (Szamoskăzi. Paul Enyedi etc.) care se întrec in defăimarea domniei temerarului
1

tribuţie

In leqliturli cu via\a !;,i personalitatea lui Ioan Szalcirdi ,·ezi L. Borcea, Conle! biografia cronicarului bihorean 10011 Szalcirdi, în Crisia, III, 1973, p. 183-

-1!)7

\'eress A., Documente pri\"itoarc le, istoria Ardealului, ,\lolclo\'ei şi Ţării Româvoi. X., Acte ~i scrisori ( 1637-1660), Bucure~Li, Hl38, p. 47
~ Szalcirdi J., Siralnws magyar Kr6nikânuh hilcnc hiinyn•i me/yekct u .kon•thezo

2

neşti,

posteritcisnak megintctcsekrc cs oktutasokra tulajc/011 nyc/\'iinkt"in cgybcszcclcgetcll
mcgirt Szalcirdi Janos 1662-ik csztcndobcn (Cele nouii cărli ale cronicii maghiare

e.'>

de jale, c.ilese şi scrise pentru poviituirca şi inv,i\iilura posterilJtii in propria noastrJ
limbii de Ioan Szalârdi, in anul 1662), Pesta, f. Lip., 1853, p. 12. (editată de S. Kemeny
in colecţia „U /obb Nemzcli Kt"iny\'lcir", II) în continuare, prescurtat: Cronicu
4
lbiclcm, p. 18
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voievod român, Szalardi se fereşte să focă ilprecieri asupra intrZtrii lui
Mihai în Principat. 5
Adept al paşnicei convieţuiri cu vecinii, cronicarul este convins de
necesitatea bunelor relaţii cu Ţara Românească şi Moldova. Aslfel dezaprobă acţiunea lui Gabriel Bathori care „neţinînd bunei vecinZttat<'
cu domnii români din vecini ci căulîncl harţă, luplînd clupă stăpîniri,
sărmana ţară o aduse în mare tulburare cinci dintr-o purte cîncl dintralta. "G De c.1ceea nu e de mirare, considerZ1 cronicarul, cZ1 „d fost foarte
rău bătut, 1a Braşov" de Radu Şerban (9 iulie 1611), unde au pierit
mare parle a fruntaşilor Principatului, Bathori însuşi scăpînd cu puţini
însoţitori şi retrăgîndu-se în cetatea Cohalm din faţa trupelor româneşti.
In toate aceste conflicte cu Tar a Româneas,că vinovat se face, după
părerea cronicarului protestant „clerul (calolic) din Ungaric1 rnrc nu
înceta în această vreme să-şi depene obişnuitele uneltiri drăceşti împotriva patriei " 7 •
în schimb Gabriel Bethlen, în concepţia cronicarului, a dus o bună
politică externă întreţinînd cordiale relaţii cu domnii ţărilor române,
primind la curtea sa pe fiii acestora la învăţălură. 8 Desigur relaţiile culturale nu s-au redus numai la frecventarea de către fiii domnilor români a colegiului de la Alba-Iulia, autorul planului de a reuni cele trei
ţări româneşti într-o Dacie a dus o politică de colaborare mult mai
vastă ca forme de manifestare decît apare ea în cele cîteva menţiuni
despre domnia lui BethlenY
O politică de înţelegere cu celelalte ţări române a încercat să ducă
şi Gheorghe Rakoczi I. Faţă de Ţara Românească -- remarcă cronicarul - a fost însă ceva mai mult decît simple relaţii de prietenie căci
,, . . . între boierii din Muntenia săvîrşindu-sc urî tă rupere şi ceartă
pentru domnie", Ra.k6czi s-a amc•stecat în aceste disput<_, adăpostind
in Transilvania pe " ... marele boier cu numele Aga Matei ... pe care
ii protejă la Alba-Iulia pînă la vremea potrivită, petrecînd şi locuind
sub oblăduirea lui, în timp c0 se duceau la Poartă strădaniile principelui ca domnia să i se dea lui Aga Malei." Intervenţiile la Poartă n-au
rămas fără rezultat căci îndată după ce a ajuns domn Matei Basarab,
a fost recunoscut de sultan iar apoi „se întări atît de mult, încît pînă
la sfîrşitul vieţii, mai bine de şaptesprezece ani s-a menţinut în domnie".
Domnia lui Matei fiind lungă şi „cu principele mare vecinătate bună,
frumoasă unire ţinînd în toate lucrurile şi la Poartă prin capichihaiele
lor, Transilvania a avut frumoasă linişte" ,10
5

p. 21-22
p. 24
7
p. 25
6
p. 32, 63
9
Domnia lui Gabriel Bethlen e concentrată pe numai 33 coloane ale ediţiei lui
Kemeny, din totalul ele 644 (Cronica, p. 32-65)
6

10

Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,

Ibidem, p. 81

10•
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Puţine t0xte atît de aclmirc.1live i:lVem în isloriogrdfii:l lrctnsilv6.nectn6.
a secolului cil XVII-lec:1 despre Malei Basarnb cum sînl cele citeva rînduri dense a le lui Szalarcli. Este singurul domn din cele trei ţări române - în afară de Gabriel Bethlen şi Gheorghe Rcikckzi I - cciruia
nu-i g8seşte cusur, pe care-l consideră între mdfii oc.1meni cti veacului
său.

în cunoscutele dispute dintre Mat0i Basarab şi Vasile Lupu în 163--1,
intervine o împăcare care va durn pînă în 1G37 ceea ce îi va permite
lui Rakoczi să-şi asigure liniştea dinspre apusul Transilvaniei, turcii
voind să-l înlăture şi să pună în locul său pc Ştefan Bethlen. Bătălia
dată :de Rakoczi la Salonta, în octombrie 1636, cu paşa ·de la Buda ce
venea să-l instaleze pe Bethlen, a consolidat mult poziţia principelui în
scaunul său, l-au convins pe acesta de fidelitatea trupelor din Partium.
Intr-adevăr bătălia de la Salonta, descrisă pe larg în paginile cronicii a avut loc înainte ca Gheorghe Rakoczi să poată face joncţiunea
rn trupele din Partium, comandanţi supremi ai bătăliei fiind Sigismund
Kornis de Rusca şi căpitanul cetăţii Oradea, Mihai Ibrdnyi. 11
După încheierea cu suc-ces a războiului se realizează o nouă înţele
g0re între domnii celor trei ţări româneşti consemnată de Szalardi: ,,În
acest an ( 1638 - n.L.B.), la începutul lui septembrie, prin solii voievodului Lupu din Moldova şi Matei din Muntenia, s-a tratat o anumită
pace între prindpe şi voievozii Lupu şi Matei, care terminîndu-se la
începutul lui octombrie şi slobozindu-se solii români, principele plecă în
hotarul Bistriţei. ''I:!
Rakoczi s-a străduit vreme îndelungată să atragă de partea sa pe
Vasile Lupu. Cr-onicarul este convins că dacă acest lucru nu a reuşit.
vinovat se face numui Vasile Lupu, principele Transilvaniei încercînd
toate posibilităţi,le pentru a realiza bune relatii cu vecinul său moldovean. Printre aceste încercări se numără şi invitaţia pe care a adresat-o
Rakoczi voievozilor români şi mai ales lui Lupu de a participa la nunta
fiului său, care a avut loc la 3 februarie 1643 la Alba-Iulia. 13 O nouă
incercare o face Rakoczi în iarna lui 1645, aflînd că tînăra principesă,
soţia viitorului principe Rak6czi al II-iea, a născut un fiu. Fiind în campania militară din Ungaria de nord, bătrînul principe scrie în ţară sfă
tuindu-şi fiul ca ,, ... botezul da 1 că ar crede că s-ar putea amina rînduindu-1 la 2 aprilie, pentru ca şi voievozii din ţările române vecine,
fără să tină seama de purtarea rezervată şi indispusă a lui Lupu-vodă,
11

1/Jiclcm, p. 111-114
n //Jiclcm, p. 13G; Jstoriu României, m, p. 1G8; vezi şi documentul din 2G octombrie 1633 la Veress A., op. cil., p. 54-SG. Incidentul bislrj\enilor cu moldovenii
din p[1r\ile limitrofe nu este încheiat înc[1 nici în 1641. Jn acest an clieta ele la AlbilIulia (23 aprilie - 14 mai) solicilii principelui inten·enlia pentru rezolvarea pricinii
i\'ile (Monumentu Comilicl/ia Rcgni rrnns.~yll·u11iuc, 15./0-1699, sulJ redacţia lui SLili1qyi Siinrlor, voi. X, p. 331 --- în rnnlinuare, prescurtat: M.C:.R.f.J.
1" C1011icu, p. 140
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tînărul principe să-l cheme la cumetrie" 14 • Acest amănunt pC' cc1rc nu-I
relatează nid un alt izvor narativ .contemporan este o dovadă în 11lus
a încercărilor pe care le-a făcut Gheorghe Râk6czi I penlru rec1 lizarea

pe toate căile ,a unei apropieri de voievodul moldovean. In anii
1644-1645 aceste încercări de apropiere între Vasile Lupu şi Rak6czi
s-au materializat şi prin participarea unei solii transilvănene conduse
:le Ioan Kemeny cu o suită numeroasă la nunta 1'1Miei, fiica lui Vc1sile
Lupu, cu Janusz Radzivill. 15
Ca răspuns. chemarea domnu'lui moldovean la bol0z ni se parc firească, bătrînul principe încercînd şi pe această cale o îmbunălăţire a
relaţiilor sale cu ţara vecină. dar, după cum mărturiseşte Szalardi. şi
;)regătirea terenului pentru fiul său ce urma în scc1unul princiar.rn Nu
:1.vem nici o informaţie asupra faptului că Vasile Lupu a participal sau
nu la acest botez. Se p·are însă că nu s-·a realizat nimic .din acest plan
deoarece nici un alt izvor narativ sau documentar nu face rC'ferim
la el.
În anul 1646 Janusz Radz·ivill, scrie Szalârdi, vizitează ţările române. Misiunea nedeclarată a principelui lituanian era de a contribui
la apropier~a între voievodul moldovean şi principele ardelean. Râkoczi
cunoscînd relaţiile familiare foarte apropir1te ale lui Vasile Lupu cu
Radzivill ,, ... l-a primit la Munkacs la 22 august, cu mare cinste, căci
PI însuşi întîmpinîndu-1 la o jumătate de leghe şi acolo, la marginea
drumului ridicînd cortul, acolo l-a aşteptat pe prinţ ... " 1 i. Cu această
ocazie Radzivill a vizitat oraşele Braşov, Făgăraş, Sibiu, Alba Iulia, Oradea şi de aici s-a dus la Mukacevo unde a stat între 22-29 august 1646
în casele răposatului Ioan Balling, nobil credincios al principelui.
Relatînd moartea lui Gheorghe Rakoczi I, survenită la 11 octombrie 1648. S2cilardi face un elogiu al faplelor dP seamă ale principelui
defuncl. Uni:! din ele este şi aceea că ,,sub cîrmuirea sa ... o astfel de
l)inecuvînlare a lui dumnezeu fu asupra ţării" încîl Vasile Lupu care
porni cu oaste şi ajutor turcesc asupra lui Matei Basarab în 1639, fu
învins (cronicarul se referă la bătălia de la Nănişori - n.L.B.), iar
vizirul ce-l sprijinise pe Lupu a fost decapitat de sultan. La această bă
tălie au participat şi oşti din Transilvania, după cum ne informează
Szalardi care vorbeşte de un „ajutor tainic" 18 •
14

Jbiclem, p. 188
N. Popea, Memoriile lui Kemcny Jcinos, (traducerea şi adnotarea pasa(Jiilor
privitoare la români) Buc„ 1900, p. 35-38; Călători .,;trăini despre ţările ron1âne,
voi. V, Ed. ştiinţifică, Buc, 1973, p. 136-137 (în continuare, prescurtat: Călători
.\/ răi ni).
11
; Cron icu, p. 26!1
17
//Jicfr>m, p. 221
1
~ //Jiclcm, p. 2.t6. Protectorul domnului moldovean la PoarU\ a fost vizirul :1'-·[ohan~ed Tabani Ruiuc. ln urma uneltirilor duşmanilor săi el este strangulat şi nu decap1tat, cum afirmă Szalcirdi. (Vezi C.C. Giurescu, JstoriC1 Românilor, voi. III, partea
1-a, p. S!l)
15
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Ori de cite ori are ocazia, cronicarul suhliniază relaţiile foarte bune
dintre Transilvania şi Ţara Românească în opoziţie cu cele exislente
intre cele două ţări române şi Moldova datorită politicii duse de Vasile
Lupu care „nefiind mulţumit cu stăpînirea sa, dorind şi cealaltă stăpî
nire ( a Ţării Româneşti - n.L.B.), deşi de vreo cîteva ori i s-a înfundat
şi s-a făcut de ruşine din această pricină, cu toate acestea nu încetă de
a se certa şi a face prădăciuni" 19 •
Moartea lui Gheorghe Râ.koczi I şi ocuparea scaunului princiar de
către fiu,I acestuia, vor marca o s,chimbare în raporturile dintre Transilvania şi Moldova. Cronicarul arată că tînărul Râ.k6czi ,, ... multele
injurii. răzbunări a'le lui Lupu nu putea să le rabde în pace ca tatăl
său, ":?O şi de aceea, la sfîrşitul anului 1652 relaţiile dintre ei se răcesc
din nou, în anul 1653 raµorturile dintre Transilvania, Moldova şi Ţara
Românească intrînd într-o nouă fază. Gheorghe Râ.koczi al Ii-lea se decide .să intervină în Moldova pentru a scoate din domnie pe Vasile
Lupu. El nu fă-cea astfel decît să răspundă chemării acelei facţiuni a
boierilor mo1dol\/eni care avea în frunte pe logofătul Gheorghe Ştefan.
Intervenţia în Moldova a fost pregătită cu grijă de către principele
Transilvaniei care îşi dădea seama de riscurile unei astfel de acţiuni
militare. La 25 martie, Râ.koczi scria regelui Poloniei, Ioan Cazimir,
anunţîndu-1 despre intenţiile sale şi liniştindu-l cu privire la mişcările
de trupe ce vor urma a fi efectuate ,pe teri tor iul Moldovei vecine~ 1•
Apoi, pentru ca VasHe Lupu ,, ... să nu-şi dea scama şi să nu bănuiască
ceva, principele îi trimise lui Lupu vodă în dar, prin Ioan Boroş, care
cunoştea şi el urzeala, două butoaie de vin unguresc, pentru ca Boroş,
care-I cunoştea foarte bine pe Lupu ... să-l ţină pe loc pînă ce Ioan
Kemeny va sosi din munţi cu oastea sa ":! 2 • Cu puţin timp înainte de
intrarea în ţară a lui Kemeny, Ioan Boroş a plecat de la curte pentru
a se uni •CU oştile venite din Transilvania.
Este îndeobşte cunoscută personalitatea ,Jui Ioan Kemeny care avusese şi mai urma să aibă încă un rol important în istoria Principatului.
Cine era însă Ioan Boroş, cel ·care poate fi considerat al doilea om
după Kemeny în acţiunile militare din Î\'foldova, precum şi în cele din
Ţara Românească un an mai tîrziu? Răspunsul îl găsim în cronica lui
Sza•lâ.rdi care trebuie să-l fi cunoscut şi personal. Ioan Boroş pe care
Kemeny îl caraiclerizează în memoriile sale ca fiind „favoritul cel mai
apropii:!t al principelui Gheorghe Rak6czi cel tînăr, un haiduc, fecior
de ţăran român" 2:i, era, după cum arată Szalardi, originar din Bihor,
din satul Ginta, de pe malul Crişului Negru. Principele îl descoperise
„încă înainte de domnie, în vremea căpităniei orădene"::~. Originea sa
rn Cronica, p. 269-270
~o Ibidem, p. 270
1
~ Kovari L., Erdely tărtcnelme (Istoria Transilvaniei), voi. V., Pesta, 1863, p. 54
n Krauss G., Cronica Transilvaniei (1608-1665), traducerea şi studiul introducLiv de G. Duzinchevici şi E. Reus-Mirza, Ed, Acad. R.P.R., Buc., 1965, p. 154
~~ Călători st rai ni, \",

p. 143

https://biblioteca-digitala.ro

Românii în Cronica lui I. 8zalci.rcli

7

151

modestă este subliniată şi de Szalardi carf' îi face însă un portrd pe
care-l socotim mult mai apropiat dP realitate decît cPl făcut de Kemeny.
După opinia lui Szala.rdi, hihorean şi el. Ioan Boroş era ..... om ele
rînd dar fiind vestit încă din copilărie pentru ciocnirile sale cu turcii în
Ţara de jos, a fost luat la curtea sa de răposatul Sigismund Kornis şi
în cîtiva ani s-a instruit, şi-a îndreptat nărnvurile. Ac0sta, deşi crc1
fără nici un fel de ştiinţă şi nu era cunoscător în ale scrisului, crn
mărginit, dar pentru că altfel era harnic, descurcăret, bun cunoscător
al cailor. bun călăreţ, fiind trimis şi la Poartă şi ici colo să cumpere
cai (a căror bunătate şi mulţime, principele foarte o c1clmira) şi-a cîş
tigat o asPmenea simpatie din partf'a principelui încît aproap0 că om
mai familiar ca el nici nu avea. Pe acesta l-a şi ridicat foartP r0ped0,
îndată după ce a devenit principe, dindu-i numai în comitatul Bihor
peste 150 de case iobăgeşti şi în afară de aceea şi în Transilvania,..!.,_
în 1648, Boroş este trimis împreună cu Nicolae Sebeşi şi cu
Gheorghe Horva.th la curtea lui Vasile Lupu ca peţitor din partea lui
Sigismund Rak6czi pentru domniţa Ruxandra. 26 Aici a fost primit foarte
hine şi cu toate că proiectata căsători0 n-a avut loc, au rămas bunelo
relaţii între Vasile Lupu şi Ioan Boroş. Îi va fi unit limba comună pc
care o vorbeau, isteţimea şi iscusinţa în gîndirea militară a românului
ardelean, care în ochii lui Lupu trebuie că au avut greutate. Cunoscîncl
trecerei.l de care Boroş se bucura la domnul moldovean, principele
Transilvaniei l-a folosit pentru pregătirea intervenţiei, trimiţîndu-1
înaintea r1rosului oştirii.
Din aprilie 1653 ne-a răma•s un ordin de front dat de Gheorghe
Rakoczi al Ii-lea oştilor ce porneau sub comanda lui Ioan Kemeny în
campania din Moldova 27 • Cuprinsul său ne oferă posibilitatea de a constata grija deosebită a lui Rak6czi pentru a preîntîmpina orice fel de
excese atît în interiorul taberei cît şi în raporturile cu populaţia în tot
timpul expeditiei. în concepţia lui Rakoczi, camrpania nu trebuia să
aibă alt rost decît alungarea lui Vasile Lupu şi înlocuirea lui cu
Gheorghe Ştefan, lucru rea'1izat la începutul ,lui aprilie 28 •
În ajutorul domnului alungat vine însă ginerele său, Timuş Hmelniţchi, care trece Nistru! la Soroca şi la 1 mai înfrînge pe Gheorghe
Ştefan la Popricani2 9 • Oştile transilvănene se retrag în dezordine fiind
ataca Le în pasul Oituz de ţărani. Însuşi Ioan Kemeny scăpă cu greu-

de mare căpitan al
Oradea în perioada 21 august 1640 11 octombrie 1648. Cronica, p. 138
2
·' Ibidem, p. 267-268
'~ Călători străini, V, p. 143
2
~ Documenlul poartă titlul: falicta cclsissimi Principis Transy/vaniac. Pro cxpcdilio11e Mold<1vicu. Anno 1653 mcnsis c1prili publicntu şi a fost publicat în Magyar
Ti>rti-nelmi 'Jcir, voi. XVIII, Pesta, 1871, p. 62--65
::s hloriu Homcini<'i, III, p. 175
~" l/1icll'm, p. 17G
21

cetăţii

Cronica, p. 267. Gheorghe Rakciczi a îndeplinit functia
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călare 30 • Situatia nu dură insă vreme îndelungată căci de Lupu
,,însuşi boierii înstrăinîndu-se foarte şi dorindu-l mai degrabă pe Şte
fan Logofătul ca domn", Szalardi remctrcă oportunitatect unei noi intervenţii în acest momenr1 1• Kemeny ajuns în Transilvania işi refăcu forţele şi aflînd ., ... că Lupu cu oastea moldovenească şi cu cazacii s-au
îndreptat spre Ţara Românească, din care pricină oastea moldove-

tale,

nească era împărţită, ei plecară pînă la Roman şi Trotuş, omorîră tot
ce găsiră în cale, prădară în întregime cîteva mănăstiri . . . uciseră
mulţi ţărani ... "32 •
Aici cronica lui Szalardi ne informează despre o luptă dată între
Ioan Boroş şi moldovenii în care acesta este înfrînt de oştile trimise în

ajutorul lui Lupu, la Focşani3 3 • Nu avem nici o altă informaţie în legă
tură cu această bătălie dedt numai la Szalardi. Este vorba fie de una
din bătăliile mai mici care s-au dat în timpul campaniei, fie de o confuzie a autorului.
După bătălia de :1a Finta (27 mai), a~upra oştilor căzăceşti şi moldovene în retragere, se îndreaptă Gheor•ghe Ştefan. ,,Strajea lui Ştefan
Vodă" cum predzează Miron Costin - reuşeşte să-i înfrîngă pe
orheienei şi lăpuşneni în bătălia de la Valea Seacă 34 • Aici încă ardelenii
n-au partidpat. Abia după ce Gheorghe Ştefan începe să se îndrepte
spre laşi, la Ba:cău, vine alături de el şi Ioan Boroş, cu 1.000 de călă
reţi35. Împreună ei dau bătălia de la Sîrca a·lungînd pe Vasile Lupu care
fuge din ţară. ln această bătălie un rol important i-a revenit lui Ioan
Boroş care a înclinat balanţa vidoriei în spre moldoveni şi ardeleni3 1\
La sfîrşitul lui august, Timuş Hmelniţchi vine din nou asupra lui Gheorghe Ştefan. In fata celor 9.000 de cazaci, oştile lui Gheorghe Ştefan mai
beneficiază de ajutorul lui Ştefan Petki, mai marele oştilor secuieşti,
de Ioan Kemeny, cu 6000 oşteni şi 12 tunuri precum şi de un ajutor
polonez constind în 600 de uşteni germani3 7 • Comandantul trupelor trimi·se de polonezi, arată Szalardi. a fost generalul George Lubomirski,
cumnatul principelui Rakoczi, acelaşi care în iunie 1657 va conduce expediţia de pedep'sire împo'triva Transilvaniei, ca răspuns fărădelegilor
săvîrşite de oştenii principelui în timpul campaniei din Polonia 38 •
ao G. Kraus, op. cil., p. 156
31

Cronico, p. 270
G. Kraus, op. cit., p. 157
aJ Cronica, p. 271
31
M. Costin, Letopisctulu Ţării Moldo\'ci cle la Aaron-,·odă 1ncoace ... , în
Opere, voi. I., Buc., 1965, p. 153; N. Iorga, Istoria armatei româneşti, Ed. Militarei
Buc., 1!)70, p. 344
a:, M. Costin, op. cit., p. 153
36
Idem, ibidem, p. 155
a, Ibidem, p. 162-163. Szalârdi dă cifra de 16 OOO cazaci. Memoriile lui Francisc
Naqy Szabo vorbesc de numai 2 OOO cazaci (Erdelyi Tort~nclmi ,\datok, voi. I.. Cluj,
1847, p. 156)
a~ Cronica, p. 271
32
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Gheorghe Ştefan şi aliaţii săi au încercat să iasă în calc lui Timuş
dar acesta a evitat ciocnirea. Conta pe ajutorul pc {:are-I va obţine din
partea turcilor prin intermediul lui Vasile Lupu şi ele aceea nu se temea
să intre în fortificaţiile făcute în jurul cetăţii Suceava 1 n. Nu se confirmă astfel afirmaţia că: .,Gheorghe Ştefan nu cuteză să-i laic calea şi
să dea bătălie în cîmp de·schis, aşa că oastea căzăcească intră în Suceava, unde s-a putut întări " 40 • Cazacii au construit fortificaţii în jurul
cetăţii şi nu au folosit cetatea. Pe de o parte nu aveau încredere în capacitatea defensivă a unei cetăţi pe care nu o cunoşteau iar apoi tac•
tica de '1uptă a l·or era ieşirea rapidă din forlifrcaţii şi angajarea unor
permanente lupte de hărţuială 41 , -ta·ctkă ce nu era compatibilă cu închiderea între zidurile unei cetăţi ce nu avea decît una sau două ieşiri
Cu ocazia unei astfel de ciocniri a fost prins de către ardeleni marele hatman Gheorghe, fratele lui Vasile Lupu 42 . Despre acest lucru
scrie şi sighişoreanul Georg Kraus în cronica sa: ,,Cu acest prilej ( la
unul din atacurile asediaţHor, înainte de sosirea lui Ioan Kemeny n.L.B.). a fost prins, după ce a fost de două ori rănit, fratele cel mai
mare al lui Lupu vodă, care era general al lui Timuş. Acesta a fost
trimi.s de Ladislau Ebeni la Gherla iar de aici la Oradea Mare. unde
a murit" 43 • Uciderea hatmanu lui Gheorghe la Oradea este atribuită lui
Gheorghe Ştefan care s-a înţeles cu principele Transilvaniei să-l înlăture44. În toate acestea curios este doar faptul că cronica lui Szalardi
nu fa.ce nici o menţiune despre prezenţa la Oradea a fratelui lui Vasile
Lupu deşi evenimentele din Bihor, în special cele de la Oradea, nu i-au
scăpat cr,onicarului.
Cauzele războiului încheiat în defavoarea lui Lupu este considerat
aproape în unanimitate de izvoarele vremii ca fiind dorinţa domnului
mo ldove-an de a se şti în fruntea celor trei ţări româneşti 4 ·>. Aşa cum
am văzut, un rol important, subliniat de cronica lui Szalâ.rdi, .J-a avut
şi unul din principa·lii comandanţi ai oştilor Principatului din acea
vreme, Ioan Boroş. El va fi un om de bază şi în înfrîngerea răscoalei
seimenilor din Ţara Românească şi, mai ales, în bătălia de la Călugă
reni. Boroş este lăsat în Ţara Românească cu oaste, alături de Constantin Şerban, deoarece român fiind, se putea descurca mai bine în situa1

1

39
40

41
42

lbiclem, p. 272. 274, 279; G. Kraus, op. cit., p. 164
Istorici României, III, p. 177
G. Kraus, op. cit., p. 164; Cronica, p. 273
N. Stoicescu, Dic/ionar ol marilor clregă.tori, sec. XIV-X\'Ill, Duc., 1971, p.

V, p. 505
G. Kraus, Cronica Transilvaniei, p. 164
41
Călători străini, V, p. 505
4
--• M. Costin, op. cit., p. 142; în Memoriile sale, Francisc Nagy Szabo, notează:
„Ce va fi fost pricina războiului nu ştiu prea bine căci am văzut că înainte de
aceea cu principele şi cu ţara au dus-o destul de bine. S-a zvonit despre el (despre
Lupu -n.L.B.) că s-ar fi înţeles cu vizirul de la Buda, ba chiar cu Poarta, cri dacă
va putea lua domnia Transilvaniei, si'1-i îng[1duie Poarta, iar fiului s[1u, domnia ŢZlrii
Romfrneşti astfel ca toate trei \lirile s,-, fie ale lui.• (Erei. Tărl. Ac/atoli, voi. I., p. 157)

378;

Călători străini,
43

https://biblioteca-digitala.ro

Liviu Bare ec1

15-t

10

tia politică complicată de aici. Tot din cronica lui Szalârdi aflăm şi
despre moartea lui Ioan Boroş. Victimă a uneltirilor boierimii faţă de
care „se purtase cam tirnnic" - după cum scrie K raus - aceştia, .,neputînd să-i focă nimic prin putere, i-au dat otravă" 41'. La fel scrie şi
Szalârdi creionînd în cîteva trăsături tragicul sfîrşit al oşteanului:
.,După ce Ioan Boroş a stat o vreme în ţară, lingă Constantin vodă,
dintr-o dată l-a apucat o durere de gît; şi aşa s-a înstăpînil pe el boala
că nimeni nepulînd să-l ajute, a treia zi muri zugrumat. Principele porunci aducerea trupului său la Braşov şi acolo, in biserica mai mică
îl îngropă cu cinste, poruncind să se ridice deasupra mormîntului său
steag aurit. Acolo, în preajma voievozilor s-a ridicat. s-a îmbogăţit
foarte mult şi aici, atit în Transilvania cit şi în Bihor, în diferite ocazii
i s-au dat multe bunuri frumoase" 47 •
O amplă descriere o dă Szalârdi asediului fortificaţiilor din jurul
Sucevei (august-octombrie 1653), descriere care deşi, în general nu
aduce prea multe elemente noi faţă de cele cunoscute, oferă cîteva detalii nu lipsite de interes.
Szalârdi scrie că Timuş, venind dinspre Suceava unde' se retrăse
seră doamna şi Ştefăniţă, fiul lui Vasile Lupu, reuşi să ocolească pe
ardeleni şi polonezi deoarece „avea călăuze umblate, cc cunoşteau
toată aşezarea pămîntului" şi, astfel. ajungînd la Suceava, cazacii şi oş
tile moldovene rămase credincioase lui Vasile Lupu, se fortificară în
jurul cetăţii. Cronicarul relatează aipoi, întocmai ca şi Miron Costin,
asedierea apărătorilor cetăţii. Szalardi manifestă o vie simpatic pentru
curajul şi dîrzenia cazacilor împresuraţi, spre deosebire de Costin care
nu-i agrează din pricina prădăciunilor săvîrşite în ţară. La Szalârcli se
desluşeşte o admiraţie reţinută faţă de cazacii care: " ... la venirea lor
au minat şi au adus din toate pă1 rtile multe vite, cu carnea lor, chiar
fără pîine şi-au tîrît zilele multă vreme; caii lor incepînd să moară de
foame, cu aceia îşi tot umpleau, întăreau fortitficaţiile; şi, prin sîrguinţă,
ziua şi noaptea, în jurul taberei lor a•şa puternice fortificaţii îşi ridicară
incit deşi de cîteva ori fură asediate, de fiecare dată siliră îritoarcerea
nu ,cu puţine pierderi de pe ele, ba chiar ... cu atît de mare bărbăţie
s-·au purtat incit în fiecare zi ieşeau la bătălii atit călare cit şi pe
jos ... u4q.
Bine informat, Szalârdi descrie asediul pînă Ia amănuntele sale cele
mai mici, reuşind să surprindă toate ciocnirile între cele două părti.
Inedite şi fo~rte interesante sînt episoadele care se referă la stratagemele cazacilor şi ale secuilor 49 •
Moartea lui Timuş, survenită după 12 săptămîni de asl:'diu care a
pecetluit soarta conflictului, este relatată şi ea în amănunţime. ln tota4

u G. Kraus, op. cit., p. 185
7
Cronica, p. 288
-1~ 1/Jiclem, p. 273

~

i:i

J/Ji<l<'m, p. 273-274
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Jitatea sa, descrierea asediului fortificaţiilor clin jurul cetăţii, aşa cum o
face Sza'lardi în cronica sa, coincide cu cronica lui Miron Costin, amă
nuntele fiind văzute, desigur, clin unghiuri diferite·-''\ Asediul s-c1 încheiat datorită faptului că Rakoczi văzînd că Suceava nu se predă, Lrimise pe Ioan Kemeny " ... cu noi oşti frumoc1se, cu guri ele foc, care
intrînd şi văzînd căzăcimea că Lupu vodă cu ajulorul turcesc de atîtct
vreme nu mai vine, iar de foamea cea mme fiind slăbiţi şi moleşiţi, şi
văzînd şi sosirea de oşti noi, coborîră pentru tralarc"·i 1•
Instalarea, de data aceasta definitivă, a lui (;lworghc Ştdan în scaunul Moldovei, însemna un succes polilic imporlant ctl lui Rak6czi. De
acum în acţiunile pe plan extern, cele trei ţări române vor forma o
unitate care se va manifesta pe multiple planuri. Probabil acum îşi
ia Râ.koczi titlul de „princeps Transilvciniae, Moldadac dux, comes paJatin(us) Transalpinensis, Partium regni Hungariae (dominus)";:,~. Moldova şi Ţara Românească vor sprijini pe Gheorghe Râ.k6czi al II-lea în
campania sa din Polonia. Această legătură între cele Lrei ţări româneşti
i-au permis lui Râ.k6czi să capete noi încrederi în forţele sale, impunîncl
polonezilor condiţii grele pentru a încheict alicrnţă cu eF1•
Moartea lui Matei Basarab, la 9 aprilie 1654, a dat o scriodsă lovitură ,sistemului ele alianţe a lui Râ.koczi care pierdea în persoana lui un
aliat de nădejde. Constantin Şerban, care îi urmă în scaunul Ţării Româneşti, conlinuă politica predecesorului său în relaţiile cu Transilvc1nia datorită ajutorului pe care l-a primit înlr-un moment din cele mai
dificile pentru el: răscoala seimenilor din Ţara Românească, răscoalti
care, prin amploarea şi aria de răspîndire, reprezintă una din cele mai
mari mişcări cu caracter popular din ţările române în epoca feudală.
După această ridicare cu caraciter socia:J. numărul mişcărilor populare
în secolul al XVII-lea este în continuă creştere 54 •
1n lumina izvoarelor nc1rative putem vorbi despre mişcări sociale
ele amploare nu numai în Moldova şi Ţara Românească clar şi în Transilvania, la mijlocul secolului al XVII-lea. Cronicile lui Szalâ.rdi şi a lui
Georg Kraus relatează puternica mişcare ţărănească din vestul Transilvaniei. din părţile comitalului Bihor şi parţial şi comitalul Cluj, sub
conducerea iobagului Ştefan Roman din Tileagcl şi a preotului Gheorghe
50

Relatliri cu totul diferite giisim în arlicolul lui I. Nislor, Co11lribu/ii la reladintre Mole/ova şi Ucraina, în „Anal. Arncl. Rom.", Mem. Secţ.Ist., S. III,
T. XIII, (1932-1933), p. 189-190. Martorul ocular Ştefan Poclivilov descrie însă asemănălor sfirşitul asediului şi exilarea doamnei lui Lupu, tăierea nasului lui Ştefă
ni\ii.
51 Cronica, µ. 276
52
Szilagyi S., II. Rcikoczi Gyărgy (Gheorghe Rak6czi al II-iea), Bdp., 1893, inscriptia de pe portretul de Ia p. 1
53
Idem, ibidem, p. 104-105.
1
"
Lidia Demeny, L. Demeny, N. Stoicescu, RăscoalCI seimeni/or sau răscoală
populară?, Buc., Hl68, p. 20.
fiunile
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Transilvania 62 • Szalardi suie ca m timp ce se desfăşurau lucrările dietei ,,. .. poştele stăruitoare forfoteau din Muntenia cu veşti triste, ba
chiar că îl frămintau cu asemenea sfaturi şi că aşa i s-a urcat la cap
lui Hrizea, că [·seimenii] s-au legat, i-au promis să-l aducă domn şi în
Transilvania şi, alungînd pe principe să-l aşeze în scaunul său şi cu el
să trăiască sau să moară" 63 •
Este posibil ca de acum să fi încolţi1t în mintea principelui planul
de a înfrînge mai întîi mişcarea ce-l incomoda în Ţara Românească şi
apoi. avînd asigurată priet·enia celor doi domni ai ţărilor române, să
poată sati'sface şi -cererea soliei polone dar tot în favoarea sa şi anume
pentru a ocupa tronul pol•onez.
Primind încuviinţarea Porţii de a interveni. principele porunci
descinderea oştirii în tabără, în cîmpia Bîrse'i şi apoi îndată trecu în
Ţara Românească, pe drumul Buzăului. Hrizea se hotărî să atace înainte
c.a Rak6czi să po·ată fa-ce joncţiunea ,cu trupele lui Gheorghe Ştefan,
domnul Moldovei, şi împărţindu-şi oastea în trei coloane lovi tabăra
principelui. Szalardi descrie pe larg bătălia, desigur din unghiul de vedere al ardelenilor, după cite •se pare, relatate lui de o persoană care
nu avea o poziţie socială sau militară care să-l facă să aibe acces la
informaţii mai largi, mai complete. Cronicarul nu sesizează amploarea
şi implicaţiile s-ociale ale mişcării, nu cunoaşte locul unde <;-a de~fă
şurat bătălia, menţionînd-o aproximativ: ,.nu departe de Ploieşti, lingă
rîul cu numele Teleajen " 64 •
Szalardi nu ştie nici că în timpul bătăliei seimenii au fost trădati
de o parte a boierimii. Acesta este motivul pentru care tunarii care
trăgeau asupra ardelenilor „nu-i nimereau", fapt pentru care autorul
îşi exprimă mirarea, cunoscîndu-i pe aceştia buni oştenin:;_ Desigur lista
confuziilor, a inadvertenţelor ar putea fi continuată. Greşit afirmă Sza.Jardi că Hrizea ar fi fost prins de către oştenii lui Rakoczi la sfîrşitul
bătăliei de la Şoplea 66 •
Cu toate ·că în ,cronică nu sînt relevate aspectele sociale ale răscoa
lei, acestea se pot deduce to:tuşi din constatarea că, din pricina răscoa
lei ,, ... tara s-a ameţit şi s-a tulburat în aşa măsur8, înc.il atit voie\·odul cît şi boierii care au mai rămas, din cauza marilor prigoniri, 0rau
siliţi a se ascunde pe ici pc colo şi cîţiva dintre ci a fu~1i în Transih·ania "(;,_ După înfrîngerea râscoalei ,, ... pe voievod aşezîndu-1 în scaun
la Tîrgovişte şi lăsînd pe Ioan Boroş cu cîteva mii de oameni plătiti
82

La 28 aprilie 1655, Susana Lorantffi scria fiului el, principele Gheorqhe Rak<'iczi al II-iea: ,.Silualia din Ţara Românească ei,te destul de periculoasă - atit in
ceea ce ii priveşte, cit şi pentru ţările vecine e de temut ... • (A. \·eress, op. cit.,
X, p. 4!'10).
~a Cronica, p. 283.
~, lbidC'm
~.; Ibidem, p. 285-286
G~ lbidC'/11
u7 I/Jic/em, p. 281
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ln cele ce urmează nP propunem a ne opri la felul în ccire mişc<1rei:1
<;eimenilor este oqlinclilă in cronicc1 lui SZdlctrcli. precum şi urmările
acesteia pentru viata politică a Transilvc1niei, asemănarea dintre aceaslct
răscoală şi cea din 1659-1660, din Pmtium-•~. Este necesar să ne oprim
c1supra relatării cronicii lui Szalardi privind c1cest eveniment mai mult.
pentru faptul că, dintre toate izvoarele nmalive transilvănene, Cronica
de jale o prezintă cel mai pe larg atîl ca număr ele pagini cit şi ca aspecte şi implicaţii.
Ca un veritabil umanist, Szalardi înfăţişează toate aspectele problemei, încerdnd să prezinte cauze, compoziţia socidlă şi etnică a seimenilor, situaţia lor sub Matei Basarab, apoi sub Constantin Şerban. Cronicarul nu cunoaşte faptul că tulburările seimenilor au început încă de
pe vremea lui Matei. El consideră ca o cauză a izbucnirii ..... neorînduiala socială, visteria în multe păr\i golindu-se şi împrăştiindu-se". ln
fruntea răsculaţilor seimeni se afla un mare boier ,, ... vornicul pe nume
Hrizea care fiind şi ban al Craiovei, fiind şi un boier puternic şi boga,t
şi, poate, şi clin visterie luîndu-şi partea de multe ori, se gîndea deja
la domnie"·' 8 •
Szalardi relatează momentul izbucnirii răscoalei prin descrierea
împrejurărilor în care a avut loc măcelul de la 17 februarie 1655, la
Tîrgovişte, pieirea a 17 boieri şi fuga unora în Transilvania pentru a
cere ajutorul principelui 59 • Rakoczi primi cu bucurie oferta intervenţiei
militare, fără a se gîndi care va fi atitudinea Porţii otomane - relatează cronicarul cu atît mai mult cu cît boierii speriaţi promiseră „o
frumoasă sumă visteriei sa'le" 60 • Szalardi menţionează că Rak6czi punînd în dis•cuţia s,fetniciJ,or săi această problemă, ei îl sfătuiră să ceară
aprobarea stărilor în şedinţa dietei. Lucrările dietei se deschid, după
părerea croni-carului, la 20 februarie 1655, la Clujli 1 • Jn prima parte a
şedinţei, Ioan Kemeny a expus stărilor, în numele principelui, doleanţele S'Oliei polone,ze: hanul tătarilor şi regele P•oloni-ei îl grăbeau să le
trimită ajutor împotriva cazadlor şi ruşilor. Dar cerea ajutor şi domnul
Ţării Româneşti îmrpotriva seimenilor şi răscoa'la acestora ameninţa
Fatct de constatările autorilor monografiei mai sus citate cu privire Ia raportul dintre cronica lui Szalardi şi răscoala seimenilor nu nvem decil două obiecţiuni:
1. Szalardi nu este cronicarul ofcial al lui Gheorghe Rukoczi al II-iea cu a cărui
polilictt nici nu este măcar de acord, lui atribuindu-i „stricarea lctrii "; 2. - Informaţiile cronicnrului pentru perioada respectivii sini, după convingerea noastră, de provenien\ii secundarct, el ne mai fiind la curte ci destul de departe de ea şi, deci,
de centrul politicii externe a Principatului Transilvaniei.
"~ Cronica, p. 280.
,!i Numc"1rul boierilor ucişi vuriaz,i Iii diferili aulori. Vezi în acest sens: L. Demeny, L. Demeny, N. Stoicescu, op. cit., p. 73-74
uo Cronicu, p. 281
57

61

In privinta datei este vorba, evident, de o gre5ealii.. Vezi la G. Kraus, Cronicu T runsiJ\ uniei, p. 178, dctlct de 213 aprilie.
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clin satul Ciurila, de lingă Cluj. izbucnită pe domeniile lui Constantin
la Aleşd,-,;;_
Faptul că aceste mişcan nu ocup5. locul cuvenit şi în alte izvoare
narative ale epocii, se datoreşte oondiţiilor politice concrete ale Transilvaniei din acea perioadă, tulburată de invazia turco-tătară din
1658-1660, cînd evenimentele politice au captivat mai mult pe cronicari clecîl cele sociale care au trecut pe planul al doilea. Dezorganizarea socială cm atîl ele accentuată în Transilvania acelei epoci incit
relatarea in exten.so a desfăşurării unei răscoale populare nu-şi putea
căpăta locul legitim, mai ales ,că aceste cronici sînt scrise, în general
de pe poziţiile clasei dominante (nobili. orăşeni înstăriţi).
MişcărHe populare ale secolului al XVII-iea prezintă multe asemă
nări, ~Jenerate de aceleaşi ,cauze: înăsprirea regimului nobiliar prin creş
terea obligaţiilor faţă de stăpînii de pămînt, răpirea sau îngrădirea
vechilor libertăţi ale diferitelor categorii sociale ale locuitorilor din
cele trei ţări române, creşterea obligaţiilor fiscale faţă de stat. datorate
cheltuielilor cu întreţinerea armatelor de lefegii.
Fie că ne referim la mişcările din 1654-1655 din Ţara Românească
sau Moldova, fie la cea din 1659 din Transilvania, constatăm un mare
număr de puncte în care acestea prezintă as·emănări: ele pornesc din
rînduri le armatei. iniţial acţiunile sînt îndrepta te împotriva acelora de
care depind direct, prin îmbogăţirea programului mişcărilor, ele se extind şi în rîndul altor categorii de locuitori ai ţării.
Este, deci, firesc să ne oprim asupra mişcării seimenilor din Ţarn
Românea·scă, relatată pe larg de cronica lui Szalardi, ţară în care a început acest lanţ al mişcărilor şi unde solidaritatea clasei sociale feudale
din cele trei ţări româneşti a oferit un exemplu de eficacitate atît în
înfrîngerea cit şi în încheierea unei alianţe de durată, alianţă ce nu va
putea fi suprimată nici prin înlocuirea -celor trei domni.
Răscoala seimenilor (.folosim acest termen nu pentru că am contesta caracterul ei de mişca1_-e populară, ci pentru că ea a intrat în istoriografia noastră sub această denumire), a fost studiată şi tratată în lumina izvoarelor narative şi documentare cunoscute Ia ora actuală''''.
Considerăm că aşa cum a fost trata-tă răscoala seimenilor în cunoscuta
monografie aparţinînd colectivului ,de autori, Lidia Demeny, L. Demeny,
N. Stoicescu, ea răspunde tuturor semnelor de întrebare la care astăzi
se poate ră·spunde în lumina documentelor cunoscute.
Şerban,

Şt. Pc1scu, Trnnsi/1·ania în epoca Principalului, timpul suzeranit[1tii turceşti,
1541-1691, Cluj, 1948, p. 222-223; L. Borcea, Frămi11lări sociale î11 părtile Aleşdului
la mijlocul secolului al X\' 11-Jcu, în Conlribu/ii /<1 cuno<1ştcn'a mişcărilor /ărăncşti
dC' pc valea Crişului Repede, Oradea, 1971 p. ~9; Idem, SalC'lc clin Rilror ale lui
Gavrilaş Movilă şi Constantin Şerban, în Crisia, VII, Orncleil, 1977, p. 97-131; Idem,
Contribuţii lu cunou.~tcrca mişcărilor /ărănimii bilrorene in a c/owr jumătate <1 secolului al XV ll-lca, în Joc. cit., p. 439-449.
'.,o Lidiil Dem0ny, L. Den11:-ny, N. Stoicescu, op. cit., p. 20-25.
55
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lingă el şi slobozindu-l şi pe Ştefan Vodă în
Ţara Românească "

08

15D

tMa Si.l, principele ieşi clin

•

Cronicarul notează că „la Oradea, Ineu şi în celelalle celăţi i.lle
ţării bucuria victoriei de la 29 iulie din Ţarn Românească, după slă
virea, mărirea lui dumnezeu, a fost marcată ,prin salve de tun"li!l,
Intr-adevăr bucuria era justificată c8ci. cum scria Kraus, ,.după cîlt•
ne putem aduce aminte, nici unui principe ardelean nu i ,s-a mai întîmplat ca să fi slujit în acelaşi timp de doi voievozi, cel al MoldovPi şi
cel al Ţării Româneşti, apoi unui al treilea voievod să-i ti.lie nc1sul, i,H
pe ,al patrulea să-l ia cu el prins"rn.
Numai după această campanie care a dus la realizarea unei ctlianţe
sitrînse între cele trei ţări româneşti, Rak6czi şi-a putut îndrept,1 eforturile spre obţinerea coroanei Poloniei la rnre rîvnea ele multă vreme.
In timpul expediţiei din Polonia (ianuarie-iulie 1657), conducătorul
seimenilor, Hrizea, reuşeşte să scape din delentiunea sa de la Alba-Iulia cu încuviinţarea tacită a banului Acţiu Barcsai, viitorul principe,
care „adesea îl chema la masă şi îi arăta multă bunăvoinţă". Szalardi
afirmă că „în taină banul ar fi lucrat că dacă [Hrizeaj s-ar elibera şi
s-ar putea aşeza în scaunul său din Ţara Românească, ar stărui la
Poartă pentru obţinerea domniei acestuia în Transilvania"•'.
Această parte privind epilogul
mişcării seimenilor nu
este cunoscută autorilor monografiei citate, deşi cronica aduce numeroase elemente noi. Afirmaţia că între Barcsai şi Hrizea ar fi existat legături ce
vizau viitorul comun al celor două ţări româneşti, Transilvania şi Ţara
Românească, nu este presupusă de nici un alt izvor narativ sau documentar contemporan şi din această cauză considerăm că trebuie să ne
oprim asupra acestui fapt, care aruncă o lumină nouă, aduce ceva în
plus faţă de celelalte izvoa·re narative•:!.
i;H La 3 iulie 1655, Riikc'iczi scria
marnei sale: ,,Ieri l-am trimis pe Boroş cu
5 OOO de oameni spre Bucureşti, sii dea o railZ, prin împrejurimile Dunării, acolo au
locuit dorobanţii şi ciilăraşii, cu voia voievodului ~i u boierilor sc1 prade Lotul.•
(A. Veress, op. cit., X, p. 4!J4)
Gii Cronico, p. 28!J-2!)0
0
~
G. Krnus, op. cil., p. 182. Cilalul se referă, în ordine, la Gheorghe Ştefan.
Constanlin Şerban, Şlef(mi\{i Lupu şi Hrizea.
71
Cronica, p. 315. Aceasti:i parte nu figureazii în anexele lucrării lui L. Demeny,
L. Demeny şi N. Stoicescu şi, dup[1 cite se pare, nici nu este cunoscută de autori
pentru 61 la ea nu se face nici un fel de referire deşi importanţa acestei părţi este
mult mai mare, naraţiunea dovedind Cil autorul ei este aici mai bine informat.
n Recli"im aici pasajul integral, în traducere: .,S-a spus mai sus despre prinderea
vornicului Hrizea, boierul din Muntenia şi despre ţinerea lui la Alba-Iulia, grija
ct,ruia fiind prea puţin luatc1 în seam,-1 faţ[1 de situaţia din Polonia, iar domnii caimacami neavînd nici o porunc[1 cu privire la el, neîngrijindu-se de el, nu-l trimiserii
din Alba-Iulia în vreb cetate. Ci deoarece însuşi banul (întrucît contele Francisc
Rhedei observind intenţiile sale şi [faptul] că principele i-ar fi dat mai multă autoritate în căimăcămie, plecii acas[1 şi renunţă la căimăcămie), Acaţiu Barcsai Ia Alba
Iulia locuia în sc<1un, <1desea îl chema la masă şi-i arăta multc'i. bunăvoinlă· şi acela
profitînd de situ<1ţie, astfel de prilej 61111,-, pentru a se elibern:
'
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Majoritatea izvoclfelor subliniază eforturile lui Barcsai de a pune
mina pe Hrizea, ele c1 stăvili încercarea celor 500 ele <,eimeni de ct se întoctrce asupra elomnului legal al Ţării Romt111eşti•:i. Este şi firească
această strădanie elPoarece el, în calitatea de locţiitor al principelui, era
răspunzător de toate cele ce se petreceau pe teritoriul ţării în lipsa
acestuia. Cu alît mai mare era răspunderea icu cît evadarea lui Hrizec.1
de la Alba-Iulia putea atrage după sine o evoluţie nedorită a raporturilor cu Ţara Românească. Interesantă ni se pare afirmaţia lui Kraus că
Barcsai „însuşi fu înfrkoşa,t tare .şi, în loc să-i urmărească îndată, porunci ca porţile cetăţii şi ale oraşului să fie închise. Abia după ce seimenii străbătuseră un drum destul de lung, el se lăsă înduplecat de locuitori să-i urmărească "• 4 • Această manevră este atribuită de către autorii monografiei citate, necunoaşterii de către Barcsai a intenţiei seimenilor evadaţi. Dar chiar din cronica lui Kraus care, spre deosebire
de Szalardi, nu afirmă deschis complicita1tea viitorului principe Acaţiu
Barcsai, reiese clar faptul că acesta a facilitat fuga lui Hrizea. Toate
miăsurile ulterioa.re au fost formale şi tardive, luate doar pentru a
masca aparenţele. Barcsai, locţiitorul lui Gheorghe Ra.k6czi al Ii-lea pe
tim;pul campaniei acestuia în Polonia, nu putea să sprijine deschis
Că sub masca evlaviei şi a slujbei dumnezeieşti il rugă şi obtinu de la ban să-i
fie slobod a locui afară, lingă biserica românească pe care o făcuse Mihai vodă in
Maerii hastatului pentru sufletul său, şi acesta sub acea formă mincinoasă, că şi
noaptea cînd s-ar vesti bdeniile din locuinţa-i vecinii ar putea veni fără întirziere
(ccici aceasta o considera în viala sa ca cel mai de preţ cîştig şi-l va ţine cit va
trăi), căci pedestraşii un~Juri şi aici ar putea fi lingă. el, I-ar putea păzi ziua şi
noaptea.
Lucru care încuviinţîndu-se, pentru paza lui, ziua şi noaptea au fost puşi un
anumit număr de pedestraşi unguri, care să-l însoţească Ia biserică şi oriunde s-ar
întoarce sci fie pe urmele lui, umblînd vestea c[1 în taină banul ar fi lucrat că dacă
[Hrizea) s-ar elibera şi s-ar putea aşeza în scaunul său din Ţara Românească
[ucesta) ar stărui la Poartă ca s[1 obţină [Barcsai] domnia în Transil\'ania.
Astfel punînd Hrizea temei bun scopului său, cu mare sirg umbla la bisericii,
incit şi pedestraşii un~uri ce se invîrteau în jurul său, din evlavia prefiicută, il
credeau foarte sfînt şi cucernic. Erau Ia Alba-Iulia doua sute de pedestraşi seimeni
de toate neamurile care au fost lăsaţi de principe pentru paza locului de scaun, cu
ai căror hotnogi Hrizea vorbind într-un rînd şi-ntr-allul, cu promisiunile sale pe aceia
i-a tras în taină de partea Sil, i-a îndulcit, şi prin ei a corupt, i-a mituit şi pe restul
strinsorii norodului, alrctginrlu-i şi lipindu-i de partea sa.
Şi astfel siivîrşind treaba eliberarii şi a intrdrii în Ţara Româneascli, odată, pe
cînd banul era acasă, dar cum la curtea domnească erau numai singuri, banul însuşi
sălăşuind cu curtea sa în fata porţii interioare a oraşului, din acea curte a principelui de la care o poartct se deschidea spre Miiieriştea hostatului, ieşind cu tolii,
1asară curtea goala şi giluind pedestra~ii unguri ce se aflau Iîng[1 Hrizea, trecură
cu el munţii in Ţara Româneascli, din Alba-Iulia ziua în amiuLa mare, pornind dupc1
amiaza cind la nrnsli banul bea mereu.
Dar Hrizea nu putu face nimic în treaba sa; cJci ci:izu în mîinile lui Constantin
vodJ, care pe un slîlp mare preq[1ti o destul de mare roate", şi cu douJzecişicinci de
însoţitori ii spînzura de ea. Şi seimenii au fost tăiali cu grZ1mada la Ll aprilie acolo,
in Ţara Românească." (Cronica, p. 315-31G).
3
•
Lidia Demeny, L. Demeny, N. Stoicescu, op. cit., p. 178-179
7l G. Kraus, op. cit., p. 202.
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această evadare. Nu voia însă nici s-o împiedice căci Hrizea dorea să
ocupe tronul Ţării Româneşti şi dacă acest lucru i-ar fi reuşit, ar fi urma{ intervenţia lui pentru numirea lui Barcsai în funcţia de principe
al Transilvaniei. Dacă încercarea n-ar fi reuşit, evadarea lui Hrizea ar
fi compromis şi mai mult campania lui Rakoczi în Polonia, grăbind mazilirea lui, lucru care s-a şi întîmplat.
Evoluţia ulterioară a evenimentelor confirmă strădaniile lui Acaţiu
Barcsai care a ajuns principe al Transilvaniei'".
Planul lui Hrizea nu putu fi dus la îndeplinire căci cu toate c8
reuşi să trea1 că în Ţara Românească " ... căzu în mîinile Jui Constanlin
vodă care, pe un s1tîlp mare pregăti o roată destul de mare şi, cu duă
zecişicinci de însoţitori, îl spînzură de ea. Şi seimenii au fost tăic1ţi cu
grămada acolo, în Ţara Românească, la 9 aprilie 7li.
Cu toate că această informaţie închPie în cronica lui Szalardi relatarea privitoare la răscoala seimenilor, ea prezintă, aşa cum am mai
amintH, şi o altă mişcare de proporţii poate ceva mai reduse, în păr
ţile de vest ale Transilvaniei, pornită tol de Ja o răzvrătire a oştenilor
plătiţi. Nu se poa te omite faptul că există foarte multe asemănări între
această mişcare populară şi cea a seimenilor ,din Ţara Românească, prec.:izînd însă faptul că şi în cazul răscoalei populare din vestul Transilvaniei au exis1at cauze determinate de situaţia concretă a ţărănimii
de aicP 7 •
Această mişcare de amploare nu este lipsită de legătura pe care
trebuie s-o facem cu prezenţa în vestul Principatului a lui Gavrilaş Movilă, fostul domn al Ţării Româneşti care a fost stăpîn al domeniului
:::etăţii Şinteu între •anii 1622-1637 şi a lui Constantin Şerban şi Gheorghe Ştefan, domnii Ţării Româneşti şi ai Moldovei, stăpîni ai aceluiaşi
::lomeniu, în perioada 1658-1660 78 • Cronirn lui Szalarcli este cea care
ne informează despre evenimentele acestei perioade în Bihor, legînd
răscoala de recrutarea unor lefegii de către foştii domni ele aici.
În toarc0rea lui Rak6czi din campania în Polonia a însemnat sfîrşi
tul domniei principelui, în octombrie 1657 s,osind porunca de mazilire
a lui Rak6czi. Gheorghe Ştefan şi Constantin Şerban, domnii celor două
ţări româneşti, fură chemaţi la Poartă. Refuzînd să meargă au fost maziliţi. ln Ţara Românea·scă fu numiit domn Mihnea al III-lea iar în Moldova, Gheorghe Ghica. În august-octombrie 1658, Mehmed Kăpri.ili.i
organiză o expediţie de jaf în Transilvania pentru a pedepsi pe ardelenii ce nu voiau să renunţe la principele Rak6cziî 9 • Cu această ocazie
s,e aduc lui Rak6-czi o serie de invective pe care Szalardi le transcrie în
cronica sa introducînd documentul intitulat Interpretatio literarum Ex1

70
L. Borceil, Satele din 13ihor ale lui Gav1ilaş Movilă şi Constantin Şerban,
p. 11 O, nota 90.
7
i; Cronica, p. 316; Krnus, p. 204 afirmă că execu\ia
a ilVUt loc la 8 aprilie
77
L. Borcea, Frămînlări sociale în păr/ile Aleşdului .. ., p. 9
78
Idem, Satele din Bihor ... , p. 103-116.
; 9 Istoria României, III, p. 188-189

11 - Crlsla '79
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celentissimi Supremi V czerij al 1/lustrissimum Principcm Georgium Ruk6ci. Unul din invectivele ce i se aduc era şi acela că, potrivit athna-

me-ului pe care-l avea din partea marelui sultan, nu ar fi avut dreptul
să adăpostească în Transilvania boieri fugiţi din celelalte două ţări româneşti " ... legaţi de mîini şi de picioare ar fi trebuit să-i trimiţi
la Poarta preînaltului împărat. Tu, în schimb, primind la tine pe voievozii munteni şi moldoveni, i-ai ţinut în cinste pe aceia, ba chiar i-ai
ajutat cu oaste" 110 •
Încălcările acestei dispoziţii s-au făcut în mod sistematic. Un exemplu semnificativ este şi hotărîrea dietei de la Al:ba Iulia {ianuarie-februarif' 1G30) de a „naturaliza" pe Gavrilaş Movilă şi pe fratele său,
[oan şi de a-i „accepta ca fii ai patriPi noastre", Transilvania 81 •
Alături de marele vizir turc, lu expediţia de pedepsire participau şi
::ei doi domni crl ţărilor române. Szalardi scrie că la asediul Oradiei din
septembrie 1G58, voievozii români -cu oştile lor fură instalaţi în sudul
Oradiei. în zona salului Sînmartin. Descriind amănunţit apărarea oraşu
lui şi a cetăţii, Szalardi arată că toate torţele apărătorilor, toate tunurile au fost duse spre partea care ern împresurată de ,tătari 82 • Poziţia
atît de îndepărtată de cetate a trupelor româneşti este atribuită de către
Lronicar dorinţei domnilor români de a nu fi atinşi de ghiulele, în fapt,
aceasta însemna şi invers, dorintc1 lor de a nu pricinui nici un rău asediaţilor. Că odoarele bisericeşti din satele din jurul Oradiei n-au fost
incendiate şi jefuite, autorul o atribuie presiunii voievozilor români
asupra fruntaşilor turco-lătari 8 : 3 •
La 7 octombrie 1G58, Acaţiu 13arcsai fu imµus de turci ca principe
al Transilvaniei, inaugurînd seric1 luptelor cu Rak6czi care vor dura
pînă în mai 1660... ln timpul acestor certuri, hZ1tuieli ,irată Szalardi ·-,- se dădu chezăşie în răscump,1rarea cu o sută de mii de taleri a
lui Ioan Kemeny de către el împreună cu ţara şi cu cei doi voievozi
români, hanul îl trimise în Ţara Românească", pentru a juca rol de me•
diator în conflictul dintre Rak6czi şi Barcsai 1u.
Scăpînd clin robia tătărească în vara lui 1659, Ioan Kemeny a stat
o lună la curtea lui Mihnea al Iii-lea, domnul Ţării Româneşti, pe care
.:1 venit să-l convinuă să ceară încheierec1 aliantei cu principele Acaţiu
Barcsai ce ducea lupte cu Rak6czi pentru domnie 83 • Mihnea a acceptat
iar Kemeny întors în Transilvania se întHni cu Bar.csai care se afla în
tabără pe Cîmpia C:rislişului, lingă Turda, încă din 20 august 811 , Szabo
HI
82
83

Cronica, p. 374

MC/ff, IX, (1629-1637). p. 105-106
Cronirn, p. 401
lbiclC'lll, µ. 405

84

Ibidem, p. 450; Persitin K., Kcmeny Jcinos lejedcll'msi•gc (Domnid lui Io.in
Kemeny), Cluj, 1907, p. 4, ara1.-1 U1 pre(ul rZisrnmp;n:1rii a fost l lG OOO !dieri
8
'' Şt. Meteş, Domni din principatl'/e rnmâ11e p1ibeyi în lrnn.~i/1 C111iu î11 Sl'culul
XVII, în „Ginei româ1wsc", II, 1!)34, nr. 3 (mdflie), p. 145-154
~u Cronicu, p. 44G
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lardi notează că îndată după descinderea lui Barcsc1i în labctră, Rcik6czi cu Constantin vodă care-şi recrutase mercenari în Partium se îndreptară „asupra lui Acatiu Barcsai " 8 î, Lui Constantin vodă ,, ... i se
făcu un asemenea bine încît i se dădu voie să-şi adune oaste în stăpî
nirile înălţimii sale împăratului roman, care, pentru că nu-i era milă
de bani, plătea cu mină largă oştilor. care clin toate µărţHe curgeau
spre el "88 • ln faţa acestei situaţii ,, ... cei de pe cîmpia Cristişului clîndu-şi seama că în sfatul, în hotărîrea lor au fost întrecuţi, căci principele era deja în drum asupra lor, îndată înc~pură a se sfătui cum s-ar
puteu apăra împotriva lui. De aceea pe judecătorul Mihai Nadanyi, pentru qr8birca ajutorului, cu mare grabă îl trimiseră la Mihnea vodă 8 !l.
Abia după rluarea ace stei hotărîri este relatată sosirea lui KemE'.,ny în
tabăra lui Barcsai. Nu es,te deci cxdus ca iniţiativa unei apropieri între
Barcsai şi Mihnea să fi pornit din partea primului care avea nevoie ele
a.ceastă alianţi.î., ceea ce nu exclude însă nici posibilitatea ca Ioan Kemeny să-şi fi adus şi el aportul în perioada cît a slut la curtea lui Mihnea!l0. La 29 august se decide trimiterea unei solii la Mihnea în frunte
cu 1Mihai Nadanyi care să stea acolo „pînă situaţia tulbure 'se va linişti", adic8 pînă la înfrîngerea lui Rakoczi de către Barcsar 11 •
Cronica lui Szalardi ne informează că în timp ce solia lui Barcsai
în frunte cu Mihai Nadanyi se afla în Ţara Românească, la Mihnea sosi
o altă solie din .partea lui Rak6czi avînd în frunte pe Iacob Harsanyf1:?.
Solul lui Rak6czi promise lui Mihnea din partea principelui său că-l va
trimite pe căpitanul Andrei Gaudi cu 6 OOO de oameni în caz că domnia sa ar fi amenintată. Cerea în schimb, deoarece ,, ... Mihnea vodă
c>ra crescut la Poartă, cum principele nu putea crede în prietenia sa
:tdevărală, pîn6. la dovedirea ei, să taie pe cei două mii ele turci trimişi
:le Poartă pentru paza sa şi întărirea scaunului său, să-l predeu în mîinile sale pe Mihai Naclanyi". Fondul comun pe care voia Rak6czi să
stabilească aceste legături era ·ca ,, ... dacă atît lui, lui Mihnea vodă,
~îl şi lui Constanlin vodă din Moldova dumnezeu le-ar da bun noroc
împotriva turdlor, îndată înţelegindu-se şi trecîncl peste Dunăre ar în::epe lucruri mai mari împotriva turcilor"!l 3 •
Pentru Mihnea, alianţa oferită de Rak6czi era avantajoasă deoarece
planurile princi,pelui transilvănean de a forma o coaliţie antiotomană
coincideau cu propriile sale planuri!!~. De asemenea nu mai avea motive
să fie supărat pe Rak6czi •care-l adăpostea pe Constantin, fostul domn
1

87

Ibidem, p. 450

Cronicu, p. 443; Costin notează: ,, ... că încă nu sfîrşise banii lui Mutei vodă."
(M. Costin, op. cit., p. 179)
&9 Cronice,, p. 450
90
MCRT, XII, p. 30--31, 351-352
&B

91

Ibidem

92

Cronica, p. 464

9a

Ibidem
Istoria Romciniei, III. p. HI0-192

91

11.
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al Ţării Româneşli, deoarece acesluia i s-a promis scaunul domnesc al
Moldovei. Szalardi ne informează că Mihnea a primit propunerile lui
Rak6czi şi a îndeplinit dorinţele acestuia, în urma cărora ., ... îşi făcu
Poarta duşman veşnic. de neîmpăcat şi asLfel pierdu ciolanul penlru o
umbră, domnia pentru prietenia cu principele, iar nenorocita ţară şi-o
impinse într-o nouă pieire" 95 •
Mihai Nadanyi, prins de oamenii lui Mihnea, fu dus la Făgăraş,
cetate care rămăsese surpusă lui Rak6czi. Insistenţele soţiei lui Nadanyi
pe lingă bătrîna principe·să, Susana L6ranHfi şi pe lingă principele Rak6czi ce se afla la Iernut, rămaseră fără rezultat, Nadanyi, omul credincios al lui Barcsai fiind decapitat 96 •
Cronica lui Szalardi urmăreşte cu atenţie soarta domnilor pribegi
clin Moldova şi Ţara Românească, în Transilvania. El arată că pierind
Rak6czi în bătălia de la Floreşti (mai 1660), Mihnea, aliatul său munlean fu nevoit să părăs,ească scaunul Ţării Româneşti şi să caute adă
oo·st peste munţi 97 • Mihnea fu victima unei otrăviri cu prilejul unui
ospăt dat la Satu-Mare de călre Constantin Şerban la 5 aprilie 1661 iar
Gheorg,he $Lefan plecă în Ungaria unde ., ... arendînd de la contele
Gheorghe Homonnai anumite moşii în părţile Homonnei, se retrase
acolo "!JR_
Cu aceste relatări prezentarea paralelă a istoriei celor trei ţări româneşti se încheie, cronicarul voind parcă să sublinieze prin aceasta
;;fîrşitul coaliţiei antiotomane şi al politicii lui Rak6czi de apropiere de
::lomnii de pe versanlul opus al Carpaţilor. Prin dezmembrarea coaliţiei
rn1intile, se încheie o epocă în istoria celor trei t8ri româneşti, epocă
Plină de evenimenle politice şi sociale care nu dU scăpat nici lui Ioan
Szalardi în cronica sa.
Opera lui Ioan Szalârdi este un argumenl în favoarea ideii că istoria Transilvaniei este legată inseparabil de istoria celorlalte două sur0ri ele dincolo de Carpaţi. Desigur am exagera dacă am susţine caracterul conştient al acestei legături în viziunea lui Szalârdi, dar ală
lurarea soarlei celor trei ţări româneşti ori de dle ori este cazul, ne
determină să constalăm o dată în plus existenta unei conştiinţe a destinului comun în rîndul întregii populaţii din Transilvania, indiferent de
limba pe care o vorbeau. Opera lui Szalârdi nu esle nici măcar o istorie
a celor trei ţări româneşli ci a Transilvaniei numai. Dar felul în care
prezinlă relaţiile între acesle ţări îti oferă posibilitalea de a desprinde,
in afara legăturilor economice, sociale, politice, culturale, etnice, în5ăşi
legăturile, aitît de puţin sesizabile în documente, ale firii, care fac ca
varietatea lor să nu poată fi cuprinsă doar în simpla înşirare a unor
trăsături esenţiale.

!• 7

Cronicu, p. 4G4
lbiclem, p. 4G5
Ibidem, p. 479

H~

Ibidem, p. 480
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Ideile umanisle de care a fost influentat nu se pot împăca cu siîn care erau ţinuţi, în moci deliberat, românii ardeleni.
Desi~Jur. cronicarul nu vede (nici nu încecHcă, ele fapl) sensurile mai
:idînci ale acestei stări. Se mu]tumeşte să o menţioneze Japi•dar ca o ultimă acuză ce o aduce fruntaşilor Principatului pentru decăderea în
:are a ajuns Trunsilvania: ,,Dacă numai situaţia nenorociţilor de români
ar fi fost pusă sub îngrijire, pînă acum prin bună rînduială şi mijloace
ar lfi pulul ieşi din marea şi adînca neştiinţă, s-ar fi putut curăţa în
mare parte" 9 !1. Există chiar şi în această laconică menţionare recunoaş
terea unei stări de fopt pe care, după cite ştim, nici un alt contemporan
::11 său din Transilvania nu o face. Ea nu trebuie să ne mire căci fiind
originar din părţiile Sălardului a trebuit întotdeauna să străbată, în drum
spre casă „lunga vale semănată de sate româneşti dese numite Lunca,
spre Sîniob şi Adrian" dindu-şi seama cu siguranţă că românii, oropsiţi
de autorităţile feudale ale vremii formau marea majoritate a locuitorilor Transilvaniei.
tuaţia culturală

LES ROUMAINS DANS LA CHRONIQUE DU IOAN SZALARDI

(Resume)

Parlisan des rapports de paix avec Ies \·01sins, le chroniqueur garde la conviclion de la necessite des bons rapporls avec la Valachie el la Moldavie.
Gabriel Bethlen a entretenu des cordiaux rapports avec Ies princes Roumains,
cn ilccueillant leurs fils a sa cour pour enseignement.
Une polilique de bonne entente avec Ies deux pays roumains a Lache de mener
aussi Gheorghe Rakciczi I, qui a abrite Aga Malei a sa cour, cn intervenant plusieurs fois aupres de la Porte pour que celui-ci obtienne la regne.
II y a dans l'historiographie transylvaine du XVII-e s. peu de textes si admiratifs sur Matei Basarab telles qu'elles sont Ies quelques denses lignes ecrites par
Szalardi.
Rakciczi s'est longtemps efforce pour allirer Vasile Lupu de son câte;. Le chroniqueur garde la conviction que, si c;a n'a pas rcussi, le coupable reste seulement Vasile Lupu, le prince de la Transylvanie ayant tache toute possibilite pour rcaliser des
bons rapports avec son voisin de Moldavie.
La mort de Gheorghe Rakciczi I et l'occupation du trâne par son fils marqueront
un changement dans Ies rapports entre le nouveau prince et Vasile Lupu.
La double intervention en Moldavie, en 1653, Ia bataille de Finta, le siege de
la forteresse Suceava, autour de laquelle s'etait fortific Timuş Hmelnitki, gendre de
Vasile Lupu, touts ces faits remplissent Ies sources narralives contemporaines avec
des interessants details.
L'inslallation de Gheorghe Ştefan sur le trâne de Ia Molclavie signifiait en
tant qu'un important succes politique de Rak6czi. D(•sormais, dans la politique exte!l!I
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rieure, Ies Lrois principaules roumaines formeronl un Lou\, qui va se manifester sur
mulliples plans.
Le svslemc d'alliances de Rukoczi ne ful influencL' ni par !<1 mort de Matei Basarab (en· avril 1654). Conslanlin Şerban, son successeur, a continue aussi la politique de son predecesseur concernant Ies rapporls avec la Transylvanie.
Une place parliculiere occupe dans la chronique la revolte de 1655, que, par
son ampleur el par son clendue, reprcscnt !'un des plus grands mouvements au caractere populaire dans Ies pays roumains a l'cpoque f(•odale.
L'cchec de la campagne de Gheorghe Rakoczi II en Pologne a eu pour conscquence la perle du tr6ne, en Lanl que celui de Constantin Şerban el Gheorghe
Şlefan, Ies princes de la Valachie et de la Moldavie. Ces deux derniers onl recu
le domaine d'Aleşd du prince Râkc'iczi, pour se relirer lâ, en obtenanl en mcme
temps le droit de rccruler des soldals pour Ies prochaines tentali\·es de rcoccuper
Ies tr6nes perdus.
On apprend des details non seulement concernant Ies princes rappelcs, mais
aussi sur Gavrilaş Movilă et Radu Mihnea. Le chroniqueur voit Ies rapporls enlre
Ies trois pays roumains en Lant que des liaisons nalurelles, en decoulanl d'abord de
leur voisinage. La prcsence des Rourr.ains lransylvains dans son ouvrage se senl
e\le aussi. mais indirectement, par l'existence de quelques personalitcs vis-â-vis
dC'squclles Szaliirdi manifeste son admiration: Ioan Boroş, Mihai Şebe~i. Ioan Kemcny,
etc. Celles personalitcs sont prcsenles dans Ies plus importants monwnts de l'hisloire
de la Principautc, prcdisant Ies rcserves potentielles du peuple roumain de Transylvanie, qui commencait a se manifester sur touts Ies plans de la vie de la Principautc.
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MIŞCĂRILE Ţ ARANEŞTI DE PE DOMENIILE BEIUŞ,
V AŞCAU ŞI DELIU DE LA MIJLOCUL SECOLULUI

AL XVIII-LEA
de
GHEORGHE GORUN

Prin Diplonw Jeopoldină din 16!)3, cC'lc trei districte romcÎneşti din
sudul Bihorului - Beiuş, Vaşcău şi Beliu - , sînt restituite, odată cu
toate bunurile care Ic aparţinuseră odinioară, eµiscopiei catolice din
Oradea. Cele trei do1menii erau compuse, în a doua jumătate a secolului al XVIII-iea, din trei tîrguri (Beiuş, Vaşcău şi Beliu), 124 de sate şi
17 µredii 1•
După reconstituirea latifundiilor sale ajunse în stăpînirea altor
feudali în cursul celor aproape 150 de ani _cit a fost eliminată din viaţa
Bihorului - , episcopia se arată preocupată de organizarea domeniilor
in vederea realizării unor venituri cit mai mari. Se construiesc cîteva
intreprinderi cu caracter manufacturier (la Beiuş, Finiş, Vaşcău, Drăgă
neşti, Pociovelişte, Beliu etc.), a căror producţie era destinată. în marc
parte pielei::-. În agricullură - ramura dominantă a economiei domenii1 Ileana Şuta, OrganizarC'a domeniului episcopiei cc1/o/icc din Oradea În a doua
în Lucrări şliin/iticC', Istorie-)liinle sociale-pedagonie, Oradea, 1972, p. 76 şi urm.
i \'ezi în acest sens Ana Ilea, Ioan Popovici, l'icrărirr ele la Vu.}cău În primn
jumălcl/c n .\cco/u/ui n/ :\.\,'J/J-Jcu, în Cri!>iu, III, Oradea, l!/73, p. HJD-217; Veronica
Co\'aci, Mnnu/oclurn c/e .~/ic/ă din Bcliu În prima jumălutc <l secolului o/ XVll/-Jca,
în Crisio, III, Orndea, 1!)73. p. 2Hl-234; Ioan Popovici, Mw1ulr1clurilc ele fier de lu
Pocinve/işlc şi Drăgăncşli clin comitalu/ Bihor (1738-1753), în Bilwrca, 1976, Oradea,
tn77, p. 75-124; Ana lle>a, Dez,·o/tarca industriei mC1nufucturicrc în Bihor în primo
jumătute <1 vec1cu/ui ol XV Jll-leu, comuniecire sustinută la sesiunea ştiinlifich în
cin'>tea aniversării a 2 050 rle ani de la crearea primului stat dac centralizat şi independent conctus rle Burebista, de la Muzeul ŢJrii C:rişurilor, Ia 31 martie 1978 şi
mai vechea lucrilfe a lui Kt1rffi Octan, J\c/C1lok u szci/clobagyi iiveglwta Uirlencti!llci
( 1736-1743) (Date privitoare la istoria manufacturii de slicl,1 rle la S,ildZ1bagiu ( 17361743). în MC1gyor Gozcluscigtiirli'lw/mi 81.cmlc, IX, Buctapestil, 1002. Date mai mult
s'.1u mili pulin în<;e>mnatc• se' mc1i g,isPsc în unc·lc lucr;'iri publicate> în MC1<Jyr1r Guzc/.
l"rl. Sz., rlr- la '>lîr-;;itul sr-c:ilului al XIX-iea (rlttlorntc lui Karlowski Endre, Ma,·c>r
Cy11lc1, TakilCS Si'indor Ş.d.). Vezi ';,i Surdu Bujor, Conlribu/ii la pro/1/l'ma n<l~ll'rii rnajumătate a secolului ni XV//1-Jea

https://biblioteca-digitala.ro

168

Gheorghe Gorun

2

lor
, episcopia a încercat 'Să obţină creşterea veniturilor printr-o accentuare progresivă şi sistematică a exploatării. Curba ascendentă a exploatării atinge punctul culminant la sfîrşilul deceniului al cincilea al
secolului al XVIII-iea, cînd au izbucnit ,pe cele trei domenii intense
mişcări ţărăneşti ( 1749-1751 ), care se înscriu între mişcările premergă
toare marii răscoale a ţăranilor din 1784-1785, condusă de Horia,
Cloşca şi Crişan.

Aceste mişcări nu sînt total necunoscute istoriografiei. Primul studiu dedicat acestora îl datorăm i,storicului H. Balâzs Eva, dar destul de
deficitar sub raportul informaţiei3. În ultimii ani. mai mulţi autori au fă
cut referiri la aceste mişcări\ dar numai Ioan Popovici pare ceva mai
bine informat".
Accentuarea exploatării şi abuzurile comise de oficialii domeniali
duc la o puternică alterare a situaţiei economice a iobagilor de pe cele
trei domenii. Conştienţi de faptul că o plîngere adresată episcopului nu
numai că nu le va îmbunătăţi situaţia, ci va fi urmată de represalii. iobagii de pc domeniul Beiuşului se decid a adresa împărătesei Maria Tereza un memoriu care să conţină doleantele lor. In primele zile ale
lunii octombrie 1749, o delegaţie compusă din mai mulţi tărani, înmînează împărătesei actul respectiv, primul dintr-o serie mai mare de
memorii adresa.te tuturor forurilor competente a interveni în vederea
rezolvării solicitării lor 6 • Acest memoriu descrie, cu lux de amănunte,
atît starea 'lor economică anterioară, din ,primul sfert al secolului al
XVIII-iea, cil şi aceea, deosebit de grea, de la mijlocul secolului al
nulacturilor din T ransi/vania în secolul al XV III-iea, în Anuarul Institutului de istorie din Cluj, VII, Cluj, 1964, p. 147-237, de fapt prima sinteză din istoriografia
noastră

dedicată acestei teme şi care introduce în circuitul ştiinţific aceste intreprinderi manufacturiere.
2
H. Balazs Eva, A wiradi piispăkseg jobbcigyc1i11ak mcgmozdu/asa a 18. szcizad
kăzepen (Mişcarea iobagilor episcopiei din Oradea de la mijlocul secolului al XVllllea) în Szazadok, val. 84, nr. 1-4, Budapesta, 1951, p. 320-332. Autoarea cunoaşte
numai două memorii ale iobagilor către Maria Tereza, dispoziţiile Consiliului Locumtenen\ial şi citeva rapoarte ale administratorilor domeniali adresate episcopului, recunoscînd faptul că nu are ştiinţă de allc memorii, adresate episcopului sau comitatului (p. 321 ).
4
Virgil Maxim, Mişcări sociale la românii bihon~ni de pe \' alea Barcău/ui şi
districtul Luncii (1692-1723), în Lucrări şliintilice, Seria istorie, Oradea, 1973, p. 64;
Veronica Covaci, .Manufactura de sticlă din Be/iu ... , in op. cit., p. 230 şi urm.;
Gheorghe Gorun, Implicaţii sociale şi economice ale ocupaţiei militare austriece in
Bihor în prima jumătate a secolului al XV I II-iea, in Crisia, Vlll, Oradea„ 1978,
p. 138
5
Ioan Popovici, Manulactura de !ier de Ia Pociovelişte şi Drăgăneşti .. ., p. 109
şi urm. Se pare că autorul nu cunoaşte studiul Evei Balazs.
6
Arhivele Statului Oradea, (in continuare Arh. St. O.), Joml Episcopia romano-wtolică Oradea. Acte C'conomice, dos. 2324, f. 195-198
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XVIII-iea, motiv pentru care ne propunem a 110 ocupa de el mdi îndeaproape•.
Prima parte a petiţiei se referă lă cadrul 9009-rafic dificil în carP
locuiesc, neputinţa de a se întreţine numai din munca pămintului, care
2ste nu numai sărac, dar şi insuficient. Din c:1cest moliv, dar mai ales
pentru a putea plăti dările către episcop, ei sint obligaţi a pleca in
cursul verii, în cîmpie, la coasă şi la seceriş, muncind în parteH.
Partea a doua conţine principalele puncte ale înţelegerii încheiate
in 1722 între ioba~Ji şi episcopul Emeric Csaki, care reglementa raporturile dintre cele două părţi. În afara dijmei, fixată global pe întregul
domeniu, ţăranii erau obligaţi să lucreze două grădini şi o păşune, Sct
trimită o sută de cosaşi la Oradea timp de ·o săptămînă, să îndestuleze
castelul din Beiuş cu lemne de foc pe timp de un an. In înţelegere se
ore:ciza că iobagii nu puteau fi obligaţi la alte munci în afara celor
menţionate. Ţăranii aveau dreptul la ghindărit în pădurile domeniale,
:::>lătind în schimb dijma din porci, transformată în bani. Locuitorii domeniului Beiuş precizau că episcopul Csaki a respectat întru totul în
telegerea, necazurile lor dc1tînd din vremea urmdşilor c.1cestuia!).
Partea a treia - cea imai dezvoltată - se ocupă cu realităţile contemporane, afirmînd că înrctutăţirea situaţiei lor se datorează pe de o
parte nerespectării înţelegerii de la 1722, iar .pe de a!Ui parte abuzurilor
.::omise ele oficialii domeniali. Obligaţiile sînt mult meii numeroase, ne:unoscute în urmă cu trei decenii: 4 florini de localitafo drept răscum
oărare a obligaţiei de a da piei de vulpe şi jder; 16-17 florini de lo.:alitate pentru răscumpărarea dreptului de cîrciumărit; 9-10 florini de
localitate pentru întreţinerea soldaţilor domeniali; 6 mariaşi pentru fie:are cazan de fiert ţuică; 3 florini de fiecare moară; 1-2 florini în
~chimbul hameiului datorat. necesar ,fabricării berii; bani pentru întretinerea notarului domeni,al. Cu notarul iobagii au foar,te multe necazuri.
ln afara faptului că trebuie să-i plătească cîle 2 florini de fiecare dată
:înd merge într-un sat ,cu ocazia instalării juzilor săteşti, sau pentru
reglementarea unor probleme ale comunităţii, tot ei îi plătesc acestuia
~alariul, în schimb nu le întocmeşte nici un act fără ca iobagii să-i plă
tea,s,că noi taxe. Provizorul a interzis pescuitul în Criş pentru nevoile
lobagilor. Dacă soseau la Beiuş clerici sau demnitari episcopali, iobagii
trebuiau să dea alimente - viţei, miei, găini, raţe, curcani, gîşte, unt,
smîntînă, lapte - , iar dacă vr,eun funcţionar domeni,al pleca într-o că
lătorie, domeniul trebuia să-i dea acestuia sume foarte mari 100150 de florini - drept cheltuieli ide drum.
ln plus, această primă plîngere este cuprinsă integral în cea de-a doua, din
a~ul 1750, _car~ a f<:>st apoi !nt!egită cu doleanţele specifice locuitorilor de pe domenule Vaşcau ş1 Belrn, constituind platforma de luptă şi de revendicări ale iobagilor
în tot cursul mişcărilor
8
Arh. St. O., fond Episcopia romano-catolică Oradea. Acte economice, dos. 2324,
f. 195
7

9
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Abuzuri!<' comise dl' oficiali, cu sau fără şliinţa şi aprobarea f'piscopului. sînt fourle numeroc1sc. lntcleqercc1 lixc1 ca ele fiecare vacă ~ă
se pren<'d 1 itză ele unt. clar aceştia luau 1,5 itzc, sau cîte un maric1ş.
Dreptul lc1 ghindăril este unulc1t în moci abuziv, clar dijmc.1 din porci este
menţinută în continuare, hc1 chiar majorată lu 4 polture. Ghindărilul
2ste 1wrmis în zone special desemnate, în schimbul unei taxe de 8 polLure cte animul. FnnctionMii destinau ghindărilului pentru ţărani zonele
:·ele mai sărace, pe care animalele iobagilor le epuiwu în scurtă vreme,
c1ceşlia fiind ncvoili a cere noi locuri cte ghindăriL. pentru care trebuiau
să plătească alte 8 pollurc. Dacă păstorii plecaţi cu animalele prin pă
dure făceau foc, erau amendc1ţi cu 8 groşi de vatră. în afara dijmei,
iobagii erau obligaţi să dea provizorului domeniului din Beiuş porci
îngrăşaţi. La vînătorile organizate de oficiali, iobagii trebuiau să mearqă ca hăitaşi, uneori cîte 2-3 zile în şir, indiferent de celelalte obliqatii alP lor. ln cazul în care vînătoarea se încheia fără rezultat, iobarJii trehuic1u să plătească despăgubiri.
Cele mai grave abuzuri sînt comise însă în legătură cu manufacturile de prelucrarea fierului şi de bere. Nefiind cuprinse în înţelegerea
din 1722, condiţiile de participare la munca de construire şi întreţinere
a c1cestora au fost stabilite printr-un acord verbal între iobagi şi prefectul bunurilor episcopale, care promisese că toate muncile prestate
vor fi plătite. Dar această înţelegere nu a fost repeclată decît la început, în timpul con~truirii lor. Apoi toate muncile plătite au fost transformc1te în obli~Jatii, desigur cu asentimentul episcopului.
Cresc şi obligaţiile ţăranilor de întreţinere a castelului din Beiuş
şi a episcopiei din Oradea. Măsurile de sporire a producţiei şi de rentabilizare a economiei domeniului au constat în aruncarea în spatele iob,agilor a tuturor muncilor de pe păminturile alodiale, care nu se mai
plătesc. La acestea se mai adaugă foarte multe obligaţii noi, legate de
politica de construcţii masive de la Oradea şi Beiuş, pentru care iobagii
sînt obligaţi să taie şi să transporte lemne şi piatră de constructie, cu
uneltele şi mijloacele de transport proprii. .,Trebuie să mergem în
munţi, după lemne de construcţie, în locuri unde nu a călcat încă picior
dG om şi unde pentru a scoate un singur copac, trebuie să tăiem altii
o sută, iar pentru a-l scoate afară, trebuie să-l cărăm cu braţele" 10 •
Pierderile de c1nimale de tracţiune ale iobagilor - principalele lor mijloace ele muncă în conditiile terenului dificil caracteristic districtului sînt imense, pe de o porte din cauza muncilor prea grele, iar pe de altă
parte din cauza abuzurilor funcţionarilor şi soldaţilor domPniali, care
confiscă animalele !ăranilor decedaţi, plătind pentru ele sume mai mull
simbolice. Soldaţii şi-au făcut un obicei din a ,confisca de la ţăranii veniţi la tîrg caii mai buni, pe care îi folosc>au apoi în scopuri personal<",
supunîndu-i J.a eforturi pînă mureau, ţăranii fiind obligaţi să le plă
tească acestora preţul lor.
1"
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în încheierea memoriului, iobagii relatează un fapl ci.He iluslredză
maniera în care tratau funcţionarii domPniali pe ţăranii iobagi clin
districtul Beiuşului. Actul înţelegerii clin 1722 şi urbciniul întocmi L cu
acea ocazie au fost predate de un şpcrn, ,,om hain", functionarilor domeniali care îl mituiseră. Din acel moment funcţionarii ,,se poartă cu
noi aşa cum le place", fără nici o limilă. :\icmaipulîncl îndura şi, flvînd
in vedere faptul că s-au mai adresat episcopului în două rînduri, dar
fără nici un rezultat pozitiv, iobagii o roagă pe M,aria Tereza să gă
sească soluţia uşurării lor •de prea multele sarcini care îi apasă, avertizîndu-i totodată pc oficiali să se poarte mai îndurători cu locuitorii
domeniului.
Iobagii anexeazct memoriului un post-scriptum, care îl acuză direct
pe episcopul Forgach, ca prindpal autor al asupririi la care erau supuşi. 1n cursul anului 1749 vara?, în orice caz memoriul era deja
;-rata redaclat - , din dispoziţia episcopului, au fost măsurate sesiile,
s-au recenzat coşurile, paturi le şi animalele, stabilindu-se noi dări.
Noua reglement.are anula înţelegerea din 1722 şi consta în următocuele
□ gravări: 2 florini de fiecare pereche de animalue ( cai, boi, vaci); cei
lipsiti de animcile de muncă erau obligaţi să presteze o sută de zile de
muncă cu bratele, iar dacă domeniul nu avea nevoie de această muncă,
ţăranii erau obligaţi să plătească pentru 50 de zile cîle 4 groşi pe zi.
Iobagii care avcc1u cîtc 3-4 fii, trebuiau să plătea-scă cîte 2 florini pentru fiecarc 11 • Acest ordin al episcopului a agravat şi mai mult situaţia
ţăranilor de pe domeniu.
Maria Tereza dispune Consiliului Locumtenential anchetarea situaţiei iobagilor din sudul Bihorului, împreună cu uutorităţile comitatense.
Şi episcopul îşi trimite un reprczentunt la faţa locului, care prezintă
actul înţelegerii din 1722, în momentu-i în care ţăranii sînt pe cale· de
12
:1 deveni violenţi • Comisia de anchelă procedează lu interogarea a
cite 5-6 oameni - fruntaşii comunită~ilor -- din fiecare sat, dar nu
numai de pe domeniul Beiuşului ci şi de pc domeniile Vaşcău şi Beliu.
Lucrările acestei comisii s-au desfăşural în cursul lunilor de iarnă ale
anului 1750, procesele ve1'bale de anchetă fiind încheiate la 19, respectiv 20 martie 1750 13 • Încă în timpul desfăşurării ,anchetei, pentru a preintîmpina acuzaţiile de insubordonare care erau pe cale a fi formulate,
locuitorii domeniului Beiuşului, la care se adaugă acum şi cei de pe
domeniul Vaşcăului, adresează mai multe memorii în cursul lunii februarie 1750, episcopului orădean şi conducerii comitalului.
11

12

Ibidem, L ta7-198
H. Balcizs Eva, op. cit., p. 323

13

Procesele _verbale de audiere a martorilor se gă.sesc la Arh. St. O., tone/ Episcopia romano-cato/1ca. Orndea. Acte economice, dos. 2323, L 1-44, (districtul Beiuş),
L 45-66 (districtul Vaşct1u) ~i f. 67-77 (districtul Ilcliu}. Toate trei sint datate
.
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în memoriul lor către comitat 14. iobagii beiuşeni se plîng de excesele oficialilor domeniali, în special de rechiziţiile făcute cu ocazia so:iirii pe domeniu a unor demnitari episcopali. Rechizitiile se fac prin
2xecuţii forţate, iobagii fiind obligaţi să le plătească soldaţilor veniţi
pentru rechiziţii 3 mariaşi şi 12 creiţari pe zi, plus 2 itze ele vin. Ofi::ialii au colectat, tot prin execuţii forţate, cite 5-6 florini clin fiecare
localitate, fără a indica destinaţia banilor. Cu această ocazie, au trebuit să plătească soldaţilor .cite 9 creiţari pe zi. Se plîng şi de maniera
de lucru a soldaţilor, care, după sosirea într-un sat, îl bal crunt pe jude
şi numai apoi îi comunică motivul sosirii lor.
Ţăranii îi acuză pe şpani de abuzuri în repartizarea obligaţiilor:
satele sînt obligate să dea cu 5-6 care cu lemne mai mult dec:ît se cuvine, pe care le vînd apoi în folosul lor. Tot şpanii, mergînd prin sate
împreună cu notarii domeniali, iau în mod abuziv 12 mariaşi de la locuitori drept taxe. Este acuzat şi provizorul din Beiuş, care le-a interzis
ţăranilor dreptul de ghindărit în pădurile domeniale, pentru a-şi putea
duce turmele sale de porci în acele locuri. cîştigind apoi mii de florini
orin vînzarea lor. Duritatea provizorului frizează uneori bestialitatea.
ii amendează pe ţăranii care îşi duc porcii în pădurile domeniale cu
12 florini, spintecînd animalele ţăranilor pentru a controla dacă nu au
consumat ghindă. În fine, ţăranii se plîng de creşterea numărului functionarilor domeniali şi ai soldaţilor, ale căror pretenţii nu le mai pot
rntisface, toţi fiind puşi pe căpătuială.
Simultan cu memoriul adresat comitalului, iobagii domeniului Beiuş
adresează şi episcopului orădean un memoriu cu un conţinut similar';;,
iar cei de pe domeniul Vaşcău adresează şi ei un memoriu către comitat16 - primul document cunoscut de noi, prin care aceştia participă
la mişcarea din anii 1749-1751. Aceştia îl acuză pe provizorul din
Vaşcău că le-a luat în cursul anului 1749 cite 36 florini de localitate,
:ar în prima lună a anului 1750 alţi 15 florini, fără a preciza pentru ce
:mume a luat aceşti bani. Cea m ai grea obligaţie a ţăranilor de pe domeniul Vaşcăului o constituie însă prepararea şi transportul cărbunilor
necesari manufacturilor de pe domeniu. In cursul anului 1749 provizorul i-'a obligat să transporte 30 de baniţe de cărbuni, iar în 1750 a ridicat cola la 40 de baniţe, lucru pentru care înainte cu două decenii domeniul îi plătea pe ţărani. Soldaţii se poartă cu multă cruzime cu locuitorii; nişte soldaţi au bătut -o femeie gravidă, pînă ce aceasta a
avortat. Soldaţii abuzează de iobagii închişi în arestul domeniului. luindu-le cite R polture în schimbul eliberării. Şi pe domeniul \'aşcăului
şpanii au obiceiul de a lua de la ţărani -cite 3 florini de fiecare data
cînd merg prin sate însoţiţi de notari. Iobagii pretind comitalului să
ia măsuri de uşurare a situaţiei lor, ajunsă de-a dreptul de nesuportat.
1

u Ibidem, dos. 2324, f. 11
1:,

1/Jidem, f. 14
f. 13

IH / /JÎ(/(' /li,
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Aceste memorii au rămas - cum era de aşteptat - fără nici un
rezultat. La 19 ,martie 1750, locuitorii domeniului Beiuş încearcă din nou
să obţină uşurarea situaţiei lor. adresînd un memoriu scaunului de judecată comitatens, pretinzînd să li se facă dreptate „conform ordinului
majestăţii sale"''. Desigur şi acest demers a rămas fără nici un rezultat
favorabil lor.
Rezultatele anchetei efectuate de comisia comitatensc1 pe cele trc'i
domenii sud-·bihorene au fost net în avantajul ţăranilor, comisia stabilind mult mai multe abuzuri clecît sesizaseră ţăranii în memoriul lor
adresat împărătesei în octombrie 1749. Pentru a-l scăpa pe episcop de
neplăcerile care se conturau în viitor. comisia dispune o .confruntare
intre funcţionarii domeniali şi ţăranLi iobagi, sperînd că aceştia nu vor
putea demonstra faptele imputate oficialilor. Rezultatul este din nou
::alegoric favorabil iobagilor, aceştia reuşind să argumenteze temeini:.:ia acuzaţiilor formulate la adresa oamenilor episcopului, comisic1 fiind
nevoită să c1dmită dreptatea ţăranilor şi să promită verbal - că va
fi întocmit un nou urbariu, avantajos lor 18 . în acelaşi timp, reîntorşi la
Oradea, membrii comisiei raportează Consiliului Locumtenenţial că nu
:iu găsit sarcini în plus faţă de înţelegerea clin 1722 şi a reglementări
lor urbariale 19 , memoriul ţăranilor domeniului Beiuş neavînd, prin urmare, nici un suport.
Fireşte, comitalul nu întreprinde nimic în folosul ţăranilor, nici
clupă ce aceştia cer în moci categoric înfăptuirea promisiunilor şi a poruncilor împărătesei. Sesizînd probabil incorectitudinea comisiei comitatense, ţăranii revendică procesele vNbale clP anchetă pentru a le
1uce la împărăteasă, sperînd că acec1sta le va face drepta te. Nici această cerere c1 ioihagilor nu este luată în considernre, viceprefectul clcclarînd textual ţăranilor: ,.Ce pol să fac eu? Vedeţi că nu mă pot opune
Excelenţei Sale {episcopului forgach n.n.). Vedeţi ce aveţi ele făcut,
dar pc mine să nu mă mai rugaţi nimic! "l 0 , declaraţie care reflectă
subordonarea totală a autorităţilor comitc1tului episcopului orădean.
Faţă de această situaţie, agrava tă şi de încercările funcţionarilor şi
soldaţilor domeniali de a reprima mişcarea care se extindea tot mai
mull, ţăranii se holăresc să nu cedeze şi să continue lupta. Iobagii se
întrunesc în adunări se-crete la Şebiş - în trei rîncluri - , Totoreni şi
Talpe, unde hotăresc să colec:leze bani pentru cheltuielile de drum ale
unei noi delegaţii la împărăteasă. Se conturează, octală cu mişcarea, şi
cîleva figuri de conducători, dintre care amintim pe Ursu Peci din Beiuş, Nicoară Purece din Şebiş, Mihai Lup din Rieni, Ioan Olah din Ioaniş -- organizatorii adunărilor - , Buz Mihoc din Poienii de Sus, Chi17

1

~

H•
20

lbiclcm, f. 57
lbiclem, dos. 2323, f. 70
H. B<1lcizs !:vil, op. cil., p. 323
Arh. St. O., Ionel Lpiscopia

romano-catolică

2323, f. 79
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clin Gurani, Nicula Nica şi Petru Malei din Brădet, Ioan
Valea Neagră de Jos, Nanu din Valea Neagră de Sus, Frujina Işloc din Sudrigiu. Mihai Pasca din Păcăleşti. ş.a. Cei mai îndîrjiţi
şi mai consecvenţi par a fi ţăranii din Ferice, Bunleşti. Tărcaia, Bălă
Icni (Băleni), Lazuri. Rieni, Cresuia, Nimăieşti, Talpe, Budureasa, Selişte, Roşia, Sohodol, ş.a.!? 1
L1 i.ldunarea de la Sebiş din iulie 1750, participanţii au hotărit să
colecteze din fiecare sat cîte 5 florini pentru cheltuielile de călătorie
i.l le delegaţiei care urmu să prezinte împărătesei cel de-ul doilea memoriu 22. Deleg·utic:1 11 fost desemnată de aceeaşi adunare şi a fost compusă ,clin Ioan Olah din loaniş, Ioan Staluţ din Finiş, Ursu Peci din
Beiuş, Nicoară Purece clin Şebiş, Lung Mihai din Rieni, Cavrilă Ignat
din Delani, trei sau putru ţărani de pe domeniul Beliu, al căror nume
nu ni s-uu păstrat şi noturul Sebastian Turcuţ 23 •
Comisia comitatensii care a anchelat starea ele lucruri de pe cele
trei •domenii, a încercat sli discrediteze mişciHCil ioba~Jilor bihoreni.
pentru a-l salva pe episcop ele acuzaţiile care i s-au adus. încercările
s-au concretizat în probarea ele a demonstra că mişcarea - care ia proporţii tot mui mari în vara anului 1750 a fost stîrnită nu de exploutarea la care erau supuşi iobagii. ci de instigările dirigintelui poştei
din Arad 2 \ pe ele o parte, şi de unii fruntaşi ai mişcării - nominal
Ursu Peci din Beiuş, Nicoarlt Purece din Şe-biş şi Lup, alias Lung Mihai
.iin Rieni - pe de altă parte, care ar fi obţinut unele avantaje materiale de pe urma mişcărilor!?•\ Dnr ţăranii protestează, relatînd cu exactitate 9radul în care au fost implicaţi în mişcare cei menţionaţi mai sus.
în anul 1749 Laza Pascu, Sebastian Gaspur şi Ursu Peci au promis dirigintelui poştei din Arad 20 de boi şi 100 de florini, dacă acesta intervine pe lingă Martin Koncsok din Viena ca să apere interesele şi să
îi sfătuiască pe ţărani cum să procedeze în demersurile lor de la Curtea
imperială din Viena!? 6 • în ceea ce-i priveşte pe cei trei iobagi. ţăranii
declară că a•ceştia sînt tot atH de săraci ca şi ei şi nu ,au obţinut nici un
fel de avantaj material. La reîntoarcerea de la Viena a primei delegaţii
a iobagilor, Ioan Antal, Gheorghe Seibestyen şi Gavrila. Ignat au raportat adunării de la Se-biş asupra modului cum au cheltuit banii pe care
i-au primit pentru călătoria de la Viena 27 •
Al doilea memoriu a fost înainlat împărătesei în vara (august?)
anului 1750 de o delegaţie a iobagilor de pe cele trei domenii 28 , alta
decît •Cea desemnată în adunarea de la Sebiş, care a fost descoperită de
~1

1/Jiclcm,
Ibidem
~J lbiclem,
1
~
Ibidem
~:; Ibidem,
~u Ibidem,
7
~
Ibidem,
~H lbic/C"m.

f. 173

~2

f. 175
f.
f.
f.
f.
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autorilăţile

domenialP şi memhrii C'i aruncaţi în închisoare. Mull mai
umplu decît primul. acesla prez·inlă cel mai complet tablou al sleirilor
de pe domeniile episcopiei ele Oradea, conslituinct şi el un document
de mare însemnătate pentru studierea situa~iei iobagilor de lu mijlocul
secolului al XVIII-lea. in acelaşi timp el relateaz8 şi evenimenlele petrecute în perioada de timp care s-a scurs între predarea celor două
memorii 2 u. Documentul este compus din trei mari părţi, cuµrinLînd necazurile ţăranilor ele pe cele trei domenii, în ordine primul fiind al
beiuşenilor, urmat de acela al iobagilor din dislriclul VaşcZrn, c1poi Beliu. Prima parte este asemănător cu memoriul predat în oc:li.1mhriP 1749,
motiv pentru care insistăm mc:11 mult numai i.isupra {~lemenl0lor noi
aduse de acest a I doilea memoriu.
Al doilea memoriu clebuteaz8 cu o nou[1 i.irgumenla~ie d cc.1drului
juridic al obligaţiilor ţăranilor de pe cele trei domenii, aducincl pe tc1pet
privilegiile ucordate de reqina Izabella, soţia lui Ioan Zâpolya, celăţc
nilor oraşului Beiuş pe la mijlocul secolului al X VI-lea, pe care iobagii
îl prezintă ca fiind valabil pe întregul domeniu. Din cauza deselor răz
boaie privilegiul s-a rătăcit ';ii din uceastă cauză a fost nevoie de o
nouă reglementare a raporturilor lor cu stăpînul feudal, care s-a şi iăcul
în 1722, prin alît de des amintita înţelegere cu episcopul Emeric Csakrlll,
act care nu mai este respectat de episcopul Forgach şi de oamenii săi.
Ţăranii reamintesc împărătesei dispoziţiile pe care le-a dat probabil - în faţa lor, printre care şi întocmirea unui nou urbariu, pe baza
înţelegerii din 1722. Comisia comitaten,să a anchetat realmente situaţia
ţăranilor. Aceştia reproşează comisiei faptul că nu s-au interesat de
absolut toate pricinile înşirate în primul memoriu şi nici nu i-a in terogat pe bătrînii sateior despre ruptură, cu toate că ei le-au cerut acec1sta
în mod holărît, încă ele la începerea cercetărilor. ln plus, oamenii epis•
copului nu au ţinut cont de rezoluţia comisiei ~i de promisiunile ei,
comportîndu-se ';ii mai r[iu clecît înctinte ,, ... ne înjurti, ne bat, ne pră
jesc. ne cheamă de colo pînă colo, fără milă, ... di.lcă cineva merge s[1
se plîngă, ne trimit în batjocură la regină ... ": 11 , mulţi ţăruni ajungînd
în siluaţia ele a fi nevoiţi a fugi de pe domenii. Tăranii amintesc aici
principalul lor cap de acuzare împotriva slăpînilor: în 1747 prefeclul
bunurilor episcopale, Laszkovics, a făcut clin dispoziţia episcopului o
nouă conscriere a părn_înturilor şi animalelor iobagilor, fixînd noi obligaţii, mult mai yrele. Intrucît domeniile nu au fost dispuse să se conformeze, oficialii domeniali au fost nevoiţi să revin8 la vechiul sistem

~i, Memoriul scoate în eviden\u faptul că la ordinul împ,'irutesei -- care s-a rlnvc,rlil foarte ,tlenl,-1 la solicitc1rile ţ[1rnnilor bihoreni - comitc1tul c1 anchPtat st[1rile de
lucruri de pe cele trei domenii (vezi nota 13), dar fc:ir[1 a îndeplini dorin\a ţăranilor
rlc ii inlero(Ja pe b[ilrînii satelor asupra ruplurii. Cu toate acestea comisia c1 qusit
mult mai multe nerequli decît cite c1u înşirat ioba~ii, care au reuşit sc'i demonstreze
faptul că memoriul lor prezintr1 stările reale
au //Jidem, f. 78
"

1

IIJi<l,·m,

r.

7!.J

https://biblioteca-digitala.ro

Gheorghe Gorun

176

10

de impunere, totuşi au prelins de la ţărani 4 OOO de florini în plus, sumă
apoi la 2 OOO de florini din cauza rezistentei întîmpinate 3 ~.
Iobagii din districtele Vaşcău şi Beliu reproşează episcopului sporirea numărului funcţionarilor domeniali de peste 3 ori - 24 de soldaţi,
doi şpani şi un provizor la Vaşcău, în loc de un notar, un şpan şi trei
soldaţi mai înainte, şi un administrator şi 10 .soldaţi la Beliu în loc de
un şpan şi trei soldaţi. Diferenţa este şi mai mare dacă se arc în vedere
faptul că înainte aceştia erau plătiţi de episcop, iar acum de districte:::i.
Maniera în care se comportă aceşti funcţionari domeniali este revollă
toare. Dintre toţi oficialii se detaşează şpanul Grajczar, care din cauza
exceselor constatate şi de comisia ele anchetă, a fost concediat, dar
după plecarea comisiei a fost repus în slujbă. Acesta merge de obicei
împreună cu un soldat care s-u făcut vinovat de moartea a două femei
gravide şi a fost uruncat în închisoare de comisia de anchetă, dar eliberat după plecarea ei şi din nou an~Jajat. Cei doi torturează din nou
oamenii, avînd la activ opt oameni schingiiuiţi barbar în mai puţin de
5 luni, dintre care un bărbat de 80 de ani şi o femeie de 100 aniJ~.
Obfrgaţiile ţăranilor de pe domeniile Vaşcău şi Beliu sînt identice
cu a.celea ale beiuşenilor, la ele adăugîndu- 1se şi unele specifice. Pentru cei din domeniul Beliu sînt menţionate obligaţiile de întreţinere şi
de asigurare a materiei prime pentru manufactura de sticlă de la Hăş
maf1\ plătite la început şi apoi transformate în obligaţii. în anul 1750
ţăranii sînt obligaţi să ducă la manufactură 1 OOO de stînjeni de lemne
tă,iate, 300 de căruţe de lemne din căzături, 1 100 cîble de cenuşă, 80 de
măji de potasă, 16 căruţe de argilă penlru cuptoare şi oalele de topit.
precum şi transportul sticlei finite la Arad şi Oradea:i 6 • Din cauza multelor obligaţii de tot felul, forţa Economică a iobagilor a sili.bit foarle
mult, ţăranii declarîndu-se incapabili a le saHsface. Iobagii clin domeniul
Heliu s-au adresat cu puţină vreme înainte prefectului bunurilor episcopale pentru reducerea unor obligaţii. Acesta le-a redus cite ceva,
dar ·administratorul nu a fost dispus să ţină cont de ea. Iobagii de pe
domeniul Vaşcău sînt înrobiţi pînă peste puter,ile lor manufacturilor
metalurgice de pe domeniul lor, care le-a supt toată vlaga.
scăzută

n 1/Jidem
l /Jic/em, f. U3
J~ I/Jic/em

:1:1

a, In prima parte a existentei sale, ţiiranilor li s-a promis cZ1 li se va plăti cu
2 groşi un stînjen de lemne tiiiate, transportul fiind asigurat de episcopie; 3 polture
pentru o mierlii de cenu~Zt; pentru lransportul sticlei finite pînă la Timi~oara 8 florini, la Arad 6 florini, la Oradea 4 florini (Ibidem, f. 84). Despre modul cum au
fost respectate aceste promisiuni vezi şi Veronica Covaci, Munuluctura de sticlă
din Beliu în primu jumătale u secolului ul XV lll-/ea, în CrisiCI, III, Oradea, 1973,
p. 223 şi urm.
ai; Arh. St. O., fond Lpi.\copici romuno-cutolică de Oruc/cc1 . .--\ele economice, dos.
2323, f. 85. De remarrnl fuplul c,-, deja în 1759 ţăranii se plîngeau cJ. lemnele trebuiau aduse de departe, semn al sec[1tuirii ptidurilor din imediata apropiere a manufacturii, ceea ce a impus mularea ei în cursul celei de-a doua jumătti\i a secolului
ul X\'Ill-lea.
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Jn încheiere ţ[1ranii afirmă cCt au ajuns în situuţia că, ori sZ1 se
adreseze împărătesei pentru ştergerea sctrcinilor nPdrepte, ori sct fugă
de pe domeniile episcopului din Oradea. Se mai mentionC'az8 faptul
că primu delegaţie aleasă pentru a aduce acest memoriu împărătesei a
fost aruncat[[ în închisoare, prefectul bunurilor episcopale amcnintîndu-i pe ţăruni că vor fi alungaţi de pe domenii. iilf bunurile Ic vor fi
confiscate clacă vor avea curajul de a se i.ldresd din nou împărlitesei,
ei înşişi mergînd la Viena în secret, cu frica în sîn şi cu foilrte puţini
bani de cheltuială.
Situatia devenind alurmcrntă pentru episcop, acesta foarte sµeriat
scrie împărătesei că ioba9ii suportă şi dublul sarcinilor pentru că au de
unde, nu sînt chiar atît de săraci cum afirmă, reluînd vechiul laitmotiv al instigărH ţăranilor ele dirigintele poştei clin Arud şi promiţînd
măsuri care să îi liniştească 37 • Funcţionarii domeniali ponwsc o anchetă
în rîndurile ţăranilor, extrem de dură, pentru d-i depista pe conducători
şi „instigatori" 38 • Primele represalii privesc pe 18 fruntaţi ai mişcării,
printre care şi Ursu Peci şi Ioan Antal, care sînt condamnaţi la 200 de
lovituri de bîtă şi sînt alungaţi de pe domenii, acuzaţi fiind de instigare
la alungarea funcţionarilor şi soldaţilor domeniali şi refuzul satisfacerii
obli~Jaţiilor către stăpînul feudaF'u.
Ţăranii reacţionează, refuzîn:d prestarea obligaţiilor în muncă şi
achilarea taxelor, alungindu-i din sate pe soldaţii domeniali, veniţi pentru execuţii forţate. Un raport al provizorului din Beiuş, datat 26 aprilie 1751 40 , consemnează faptul că iobagii nu permit comercializarea vinului episcopal, obligîndu-i pe cîrciumari să vîndă în birturile de pe
domenii vinurile ţăranilor. Refuzînd să mai ţină cont de orice ordine
sau interdicţii, ţăranii din Poienii de Sus, i-au bătut pe soldaţii care
au mers în sat pentru o execuţie forţo.tă. Cctrncterizînd situaţia de pe
clome11iu, provizorul afirmă că puterea ·este în mina ţăranilor şi că
aceştia au zvonit că episcopul nu a avut -curajul să se prezinte în fota
împărătesei la chemarea acesteia şi că a fost dus la Viena cu forţa,
de o companie de muşchetari, în timp ce prefectul Szentivanyi a fost
aruncat în înohisoare din ordinul împărătesei.
Dar ţăranii nu s-au limitat ·Ia alungarea soldaţilor domeniali şi la
nesupunere faţă de şpani şi administratori. Soldaţii imperiali cantonaţi
în comital au intervenit pentru pacificarea iobagilor. Dar aceştia din
urmă i-au ata,cat şi învins, luîndu-le armele le-au rupt. ,, ... fiind cît pe
ad să-i omoare".
Şi provizorul din Vaşcău raportează tulburări serioase: soldaţii sînt
alungati de pretutindeni, ţăranii refuză prestarea obligatiilor şi îi amea7 H. Bnlazs l:vo, op. cit., p. 324
a~ Arh. St. O., land F:piscopia romuno-rutolică
dos. 2323, f. 173-175
a!, H. Balazs Eva, op. cit., p. 331
40
Arh. St. O., Jonci Episcopia romuno-cato/ică
dos. 2323, f. 136 ~i II rm.
12 - Crisia '79
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ninţă pe aceia care le-ar efeclua cu incendiereu.

ln domeniul Bcliu,
s-au adunat în păduri şi ref uză orice comuniectre cu funcţionarii
domeniali, ameninţînd cu incedierea întregului domeniu şi părăsirea lui
în masăH.
ln timp ce tulburările cuprind întreg Leritoriul celor trei domenii
şi ameninţă să cuprindă şi alte zone din sudul Bihorului, la Orddea soseşte dispoziţia Consiliului Locumtenen ţial prin care toţi funcţionarii
şi soldaţii domeniali sînt suspendaţi din funcţii, urmînd să compare în
faţa unor comisii de anchetă, iar episcopul şi viceprefectul comitalului
sînt chemaţi Ia curlea vieneză 4 :!. Comitalul începe o nouă anchetă, de
această dată şi împotriva oficialilor, dar şi a ţăranilor. însă mai mul\i
funcţionari şpani şi notari nu aşteaplă începerea anchetei ci se
refugiază ,de pe domenii, împreună cu aproape toţi soldaţii, recunoscîndu-se vinovaţi de nenumăratele abuzuri şi violente reproşate de
ţărani 4 :-i. Se pare însă că mersul anchetei nu-i convinge pe ţărani, că
de această dată cererile lor vor fi rezolvate favorabil de oamenii comitatului - în care nu mai aveau de mult încredere - , şi la o adunare
de :la 26 aprilie 1751 decid a se adresa a treia oară împărătesei, acuzîndu-i şi pe episcop de lucrurile cunoscute şi comitalul de refuzul de
a le face dreptate 44 •
La 1 iunie 1751, o delegaţie a ţăranilor de pe cele trei domenii prezintă împărătesei un al treilea memoriu, care cuprinde un adevărat
ultimatum 4'i. După ce reamintesc împărătesei cele două memorii precedente, o informează pe aceasta că ei s-au săturat să mai aştepte soluţionarea problemelor lor de conducerea comitalului şi să mai îndure
cruntele răzbunări ale funcţionarilor domeniali care nu vor să tină
seama de nici o putere şi dreptate şi, profitînd de prezenţa la curtea
imperială a episcopului şi a viceprefectului, au venit pentru tranşarea
imediată şi definitivă a problemelor lor.
Nu cunoaştem rezoluţia imperială de pe marginea acestui al treilea memoriu al ţăranilor bihoreni şi nici rezultatul eventualelor tratative dintre episcop şi delegaţia iobagilor săi nemulţumiţi, în prezenţa
Mariei Tereza sau a demnitarilor săi. Putem în schimb df>duce urmările
acestei mişcări a maselor ţărăneşti din cele trei districte, care, în nici
un caz nu s-a încheiat cu înirîngerea tăranilor - după cum afirmă fără
să argumenteze H. Balazs Eva - , ci cu victoria acestora.
incă la 2 iunie 1751 prefectul bunurilor episcopale cheamă la Oradea, în faţa scaunului de judecată, pe toţi juzii şi juraţii satelor de pe
cele trei domenii, precum şi pe toţi cei nemulţumiţi sau delegaţii acesţăranii

11. Billt11s Eva, op. cil., p. 329 şi urm.
St. O., Jonci Lpiscof)iu 1oma110-co10/ică
dos. 2323, f. 13G
~~ Ir. lfolitzs Eva, o/J. cit., p. 331
H Arh.
St. O., Jonci J.f)iscopicr 1011H1no-culo/ică
dos. 2323, f. 13G
~:, /liicii'//1, d,,s. '.>3?-1, f. 10-1-105
H

~~ Arh.
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tora, pentru " ... vindectlfea durerilor locuitorilor şi pentru dovedirea
plîngerilor ... " lor, promiţînd judecarea pricinilor ţăranilor conform
legiior ţării4 6 • Nu ştim dacă adunarea a mai avut loc - foarte probabil
că nu, avînd în vedere experienţele din trecut ale iobagilor cu oamenii
episcopului - , în schimb cunoaştem decizia urbarială din 1 iulie 1751 ~.
care le dă satisfacţie iobagilor, măcar în partea cea mai dureroasă n
revendicărilor lor.
Această decizie urbarială fixează censul la 2 florini de sesie, nona
şi decima din cereale conform înţelegerii din 1722, sînt reglementate
dările, este redus numărul functionarilor cîte doi de fiecare domeniu - şi al soldaţilor, menţinîndu-se în schimb obligativitatea lucrului
la manufacturi. ceea ce ne îndeamnă să credem că la Viena au avut
loc tratative între episcop şi ţărani.
Credem că nemul~umirile şi unele frămîntări au mai continuat şi
în anii următori, întrucit de-cizia urbarială din 1 iulie 1751 suferă modificări la 2 octombrie 17 51 şi 6 aprilie 17 52, fiind efectua te de însuşi
episcopul orădean 48 şi de comisii imperiale la 22 noiembrie 1751 şi
8 februarie 17 58 49 , ullima fiind actul final al mişcării. întrucît în acelaşi
an episcopul Forgach este destituit şi mutat la Vac, pe motivul că nu
a fost în stare să pună capăt numeroaselor memorii adresate curţii
în problema sarcinilor feudale de pe o parte şi a celor religioase - care
sînt ulterioare mişcării sociale - ale iobagilor români de pe cele trei
domenii 50 • Sarcinile de întreţinere a manufacturilor de fier de pe domeniul Vaşcău au fost soluţionate prin închiderea lor în anul 1753 51 •
Sfîrşitul victorios al acestor mişcări ţărăneşti de pe cele trei domenii sud-bihorene - sfîrşit puţin obişnuit în general unor mişcări sociale alături de cauze de altă natură;'~, constituie, după părerea
noastră, motivul pentru care marea răscoală din anii 1784-1785 condusă de Horea, nu s-a generalizat şi în Bihor. Aceaslă victori0 a constituit un îndemn pentru ţăranii din zonele de cîmpie a Bihorului, care îşi
intensifică acţiunile revendicative în tot cursul celei de-a doua jumă
tăţi a secolului al XVIII-lea.
în fine, se cuvine a găsi o explicaţie poziţiei împărătesei faţă de
cauza ţăranilor iobagi. pentru a nu lăsa loc convingerii cum că ea le-ar
fi fost favorabilă ab initio. Examinînd situaţia ei, constatăm că, proaspăt ieşită din războiul pentru succesiune la tronul Austriei ( 1740-1748),
Maria Tereza este obligată să reducă puterea marilor feudali de talia
.i;
47
48

49

Ibidem, f. G3
Ibidem, f. 215-218
Ibidem, r. 225-228
Ibidem, f. 229-230 şi 232-233

Ioan PopoviLi, Man11facturi/c ele lif'r de Ia Pociovl'liştc şi Drăgăncş/i clin comitu/ul flilwr (1738--l?'i:l), în /lilwrca, ID7G, Ornclca, 1977, p. I 10.
1
'' //Jiclcm
52
Ioan Moza, Frămintări ţărăneşti în Rilwr în timpul răscoall'i lui Horea, în
Crisiu, VIII. Orndea, ID78, µ. 537-547
50
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c>piscopului catolic orădean, posesor al unor latifundii imense şi conducător de jure şi de facto al unui comital întreg (episcopii orădeni
erau şi comiti supremi ai Bihorului, înce-pînd încă din secolul al X V-led)
şi,

profi Lînd de orice prilej, să taie clin prerogativele ace'iluia de slă
pîn absolut. In străduinţele sale de a impune politica alisolutismului
luminat, împărăteasa a trebuit să recurgă la unele măsuri împotriva
nobilimii, măsuri de gc>nul aholirii scutirii de impozite a posesiunilor
funciare ale nobilimii şi a interzicerii alungării ţăranilor de pe moşii,
începînd cu teritoriile ereditare ( 1751 ).
Atitudini asemănătoare acesteia faţă de cauza ţctranilor de pe domeniile Beiuş, Vaşcău şi Beliu, în aparenţă favorabile lor, a mai avut
şi în cazul altor mişcări sociale, ca să amintim numai răscoalele din
comitalele Vas, Zala şi Somogy din Ungaria dintre anii 1765-1766
care sînt urmate de reglementările rPgimului de obligaţii ale ţăranilor
faţă de stăpînii de pămînt în mod relativ favorabil ( 1767), sau a răs
coalei ţăranilor din Croaţia din 1755, condusă de M. Kusic, la sfîrşitul
căreia introduce un urbariu provizoriu ( 1756), de asemeni favornbil,
ş.a. Iar faplul că primeşte delegaţiile ţăranilor nemulţumiţi, le ia probabil - apărarea în mod formal, iniţiază chiar unele măsuri de îmbună
tăţire a soartei lor, dar avînd grijă de a nu se atinge de baza acestor
raporturi. Metoda a fost folosită excelent şi de Iosif al Ii-lea - vezi
călătoriile lui Horea la Viena - , dar acesta a fost obli-gat de mersul
ascendent al istoriei la concesii mult mai mari decît Maria Tereza,!,.

LES MOUVEMENTS DES PA YSANS DU DOMAJNES BEIUŞ, VAŞCAU ET DELIU
A LA DEMI DU XVIIJe Sl'ECLE

(Resume)

L'auteur presente un mouvement peu connu des paysans des trois districtes
roumains du sud de Bihor, Beiuş, Vaşcău et Beliu, qui se sont developpes entre
1749-1751 el ont pris fin par la victoire de ceux-ci.
[xasperc-s par l'exploilalion il ldquelle ils etaient soumis, tracasses par d'innombrables abus commis par Ies fonclionnaires domainiaux el soldats, Ies serfs livrenl
en 1749 un memoire â l'imperatrice Marie-Therese, demandanl l'amelioralion de leur
sort, etanl donne que le maître feodal l'eveche c11tholique d'Oradea-n'est pas
dispose il Ies aider. L'anquete ordonnee par l'imperatrice decouvre beaoucoup plus
d'abus et d'obligations illegitimes que Ies serfs ont ennurnerees dans le memoire, mais
le comilill ne prend pas de mesures de correction des elats. Les fonctionnaires el
• Lucrnrea a fost prezentată, intr-o formă mai redusi'i, la sesiunea ştiin\ifică de
cornunicc:iri prilejuită de sc'irbălorirea a 150 de ani de la inlemeierea Liceului „Samuil
Vulcan" din Beiuş, la 11 noiembrie 1978.
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Ies soldats dominiaux essaient de bloquer le mouvement qui etait a peine au commencement, empisant encore de plus la situation des paysans. Les serfs dC:•cident
pendant plusieurs assemblees secretes d'envoyer un nouveau memoire a Maric-Th6rcse qui est aussi livre pendant !'ele de l'annc 1750. Ce document demasque avec
beaucoup de vigueur l'exploilalion impiloyable â laquelle Ies paysans etaient soumis,
constinuant un boulversant document d'epoque.
En depit de l'evidence des arguments appostes par Ies paysans et des resultats
de la nouvelle anquete Ies problemes des paysans ne sont resolus ffil'me par celte
fois-ci. On essaie de compromettre le mouvement, Ies fonctionnaires coupi!bles essayant de demontrer que le mouvement se devrait â certaines instigalions el pas
aux realit6s sociales el economiques des domaines. Ce fait ainsi que la l<'rreur aussi
instauree sur Ies domaines oblige Ies paysans de recouvrir â la force, ils refusent
meme de prester des obligations, ils chassent Ies soldats domeniaux, ils empc"•chent
l'aclivite des manufaclures sur Ies domaines, chassant memes Ies soldals imperiaux
qui sont envoyes pour calmer Ies esprits. Apres de nouveaux memoires 0t plaintes
adresse aux autorites locales, Ies paysans s'adressent meme pour la troisieme fois â
J'imperalrice par un memoire livre de 1. juin 1751. Celte fois-ci Ies paysans imposent
a l'imperalrice de prendre du mesures urqentes de correction de leur situalion.
Obliqee par le circonstances, l'imp6ratrice decide de donner une satisfaction aux
paysans mecontants pour lesquels on a fixe des tâches plus faciles, certaines revendicalions ctant meme rcsolues favorablement. L'eveche Forgach a etc dcplace en une
eparchie plus petite, cela etant une sanction du fait qu'il n'avait pas permettre fin au
mouvement.
Le mouvement est fini par la victoire indiscutable des paysans, lui s'ecrivant
parmi Ies mouvements sociaux precurseurs de la grande revolte des paysans en 1784,
conduit par Horea. Sa victoire explique d'un par pourquoi la revolte de l'ann6e
1784 ne s'est pas repandue meme dans ces regions limitrophes de J'aire de son
extension.
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COMERŢUL BUCUREŞTEAN

IN A DOUA JUMAT ATE
A SECOLULUI AL XVIII-LEA
de
LIVIU ŞTEFANESCU

Comerţul bucureştean ocupa o parte însemnată în viaţa economică
ţării noastre în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea. Negustorii
bucureşteni aduceau mărfuri de peste hotare, întreţineau legături cu
casele şi reprezentanţele străine, desfăceau în afară mărfurile şi produsele româneşti şi se ridicau mereu mai insistent împotriva ingerin telor Imperiului Otoman. Activitatea neagreată de boieri, comerţul de-

a

după 1750 o preocupare şi pentru unii din
mănoasă şi cu îmbogăţiri rapicle 1 • Nici domnii ţării

venise

aceştia, destul de
ţineau deo-

nu se

parte.
Ne~iustorii bucureşteni întreţineau legături strînse cu Constantinopolul, cu oraşele mari din Peninsula Balcanică., cu toate oraşele româneşti. apoi cu cele din Rusia şi Polonia, dar mai ales cu Viena şi în
această perioadă aduceau articolele ele lipscănie direct de la sursă.
Piaţa bucureşteană devenise atît ele important[t încît epidemia de ciumă
din Ţara Românească producea îngrijorare organizatorilor tîrgului clin
Leipzi~J (Lipsea). Angrosiştii bucureşteni ( toptangii) desfăceau mărfu
rile în oraş la preturi dinainte stabilite între ei şi consemna.le în zapise. Detailiştii, negustorii cu amănuntul, s0 numeau n0gustori cu paralîcu I.
Pc lc1 17"HJ orc1şul crr1 în plin[! dczvollrlfc şi r1ctivitr1lcc1 lui comcr:ic1lci ,1eluceil un suflu ele viaţă întregii ţări. Cele patru tîqJuri principale: Tîrgul clin Năuntru de lîngă Curtea domnească, Tîrgul ele Sus
dinspre Hanul lui Şerban Vodă, Tîrgul Cucului de lingă Sfîntul Cheorghe Nou şi Tîrgul de Afară de la Obor, hanurile, uliţele, pieţele mişu
'.lau şi foiau de oameni: ţărani. negustori romani şi greci, evrei, armeni,
turci şi nemţi, unguri, sîrbi, bulgari şi din cinci tn cinci francezi şi
italieni.
1

Constantin C. Giurescu, Istoria Bucurcşlilor, Bucureşti, 1!)66. p. 300--315
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După 1750 Viena începuse să se amestece tot mai des cu articolele sale pe piaţa Bucureştiului. Compania grecească din Braşov şi din
Sibiu mijloceau exportul austriac în Principate.
Alte articole noi erau pînza şi barchetul din Moscova, oţelul şi
fierăriile din Tula. Mărfurilor ruseşti li se prevedea un mare succes
pe piaţa bucureşteană 2 • Cu toate acestea atracţia deosebită pe care o
:1.vea Lipsea a făcut ca după 1750 Uliţa Mare să fie numită Lipscani.
Era strada pe care documentele ·secolului al XVII-lea o numeau „uliţa
cea mare care merge spre hanul lui Şerban Vodă".
Negustorii bucureşteni îşi întemeiaseră la Lipsea o foarte bună reputaţie. Casele de comerţ din Bucureşti cum erau: Kiriak Mărgărit,
lamfir Dumitru, Fraţii Constantin Popp, Diaman<li Anastase, Kircă
Anastasiu şi comp., luau mărfuri pe credit 3 • Se menţineau întinse relaţii
~i cu alte oraşe: Berlin, Magdeburg, Breslau.
Pe piaţa bucureşteană. au apărut pentru prima dată, după 1750,
mărfurile englezeşti. In acelaşi timp camerele de comerţ din Lyon şi
Marsilia adresau memorii la Paris, Ministerului afacerilor străine fran:ez, pentru introducerea mărfurilor lor la laşi şi Bucureşti.
1n februarie 1763 germanii, olandezii şi francezii obţineau dreptul
de a face comerţ în toate ţările dependente de Imperiul Otoman. lnmulţirea schimburilor comerciale cu apusul 4 îi neliniştea pe turci. Comerţul bucureştean folosea tot mai des pentru înlesnirea operaţiuni
lor financiare instrumentul care anunţa şi la noi apariţia şi dezvoltarea
capitalismului: poliţa, biletul la ordin".
Paralel cu procesul de extindere a comerţului bucureştean atras
în orbita schimburilor internaţionale de ţările capitaliste s-a dezvoltat
şi procesul de pătrundere tot mai insistentă şi mai puternică a lui în
tîrgurile, oraşele şi satele româneşti contribuind la crearea condiţiilor
de formare şi întărire a pieţii interne, a pieţii naţionale. La 31 mai 1750
Grigore Ghica anunţa negustorii bucureşteni că aşeza la Sîn Petru tîrg
la Pătroaia pe moşia Mitropoliei şi le poruncea să se ducă cu mărfuri
acolo.
La 1752 se aşeza tîrgul Pantelimonului la Sfînta Maria, vama o lua
mănăstirea zidHă de Grigore Ghica. Negustorii bucureşteni erau prezenţi la tîrgurile de la Gurgiu, Buzc1u, SloboLia, lu tîrgul Riurcnilor.
~
ru.5SPS
3

Con~lanlin C. Giurescu,

f,ps r<'lations i?conomiquP,5 PntrC' IC'.5 ro11mains Pt /C's
jusqu'a11 Reglement Organique ( 1832), Bucare~t, 1974, µ. 44
N. Iorga, Acte .şi Fragmente, p. 383. La 21 februarie 1764 regele Prusiei scria

ambasadorului său clin Constctntinopol despre trimiterea unor impulernici\i ai firmelor prusiene spre a incctsct datorii ele lct negustorii bucurc~leni.
4
Constantin C. Giurescu, Contribuţiuni la studiul originilor :'>i dez\ o/tării bur9/Jpzici române pină la 1848, Bucureşti, 1972, p. 109; Constantin C Giurescu, Rumanisc/Je-Osterreichiscl,e Hande/sbeziclwngen; N. Iorga, Istoria cumerf ului românesc.
L'poca mai nouă, Bucureşti, 1925, p. 45
'' Ibidem, p. 119-120
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în comerţul bucureştean erau interesate şi mănăstirile'". fie prin
chiriile prăvăliilor fie prin desfacerea produselor de pc moşiile numeroase pe care le aveau. Din scutirea pe care la 20 iunie 1760 o primea
mănăstirea Colţea se desprind obligaţiile la care erau supuşi negustorii:
[umărit, cămănărit, vamă, vin domnesc, orlul vătăşesc şi „alte angarii
de toate căte dau alte pivniţe". Prăvălii şi pivniţe numeroase aveau în
Bucureşti mănă·stirile: Radu Vodă, Mihai Vodă, Cotroceni, sfînta Ecaterina, sfîntul Gheorghe Nou, Văcăreşti, sfîntul Spiridon, Colţea.
Organizarea sub formă de breaslă a negustorilor bucureşteni se
menţinea în a doua jumătate a secolului al XVIII-leaî. ln fruntea
breslei se afla starostele, care potrivit cărţii domneşti din 11 februarie
1775 era dator: ,,a căuta trebi-le şi judecăţile şi alte socoteli ce vor avea
negustorii între dînşii cu erotocrisis şi altele cite cu porunca Domnii
mele i de la judecata d-lor veliţilor boieri i se vor orîndui şi cataqraifii cînd va fi cu trebuinţă şi i se va porunci a face prăvăliilor şi
altor avaeturi i alte preţuiri de zestre după dreptate. El era ajutat de
un logofăt „ostenitor la scrisul trebilor". Atît starostele cit şi logofătul
se bucurau de privilegii fiind scutiţi de dările cunoscute. Negustorii care
,trîngeau mierea erau obligaţi să ia vedre de la staroste „înfierate cu
fierul domnesc" şi pentru fiecare vadră primea un galben turcesc de
2 taleri şi 90 bani. De asemeni starostele c1vea prăvălia de la hanul lui
Zamfir şi 2 liude scutiţi.
Hrisovul din 6 noiembrie 1775 dat negustorilor braşoveni indică
existenţa a 30 de reprezentanţi permanenţi în Bucureşti scutiţi de toate
dările 6 dar avînd a da 400 de taleri pe an în două rînduri la cămara
domnească şi libertalea de a transporta marfa cu cărăuşii prahoveni
direct de la Braşov fiind scutiţi ele vămile ele lc1 Cîmpinc1 şi de la Carvasaraua bucureşteană. La 30 aprilie 177 -1 braşoveanul t-.'lan the Gheorghiu pierdea o prăvălie în Tîrgul Cucului în favoarea vălafului Stale
Halepliul deoarece nu c1 putut arăta zapisul „zicînd că-l cHe în Transilvania la păstrare"n. Prin alegerea unui staroste cu vălăşelul său organizarea braşovenilor din Bucureşti se integra spirilu lui ele solidari La le
de breaslă proprie. Şi alţi negustori îşi aveau breslele lor: armenii,
evreii, udricanii, brăilenii, dîrstorenii, chiprovicenii 10 • Negustorii turci
abuzivi şi hrăpăreţi1 1 au fost înlocuiţi după 1774 prin negustori creştini.
La 1773 Grigore Ghica a construit în Bucureşti carvasaraua, clădi
rea vă.mii. El a revizuit întregul sistem vamal al ţării, sporind taxele şi
revizuind cotele pe care le aveau mănăstirile. Carvasaraua, schelele şi
Idem, falorin nucureşlilor, Bucureşti, 1966, p. 309
Ibidem, p. 288
V. A. Urechia, lsloria românilor, seria 1774-1786, tom. IT, p. 181-183
I. Ionaşcu, Documente bucureştene privitoare lei proprietă/ile mănăstirii Col-

6
7

8
0

/ca,

Bucureşti,
1

1941, p. 268-269
C. Giurescu, op. cil., p. 305
M. Cantilcuzino, Isloria Ţării Româneşli, p. 71

° Constantin

11
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Oborul Tîrgului de Afară erau sursele de venit pe care le enumera şi
M. Cantacuzino. i'-.1ai erau şi: vama Agăi, un ban de la Oborul Bucureştilor pentru mareic logofăt şi cite doi bani pentru mareic vornic 12 •
Comerţul bucureştean nu poate fi imaginat, în această vreme, fără
puternice clădiri din zid prevăzute cu bolţi, care să asigure mărfurilor
nu numai securitate împotriva hoţilor dar şi împotriva deselor incendii.
in ale căror curţi interioare şi odăi ospitaliere se dădea posibilitatea
întîlnirilor de afaceri şi încheierii tranzacţiilor. Acestea erau hanurile.
Solicitind sume considerabile pentru construire şi întreţinere, hanurile
bucureştene erau renumite Î'n sud-estul european. Mihai Cantacuzino
enumeră deţinătorii de hanuri: Mitropolia, Colţea, Radu Vodă, Mihai
Vodă, sfîntul Ioan, Sărindarul, Stavropoleos, Pogoniasis, Zlătari. Arhimandritului, Al tuturor sfinţilor, sfîntul Spiridon Vechi. sfîntul Spiridon
Nou, apoi Hanul Şerban vodă, doamna Bălaşa, Hagi Dina, sfîntul Atanasie, Foişorului, Biserica Curţii.
Dmtre negustorii bucureşteni de la mijlocul secolului al X\'IIl-lea
;e conturează puternic figura lui Constantin Boltaşu fiul abagiului Constantin cunoscut din documentele ele la sfîrşitul secolului al XVII-iea
şi al jupînesei Gara. La 22 februarie 1746 Boltaşu primea banii adunaţi
de starostele Dumitrnşco al lui Hagi Vasilei:1• în iunie 1748 cumpăra cu
zece pungi o jumătate de milion ocale de sare pentru mănăstirea Colţea 1~. La 29 oclombrie 1747 închiria tipografia domnească a Şcolii Văcă
reşlilor de la milropolitul Neofit 15 • Un document din 29 mai 1752 amintea de toamna lui 1747 cînd „starostea, epitropul Boltaşu" însoţea pe
domnitorul C:on5tanlin Mavrocordat prin Bucureşti şi-l consilia cu privire la casele construite de Dionisie al Pafosului. La 1752 Constantin
Boltaşu era „fostul epitrop" al Colţii 16 • Avea case mari cu grădină frumoasă în mahalaua Colţea alăturea cu acele cumpărate de clucerul
Coniţă Racoviţă cu 630 laleri, Ia 18 aprilie 1754. Documentul îl aminteşte pe Boltaşu ca staroste';·
Ca marc negustor şi staroste, Boltaşu a cumpărat moşii. Prin tranzacţii succesive la 1 ianuarie 1726, 20 mai 1728 şi 20 decembrie 17-U devenise stăpînul moşiei Roteni. cunoscută lc1 1780 sub numele de Bollaşi'8. La 1 octombrie 1763 dădea o prăvălie a sa veche din Şelari cu
:::hirie ele 24 taleri pe an 1n.
1~

lbi<lcm, µ. Sfi

ia I. lonilşcu, op. rit., p. A0
11

ibidem, p.
p.
Ibidem, p.
ibidem, p.
ibiclem, p.

i:, ibidem,
1~
17

lfi
1
~

140
142
146--147
153
158--15!'1

G. Potra, Documente pri,·itoare Ia istoria o,aşului Bucureşti, 1594-1821, Ducurc<;,li, 1960, p. 458-459
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Alti mari negustori bucureşteni erau: Conslandin cupcţul sin Zamfir staroste 20 , Tănase neguţătoruF 1 , Dan bogasierul 22 , Deftul prccupetuF:i, Toma mărgelar sin Ilie mărgelar:?\ Dumitru băcanuF\ Ilie cofetarul26, Dumitrache sin Zila zaraf!i, Radu săidăcaruF 1\ Petcu mătăsaruF!\
~heorghe sin C:ostandin proin staroste za negustorFJ 0 , Ion şi Damian
băcani asociaţi1 1 , Trandafir Vlad negustor de vin:i 1 , Panait lipscanul11.
Andrei braşoveanul34. Mihalache erbarufl\ Hagi Chiriac era la 1763
giuvaergiu de frunte 36 •
Negustorii bucureşteni aveau de obicei prăvălii proprii. Aşa de
exemplu la 1 mai 1753 copiii lui Ştefan mărgelarul vindeau vărului lor
Andrei în uliţa Şelarilor un loc de prăvălie cu 165 taleri 1 '. În zapisul
Bălaşei, soţia lui Gheorghe abagiul. se arăta expres, la 13 ianuarie
1754, că prăvălia din mahalaua Răzvan pe care o vindea pentru 100 taleri, ca şi celelalte prăvălii alăturate, .,sînt cu pămînt cu tot ale
mele ... dupre cum dovedesc zapisele cele vechi "38 • O altă prăvălie se
vindea în Uliţa. mare la 1 iulie 1754 pentru 215 taleri cu locul ei cu
tot 39 • în zapisul de cumpărătoare din 4 mai 1756 al jupînului Petre pentru o prăvălie în Uliţa mare cu pivniţă care se vindea cu 560 taleri
se sublinia că „să o stăpînească cu bună pace şi să-i fie ohabnică
de către noi şi de către tot neamul nostru şi i-am dat şi zapisele cel2
vechi de cumpărătoarea prăvălii "~ 0 • O altă prăvălie în Şelari se vindea
la 11 decembrie 1764 cu 550 taleriH, o alta la 9 iulie 1768 în mahalaua
Răzvanului se vindea cu 160 taleri~:! menţionîndu-se de fiecare dată
că se vînd deplin şi se dau şi zapisele cele vechi de cumpărătoare.
Cele mai multe prăvălii bucureştene erau însă pe pămîntul domnesc, mănăstiresc sau boieresc, negustorii fiind supuşi la pla,ta embati20
21

Arh. Sl. Buc., Ponei Mitropolia
Ibidem, CCV 30

Bucure.şti,

CCX!Vj'.:l

22

Ibidem
lbiclcm,
21
Ibidem,
~:, lbiclem,
~ 6 Ibidem
27
!bic/cm,
28 Ibidem
2n Ibidem,
21
·

CCLXIV 2
CCVI 23
CCXXII 11-b
CCXL V '6
.

CCXXXIV 7
3
n C. Polra, o/J. cit., p. 460-461
31
1/Jicfem, p. 4ri2
n l/Jic/em, p. 4B4-486
33

lbiclcm
Documente pril'incl istorif1 oraşului Bucureşti, Bucureşti, 1()60, p, 101-102
3
ă I. Ionii <;,cu, op. cil., p. 154-155
36
N. Iorqa, op. cit., p. 27
37
Documente privincl istoria oraşului Bucureşti, Bucureşti, 1960, p. 95
.ih l/Jiclem, p. 96-97
3
~ Ibidem, p. n7-98
40
lbicicm, p. 100-101
41
lbiclcm, p. 113-114
42
//Jic/em, p. 115

31
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eului. La 21 mai 1751 marele vomic Constantin Dudescu hotăra ca toţi
chiriaşii prăvăliilor bisericii domneşti să dea 7 taleri şi jumătate şi nu
4 taleri cum „se obrăzniciseră", iar cei care-şi stricaseră prăvăliile cele
vechi din lemn şi făcuseră prăvălii cu pivniţe de piatră fără ştirea şi
voia eclisiarhului şi preoţilor să dea cite 8 -tc1leri pe an 4:i. Măgîrdici armeanul lua la 26 octombrie 1755 o prăvălie cu chirie de 20 taleri pe an
în Şelari a bisericii Grecilor pe care urma să-i dea jumătate la sfîntul
Dimitrie şi jumătate la sfîntul Gheorghe 44 • O pră.vălie a mănăstirii Radu
vo<lă închiria Zamfir Dumitru în Şelari la 26 octombrie 1760 cu 60 taleri
pe an 4 !\, alta de mărgelărie in Tîrgul din Năuntru se închiria la 23 aprilie 1762 cu 35 taleri pe anrn. Un loc de prăvălie al mănăstirii Radu Vodă
se închiria la 1 august 1760 cu 22 taleri şi o oca de ceară pe anc.
Hristea bogasierul dădea zapis la 23 aprilie 1761 egumenului de la Radu
Vodă pentru o prăvălie „locul şi lemnele tot ale mănăstirii" prin care
s-e angaja să plătească chiria majorată 48 •
Putem reconstitui mărimea prăvăliilor bucureştene din cartea de
hotărnicie c1 locurilor mitropoliei de la 3 februarie 1764 în care se arăta:
„că iaste pă pod amîndouă prăvăliile stînjeni optu şi măsurîndu-le
stînjeni din piatra ce am pus-o supt lavila prăvălii den jos s-au împlinit acei opt stînjeni în colţul din sus al casii c.eauşoaiei aproape de
talpa casii". Stînjenul lui Şerban vo<lă ( 1,9665 m) ne indică mărimea fie~ărei construcţii la stradă de aproape opt metri.
Cînd Ioniţă vrea să-şi facă la 26 octombrie 1759 prăvălie din piatră
prcotii de la biserica domnească, stăpînii locului, îi majorează china
ele la 2 la 15 taleri pe an~ 9 • Pentru locul prăvăliei, Dumitrache rachierul plătea cite 3 bani de stînjen la 20 august 1760, fiind loc domnesc~• 0 •
ln zapisul din 15 ianuarie 1761 jupînul Drăghici se obliga să plătească
12 taleri însă nu de două ori pe an după obicei, ci „să aibu a-i da
aceşti taleri pe lună cite unul pînă la un an" 51 • Dumitru băcanul dădea
la 26 octombrie 1761 cîte 20 taleri pe an cu menţiunea „să fiu volnic
ce voi vrea să fac pe locul sfintelor biserici "5'.?. Se observă cum se fac
simţite viitoarele raporturi noi, de alt tip decît cel vechi feudal: chiria
lunară, libertate şi iniţiativă după achitarea chiriei.
Mitropolia cumpăra prăvălii: la 20 februarie 1750 de la Zmaranda
Bălăceanca aproape de hanul Şerban ~odă cu 2 OOO taleri unsprezece
11

G. Polra, op. cit., p. 408 --409
Ibidem, p. 430-431
4
·' Arh. St. Iluc., Fond MănăstirC'a
46
Arh. St. Buc., Fond Mitropolia
47
Arh. St. Buc., Fond MdnăslirM
4
h Ibidem, LXIX/I
4
ij Arh. St. Buc.,' Fond Mitropolia
30
Ibidem, CCV/38
:,t Ibidem, CCV/39. Apreciem că
4

chiria

i

Radu \' oclă, LVIII,'! 9
Bucureşti, CCVI 23
Radu Vodd, XVIIIIB

·

Bucureşti, CCV. 35
este

primul document bucureştean care atestă

lunară

2
~
Ibidem, CCV/40. Considerăm că este primul rlocument bucureştean care atestă
plata chiriei anticipat pe un un
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prăvălii
prăvălii

cu pereţii de cărămidă şi patru locuri pe ,, ... care locuri sînt
ele lemne făcute cu lemnele omeneşti şi dt1u chirie pen lru
loc" 53 ; sau primea prăvălii danie la 24 aprilie 1765 ele la Maria, soţia
răposatului Ioan vtori pitar, ,,patru prăvălii ale metde din carăle de
peşte ceale vechi"·H; la 12 mai 1775 o prctv8lie de picttră cu pivniţă tot
de piatră se schimba cu 20 pogoane de vie în dei.llul Cernăteşlilor din
judeţul Saac-,.-,.
Către 1770 se constată în Bucureşti o tendintă de urcare a chiriilor
prăvăliilor, dublată de solicitarea mai insistenta ele a le prefctce din
lemn în piatră, a lărgirii deci a volumului ele bc1ni învestiţi în comerţul
bucureştean. Se înmulţea şi numărul trunLacţiilor privind pr[1văliile şi
pivniţele.

Negustorii bucureşteni transportau mărfurile cu c8ruţcle trase ele
c:ai sau de boi. Un drum la C:onstanlinopol dura pînă la două s8pt8.mîni;
un drum la Viena pînă la şase săptămîni. Ei se asociau şi îşi însoţeau
poverile cu oameni înarmaţi pentru securitatea mărfurilor şi banilor.
Drumul pî,n8. la Olleniţa avea două popasuri cunoscute: la Plătăreşti şi
la Negoieşli. Stăpînii locurilor erau dc1tori să repare podurile peste
ape iar negustorii aveau datoria plăţii unor laxe. Vestiţi pentru cărău
şia făcută în condiţii bune erau prahovenii, comărnicenii şi cîmpinenii,
îndeosebi pentru drumul de la Bucureşti la Braşov.
La mijlocul secolului al XVIII-iea se dădeau bani cu împrumut cu
dobîndă „zecea au unsprezecea cu amaneturi şi cu zabis";• 6 , sau „am luat
aceşti bani şi am pus zălog un zapis de prăvălie şi mi-au pus soroc de
acum pănă într-o lună să aibu a da banii la soroc cu dobînda lor zece
a doi şi cu mulţumită";,,_
Cu toate greutăţile impuse de erwctl istorică, negustorii bucureşteni
care aspirau şi ei la situaţia boierimii, unii îşi zic chictr în dCte jupîni
iar soţiilor lor jupînese·i 8 , au izbutit să-şi i.lpere interesele economice
nu alît prin forma solidc1rităţii de breuslă cit mui ales mînuind cu pricepere vehiculul economic al progresului vremii, capitalul pe care emu
s.lăph1i.

La mijl•ocul perioadei de care ne ocupăm, Alexandru lpsilanti a dat
cunoscutul său nart „pentru cele ce se vînd aici în Bucureşti", ate,stînd
astfel efervescenţa pieţii oraşului, a1bundenţa produselor cît şi a forţei
de muncă devenită marfă. Catalogul preţurilor pentru: cherestele,
lemne de foc, plata la meşterii de lemn, la zidari meşteri, la salahori.
la var, cărămidă, lucru la vie, arătură, seceriş, coasa de fin, strînsul

,a

Ibidem, CCXXVIl,'17
Ibidem, CCXIV,'7
,:, C. Potrn, op. cit., p. 484-485
~ Arh. Sl. Buc., fom/ Mitropolia nucurcşli, CCXXVII/16
,, G. Potra, op. cit., p. 465
,H Arh. St. Buc., Fond M.itropolic1 Rucure-şli, CCXXII 'l 1-b: ,, ... la mina dumnea-

54

lui Jupinului Ilie cofetarul

şi

la mina jupînesii dumnealui Stanca ... ~
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fînului. carul cu fîn-i!J indica c1tît pretul „cum s-a g[lsit acum cu Cdle"
cît şi preţul „cum se vindea mai nainte". Mti.surile c1doptate de Alexandru Ipsilanti la 15 noiembrie 1775 pentru a asigura uprovizionarea oraşului şi dezvoltarea lui economică, oglindesc pătrunderea tot mai adînc
a economiei băneşti în viaţa bucureştenilor şi caracterizează epoca de
dezvoltare şi prosperitate descrisă de Dionisie Eclisiarhu: ,. ... deschizindu-sc loulc schelele hotarului împrejur şi de către turci nici o supă
rare nu era, boierimea sporea întru slujbele lor, neguţătorii lăţea cu
:ilişverişurile la cîştig, meşteşugarii sporeau în lucrarea lor, ţăranii
lucrau pămînturile lor ne supăraţi cu greutăţi de dăjdii. Toţi se bucurau şi fărti. grije petreceau. Eftintitate era la mărfuri şi la dobitoace,
boii, vacile, caprele cu puţin preţ bucatele mai cu puţin preţ" 60 •
În ultimele decenii ale secolului al XVIII-iea legăturile comerciale
ale oraşelor româneşti cu Bucureştii s-au intensificat. Numeroşi erau
negustorii braşoveni care făceau afaceri la Bucureşti(;'; este cunoscută
activitatea casei de comerţ Hagi Constantin Pop din Sibiu(i:!, apoi negustori craioveni, din Iaşi. din alte oraşe transilvănene şi moldovene
care făceau un comerţ întins cu bucureştenii. Din corespondenţa negustorului braşovean Mihail Ţumibru obţinem date interesante privind
activitatea negustorilor bucureşteni: Teodoran Constantin Cincu, Eleflerie Ioan, Mărgărit Ioan, Gheorghe Castrişiu, Teodor Anastasiu, Ioan
Atanasiu. Astfel, cunoaştem că între 1793 şi 1796 Teodoran Constantin
Cincu lucrnse în asociaţie cu nepotul ,său Elefterie Ioan sub firma „Teodoran Cincu & Elefterie Ioan" însă după 1796 cei doi negustori bucureşteni s-au despărţit, Teodoran Constantin Cincu a luat în asociaţie pe
foştii săi băieţi de prăvălie Teodor Anastasiu şi Ioan Atanasiu intitulîndu-şi firma „Teodor Cincu & comp. " 63 • Elefterie Ioan s-a a,sociat cu
Gheorghe Castrişiu şi se ajuta cu fratele său Mărgărit Ioan care lucrase
pînă atunci la un negustor arvanit.
O seamă de negustori bucureşteni se ocupau cu negoţul de bani,
care trecuse pe primul loc devenind mai avantaj-os decît negustoria cu
mărfuri. Volumul mic la transport şi valoarea foarte mare a acestei
„mărfi" de multe ori tranzi,ta1tă ilegal erau considerente care făceau
pe mulţi negustori bucureşteni să se ocupe cu el. O afacere întinsă au
făcut Teodoran Constantin Cincu din Bucureşti şi Mihail Ţumbru din
Braşov cu icusari ( ţvanţigi). Relaţiile în această nouă afacere ale negustorilor bucureşteni cuprinseseră în afară de Braşov şi Sibiul şi
Viena. Nume sonore de mari negustori ai vremii au intrat în relaţii
:,~ V. A. llrc>chia, op. cit., p. 205-20G
60
Te.rnur de 111om1111entc istorice, , ol. II, p. IGG, Cronograful lui Dionhie J:clisiurhul

f:. !;,i D. Limonii, Neuu~tori bucureşteni '" !,fîtşitul \ t'acu/ui ul \"\' I//-Jt-11. l?t'/uCll Hrn->01 ul -~i Sibiul, în Stuc/ii, XIII, l!lGO, nr. 4, p. 108, nota 2
u~ A. 0\ctea, Casu c/e comert 1/ugi Con\t1111tin Pop c/i11 Sibiu ~i rolul ci in c/ezvo/tureu comc>rtului clin Ţara Românt>ască, în C. Art. Ist., Bucure-,,ti, HJSS, p. W---1-1
Gj E. <;,i D. Limonu, op. cit., p. 112
GI

fiile lor
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cu negustorii bucureşleni: Hagi Moscu, Anaslc:1se Cc1vctlerul, Stc1v1 Ll
Spiru. Ianache Cheorghe Scufo, Ioan Sterie Costa, IoviţZi Mărgărit, Panait Hagi Nicu, Dimitrie Chiriti, Dumitrache Teohari';~.
Opernţiunea cu icusari era urmăloa.rec1: negustorii bucureşteni lrimileau la Braşov sau la Sibiu groşi. exinclcni (monede ele argint ele
60 parale), ichilici sau groşi duhli (monede de i:ll'ginl de 80 parale)
ecatonclari sau sutari (monede ele argint ele o sul8 de parale). Aceste
monede erau vîndute de negustorii braşoveni sau sibieni în Transilvania negustorilor armeni şi slăpînilor de oi care aveau nevoie de aslfel
de monedă în afacerile lor din Ţara Românească, pe bancoţidule. Cu
moneda de hîrtie austriacă se cumpăra la tîrgurile ardelene monedă
măruntă de argint austriacă (icusari, decaeplari, decari, optari, pentari,
groşiţe) care era trecută apoi lc1 Bucureşti şi de aici în 2 săplă.mîni
:ijungea Ia Constantinopole. Groşii se vindeau la Sibiu cu 50-48 creiţari şi cu un laz de So/0 iar icusarii se cumpărc1u cu un agio de 1-1.5.
lcusari şi decaeptarii se vindeau la tarapanaua constantinopolitană cu
1089 groşi cîntarul, iar decarii cu 9 parale bucata. între noiembrie 1792
;;i 19 martie 1793 Teodoran Constantin Cincu trimisese lui Mihail
Ţumbru Ia Braşov 101.750 groşi. primise icusari în valoare de 88.385
florini, iar de la Constantinopol încasc:1se între 1 ianuarie 1793 şi 27 iunie
1793 suma de 113.843 groşi pentru monedele vîndute';,;_
Banii încasaţi Ia Constantinopol erau remişi la Bucureşti sau Viena
prin poliţe. Teodoran Constantin Cincu se plîngea în 1793 „mulţi dau
şi 1O/o şi nu pot găsi poliţe. Curtea domnească mai are de plătit o importantă sumă de bani pentru poliţele luate de aici şi pentru poliţele
primite de Ia Constanlinopol "u 6 •
1n 1795-1796 bucureştenii au fost prinşi în altă Ma.cere de negoţ
cu bani şi anume operaţiunea cu exindari (monede austriece de argint
de GO parale). Circulaţia metalului preţios se făcea de data aceasta în
sens invers celei cu icusari şi anume trecea clin Imperiul Otoman către
Imperiul Habsburgi•c. Ţumbru trimitea din Braşov groşi şi poliţe, îndeosebi negustorului bucureştean Elefterie Ioan şi primea exindari pe
care-i vindea înde-osebi Ia monetăriile din Alba Iulia şi Viena.
In şase ani ( 1790-1796) Teodor an Constantin Cincu făcuse afaceri
cu Mihail Ţumbru pentru exindari în valoare de 25.965 groşi; Elefterie
[oan trimisese numai în cîteva zile (29 iulie-6 august 1796) 11.309
groşi în exindari. De la Braşov Mihail Ţumbru trimisese lui Elefterie
Ioan 800 galbeni şi şapte poliţe în valoare totală de 20.600 groşi la care
operaţiune bucureşteanul calcula un comision de 330fo 67 • Elefterie Ioan
vînduse poliţele Curţii domneşti dar ele nu puteau fi încasato la Constantinopol fiindcă emitentul, firma Dimitrie şi fraţii Marmara din Viena
G~

Ibidem, p. 113
p. 114-115
lbiclcm, p. 1 lG
Ibidem, p. 119

c·, Ibidem,
f;I;

67
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dăduse faliment. CZ1mtiraşul Niculache îl forţa pe negustor să-i dea bunii
de pe poliţe înapoi; în zadc1r i se explicau regulile cambiei, cămăraşul
vroia banii „bir taman". Elefterie Ioan îi cerea urgent lui Mihai Ţumbru
să trimită pe cineva la Bucureşti să rezolve această „madea urîtă" căci
se temea că va fi arestat „deoarece un sudi,t vorbeşte altfel decît ei
care sînt rniale" 1i 8 ,
Comcf\ul bucureştean cu mărfuri de la Lipsea se intensifică, numeroase firme vieneze încep să se ocupe cu tranzitul lor la Bucureşti
ca de exemplu: Johann Michael & comp., Gheorghe Betl & comp., Ox
Gaimiller & comp., Hagi Chiriţi, Fraţii Macearli & comp., Daniel Coit.
La Budapesta relaţia se găsea în mina lui Rizu Durmuşi iar Ia Braşov
şi Sibiu releul se completa cu Mihail Ţumhru şi Manicati Şafranu.
Din documentele braşovene cunoaştem ce mărfuri se primeau Ia
Bucureşti de către Eleflerie Ioan şi Gheorghe Castrişiu: postav, mătă
turi, muselină, zahăr, cafea, tiriplic, linţuri, candel, papuci, blănuri,
:.ilei de trandafir, foi ele diurnă, cîrmîz. În „catastihul lipscan" al braşoveanului Anasitase Persu mai erau trecute şi: cituri vărgate, basmale
hivetica şi flamier, tulpane brodate, cipci de mătase, panglici de catifea, batis,te, ştrimfli, şlrumpfband, mănuşi de damă, horbotă cu beteală
şi argint. mazestre, flanele verzi şi roşii, sl'Ovnite de bumbac şi de lină,
coloane, hurmuz, pietre negre, brosse cu inele, fiare cu care se trag
c:ismele, ochelari, brice, foarfece, tăvi pentru filigene, tacîmuri de masă,
viole, coarde, arcuşuri, tabachere de hîrtie cu tumbac sau cu agate, pistoale, carabine, ceacmacuri, mucarniţe, lacăte, zc1raflichieli 9 • Cumpără
tori ai mărfurilor străinei 0 , de lux, erau în primul rînd reprezentanţii
păturilor avute, dar produsele ma·nufacturate şi de fabrică încep să-şi
facă tot mai mult loc pe piaţa bucureşteană.
Un comerţ întins, făceau la export Teodoran Constantin Cincu şi
Elefterie Ioan cu lina pe care o strîngeau a,tît din ţară, cit şi din sudul
Dunării. In iulie 1794 se aohiziţionase peste 86.000 ocale de lină cu
20 parale ocaua pentru breasla postăvarilor sibieni la preţul de 30 creiţari ocaua. în 1803 Elefterie Ioan se asocia cu Mihail Ţuml.>ru pentru
negoţul cu lînă, cel dintîi punea un capital de 2 800 groşi la cursul de
75 florini renani suta, iar cel de al doilea un capital de 3.887 florini renani. Mihail Ţumbru primea 9878 ocale de lînă care erau transportate
la Braşov cu 24 căruţe_> însoţite cte un nefer. Se exporta prin Bucureşti
08
69

Ibidem, p. 120
Ibidem, p. 121

Arh. St. Buc., Fond J\1il ropo/ia Bucureşti, CCCLXXXII '36. Diata Profirei soţia
listii impresionantd de lucruri vestimentare a căror
mari ale timpului indicii pregnant relaţiile întinse ale
negustorilor bucureşteni. ln lada pecetluită şi aflat[1 in biseric[1 se aflau: contăş blZtnit, giubea de ml1tase, bliinilii de cacom, caftan de atlaz alb, caftan rle ghermesut de
cerb alb, rochie roşie rle atlaz, contiiş de belacoasă roşu cu flori rle fir, rochie de
c1gţia nea~Jrii şi verde, perdea dl' p,-,r rle cerb, cearceaf c1les cu tiriplic, rochie de
sandal de Veneţia.
70
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Cînd la 1795 domnitorul A lexanclru Moruzi dispunea să se cumpere
patru mii cîble de cereale clin Transilvaniei, ele această afacere se ?cu_pau Constantin Teocloran Cincu şi Elefterie Ioan. Braşoveanul M1hu1l
Ţumbru se abţinea să participe, sf8tui,t de Ioan Cincu din Sibiu, cleoa.rece „la întreprinderea aceasla, pc lingă Elefterie şi boierul Ccrnti. se
mai află un mumbaşir, om domnesc şi un italian, tot om al domniei şi
se pare că se petrec lucrurile dubioase"î~. Grîul bun se vindec1 cu un
florin renan fîrtatul, cel mijlociu cu 43 creiţari iar cel inferior cu 2-1
creiţari. La Bucureşli grîul a fost vîndut celor lipsi~i cu preţ îndoi L şi
întreit. domnitorul obligînd morarii să cumpere numai de la magazia
domnească cu 40 lei chila.
Un negustor bucureştean, în perioada ele care ne ocupăm, vestit
în comerţul cu blănuri era Panaioti Hagi Nicu. între 1780-1793 el s-a
ocupat împreună cu nepoţii săi, şi ei negustori: Panu Dimitrie, Hagi
Nicu, Slavru Spiru, Dimitrie Chiriţi de întinse afaceri cu blănuri.
Despre activitatea acestor reprezentanţi ai comerţului bucureştean incureşleanul Constantin Vasiliu şi avea corespondent pe Ioan Paicu la
Zemlin şi Mihail Ţumbru la Braşov.
Un foarte priceput mînuitor al circulaţiei financiare pe bază de
poliţe era bucureşteanul Cons,tantin Vasiliu care avea relaţii bune la
cămările domneşti din laşi şi Bucureşti, călătorea des între Constantinopol, laşi şi Bucureşti, încasîn:d mari sume de bani. Cambia îndosabilă,
formaţii ample ne furnizează catastihele casei comerciale Ioan Paicu
din Sibiu. ln afacerea cu poliţe Panaioti Hagi Nicu se asociase cu buemisă la ordinul prezentatorului, transmisibilă de la un deţinător la
altul fără limită, era domeniul său preferat. Cu cit schimburile erau mai
dese cu atît beneficiarul cîştiga timp, averile negustorilor sporeau, de
aceea bucureşteanul îl îndemna pe Mihail Ţumbru să schimbe cit mai
multe poliţe şi .să se mulţumească cu un comision de numai 10;0 căci
„atunci cînd afacerea cu schimbări de poliţe va atinge 150.000 groşi vei
avea un cîşUg bun" 73 •
Nepoţii lui Panaioli Hagi Nicu întreţineau legături cu numeroase
oraşe; Dimi.trie Chiriţi lucra numai cu fratele său Vasile Chiriţi din
Braşov; Stavru Spiru avea legături la Triesit cu Panu Spiru, la Viena cu
Temeli Hristu, Teodor Chiriac & comp, Gh. Schuller & comp, la Pesta
cu Ciucă, la Sibiu cu casa Marcu, la Braşov cu Mihail Ţumbru, la
Craiova cu Teodor Poshari fratele lui Dimitrie Poshari din Viena; Panu
71
7

~
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D. Limona, op. cil., p. 122
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Slerie avea un întins negoţ de monede şi poliţe cu Mihail Ţuml.Hu'~; iar
cel de al palrulea nepot Panu Dimitrie Hagi Nicu avea înţelegere cu
Dimitrie Poshari din Viena pentru monedele cure se topeau la monetă
ria din Alba Iulia·:;_
O firmi1 bucureşteană cu renume era Teodosie Toma şi Polizache
Dimitriu care primea numeroase colete cu marfă clin Viena, de la Johan
Thomas ca: li!Ma brodată, atlas, catifea, rochii şi marfă auslăndisch,
belacoase, mătăsuri, civit, flori tremolate zardavele, guri de ham, găi
tane de carele şi pangrinete de la Veneţia, zahdr de la Hamburg. Un
comerţ întins de monede făcea Manicati Şafranu. Impreună cu Eustaţie Petre Pencovici firma bucureşteană alcătuise o societate de transport cu corăbii]eî 6 •
Euslatie (Stati) Petre Pencovici „lipscanul" din Bucureşti primea:
pînză de Linz, zăbranice, cipci, auslăndisch prin Manicati Şafranu care
se îndatora să-i desfacă săpunarilor din Sibiu grăsimea de porc pe care
acesta i-o trimitea. Un alt negustor bucureştean cu relaţii de comen
întinse la Constantinopol şi Moscova era Andrei Nicola Papazoglu. In
contul lui Manicali Şafranu Papazoglu Nicola expedia la Moscova lui
Ioan Naciu Alamli & comp. patru baloturi de mătase în greutate de
peste 407 ocale şi 200 turale de mătăsuri de Brusa în valoare de 8965
groşi şi 99 asprF·.
Lipscani vestiţi la Bucureşti, în perioada de care ne ocupăm, erau:
fraţii Procopic şi Petre Vasiliu Canusi, Chiriac Polizu şi Grigore Sfungara. Alţi negustori bucureşteni pe care în această perioadă i-a cuprins febra afacerii cu negoţul cu bani erau: Ianache Gheorghe Sc:ufa,
Gheorghe Tristu, Ioan Sterie Costa nepot al Papazoglului, Mărgărit
laviţă, An·tonache Hagi Teohari, Dimitrie Teohari, Hristc1che Temelie
frate cu Ioan Rahtivan şi tovarăş ele negoţ cu Dimilrie Costc11u!a Varnali, Polihronie Alexiu, Hagi Manti & comp, Hristodul Levca & comp,
Hrislodul Manu Vrena, Ioan Dimitrie Coţopuli, Mihali Gheorghe Bălă
ceanu, Ioan Trandafir lipscanul, Ioan Eustaţiu Băltăreţu, Gheorghe
Cernovici, Ioan Conslanlin Odobescu, Fraţii Pascali & comp.• 8 •
Negustorii bucureşleni au jucat un rol hotărîtor la finele secolului
al XVIII-iea în comeflul c11 bani care sp 0x0rciL1 pc o Lonct întinsa de
la Constantinopol la ViPna şi ele la Sereş la laşi. Imaginea zarafului
mare-negustor, similar cu bancherii occidentali, situat în mijlocul unui
păienjeniş de legături băneşti intcrnationale, adevărat agenl de circulatie al banilor echivalent universali - aurul şi argintul - din Imperiul
7
~ lbiclem, p. 127. Intre 8 decembrie l 7!Jl şi 16 septembrie 1792 ei au vîndut la
Constantinopol monede de valoare de 40 15,104 groşi ciştigînd fiecare cîle 1 076,67 florini sau 1 346,24 gro!;ii cu lazul de 25%; de asemeni au schimbai polile la Constantinopol în valoare de 31 188,32 florini
7:, Ibidem, p. 127
;u I /Jicll'm, J..l. 128
77
lbic/em, p. 129
7
~ lbiclem, p. 130-133
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habsburgic în Imperiul otonrnn şi invers, ern negustorul IJucureştf'an
clin acel timp.
Implicaţiile sociale ale comerţului bucureştei.ln se vor resimţi în
modificarea vestimentară a claselor avute care vor părăsi tot mai mult
moda constantinopolitană preferînd mărfurilP de Lipsea şi Viena. Dispunînd de capitaluri sporite prin activitatea ele atragere lot mai intensă.
în sfera economiei băneşti a unor sectoare din ce în ce mai mctri ale
economiei ţării, negustorii bucureşteni au reuşit să oblige deopotrivă
pe domnitori precum şi pe boieri atît prin împrumuturile cămăUireştl
cit şi prin asociere în afaceri mănoasC'. Treptat ei se vor impune în rîndurile clasei conducătoare şi mai ales vor aspirn la funcţiile politice
ale acesteia. În 1798 cei patru vornici al doilea de la Departamentul
epitropiei obştirilor au fost înlocuiţi cu negustorii: Ioan Scufa lc1 mile,
Spirea Cazoti la străji, Mihai Chiriţă lu şcoli, Petre Vasilie la cişmele
şi orfonotrofie 7 ll.
Prefacerile economice produse la 1101 111 c1 doua jumătate a secolului al XVIII-iea, au influenţat şi modificările necesare pe plan internaţional, în direcţia afirmării tot mai pregnante a ţării şi a restabilirii
libertăţilor ei încălcate de imperiile puternice vecine, în acelaşi timp
cu stabilirea tot mai temeinică a suportului material al conştiinţei naţionale. Negustorimea bucureşteană trecea graniţa către secolul al
XIX-iea în timp, trecînd totodată şi graniţa care o despărţea de clasa
feudală, tot mai mult obligată să facă noi concesii vii-torului partener
în ale exploatării şi învăţînd de la aceasta, nu numai chiverniseala mai
bună a desfacerii produselor moşiilor ci chi,1r să facă negoţ a.sociindu-i-se cel mai adesec1.

LE COMMERCE DU BUCAREST DANS LA DEUXIEME MOITIE
DU XVIII-eme S11:CLE

(Resume)

Ayant comme point de depart une documentnlion presque inedite, l'auteur
montre que les commercenls du BucarPst , dans la deuxieme moitie du XVIII-eme
siecle apporlaient des march11ndises d'oulre fronlieres - turques, russes, allemandes,
italiens, fra~aises, anglaises - entretenaient des liaisons permnnentes avec Ies maisons et Ies represenlants ctrangers, vendaient au delii des frontieres des marchandises et des produits roumains et ils tenaient toujour contre, avec plus d'opposition
envers Ies ingcrences de l'Empire Otoman. On nous prcsenle en <lctail l0s 11ctions
79
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elu commerce bucareslois. Une de plus grandes personalites du milieu du XVIII-eme
siecle a Ne Constantin Boltaşu.
~n 1773 nn a construit le bâtiment ele Ia douanne de Bucar0sl. LPs reglPmentations a caractere commercial adoptees le 15 novembre 1775 ont donne un grand essor
aux affaires commerciales bucarestoises. Les elernieres decennies du X Vlll-eme siecle
nous prL;sentent par des preuves convaincantes cueillies par l'auteur des archives,
le grand role joue par Ie commerce bucarestois pour Ia formation et l'affirmation du
marchc national roumain, pour l'elevation ele la conscience nationale, en meme
temps avec l'affirmation des peuples \'oisins dans la lutte contre Ia domination
etranqere et pour Ia formation des etats nalionales libres el independantes.
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ISTORIOGRAFIA ROMÂNEASCA DIN BIHOR
INTRE 1849-1918
de
VIOREL FAUR

Viaţa culturală a românilor din Crişana în perioada cercetată a înregistrat o explicabilă diversitate a exprimării. alături de celelalte
forme aşezîndu-se preocupările de ordin istoriografic, de valorificare a
mărturiilor concrete ale existenţei poporului
nostru, continuitătii şi
permanenţei sale pe meleagurile de obîrşic. Fireşte, unele din aceste
manifestări au presupus şi o reală rigoare ştiinţifică, existînd deci evidente interferenţe ale manierei de prezentare ştiinţifică cu spaţiul de
reliefare, culturalul. De altfel, toate aceste realităţi erau subsumate
operei de formare, consolidare şi afirmare a conştiinţei naţionale, a
sentimentului unităţii, care stăteau la temelia oricăror fapte culturale şi
politice.
Studiile şi cirlicolelc care 1:1u ca obiect aspecte ale trecutului local
apc1r cu dificultate, între ele deschizîndu-se uneori mari intervale de
timp. Acest fenomen, care ilustrează fozc1 incipientă a cercetării istoriografice în Crişana, va fi substituit - sprP finel0 veacului precedent - de preocupări mai constante şi mai temeinice. Era rezultatul
unui progres şi un efect al tendinţei de sincronizare cu travaliul ştiin
ţific şi istoriografic naţional. Un rol stimulativ l-a avut, prin urmare,
accesul intelectualilor români clin Crişana la lucrările scrise de cei mai
avizaţi şi recunoscuţi interpreţi ai istoriei noastre, impunîndu-se astfel
utilila-lea circulaţiei cărţii în tot spaţiul carpato-danubian-pontic şi constituirea hihliotecilor societăţilor şi instituţiilor culturale. în acest context. al realizării unor importante progrese în domeniul istoriografiei
româneşti (de la Nicolae Bălcescu şi Mihail Kogălniceanu, pînă Ia AI.
Papiu-Ilarian şi George Bariţiu, dar mai ales A. D. Xenopol şi Nicolae
Iorga), se desfăşoară şi încercările de fac,tură istoriografică ale intelectualilor crişeni, care poartă amprenta unor particularităţi locale.
Prin partea sa istorică, Memoriul „clerului şi poporului român" din
Cri.5ana, Banat .5i Maramureş conceput de un cerc de intelectuali
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prezentat Curţii vieneze la începutul anului 1850 2 , complelînd seria de documente revendicative româneş,ti dintr-o perioadă anterioară poate fi considerat o lucrare avînd la bază concepţia lui Iosif
Sălăgianu, la care au subscris şi alţi colaboraitori. documentul fiind în
final semnal de Vasile Erdeli. Este cerl c8 memoriul orădenilor a fost
expresia unei opinii colective, a momenlului ideologic paşoptist. Memoriul este întemeiat pe solide argumente istorice, dezvăluind o filiaţie cu
celelalte memorii paşoptiste, putînd fi deci integrat miş,cării generale
revendicative româneşti. Din întinsa justificare a punctelor înscrise în
document ar fi util să detaşăm mai multe pasagii cu adevărat demne de
interes, însă ne oprim doar la această formulare memorabilă: ,,Simţul
naţionali tă ţii fiecărei ginte aşa adînc e înfipt, cit nici un popor nu voie-ş te a se subjuga de altul, şi de se subjugă, în tot modul năzuieşte a
scutura jugul, nici se poate spera pace statornică, ... , pînă cînd toate
naţionalităţile una de alta emancipîndu-se, neatîrnătoare făcîndu-se,
proprie consistenţă vor avea şi ca o naţiune peste alta să nu predomnea·scă, şi egalitatea drepturilor să nu o vatăme" 3 •
Cercetările istorice au îmbrăţişat, în deceniile următoare, mai ales
fragmente ale vieţii cuHurale (şcoli, societăţi, circulaţia cărtii, biserici
etc.), răspunzîndu-se şi în acest mod la presiunea politică, opresivă, a
deznaţionalizării la care a fost supusă de către autorităţi populaţia românească. Ca şi în epoca luminilor, printr-o firească continuitate, se
apelează la cercetarea istoriografică pentru a fi relevate dreptul la cultură şi civilizaţie al românilor şi capacitatea lor de a-şi crea mijloace
de afirmare spirituală. Pe acest important teren de rezistenţă, al culturii.
s-a manifestat, deci, istoriografia din Crişana.
Ca una dintre principalele instituţii culturale naţionale, şcoala a constituit obiect de studiu pentru profesorii şi învăţătorii din Crişana, care
au scris primele lucrări istoriografice, ncavînd o pregătire ştiinţifică,
ci mai degrabă dovedind o puternică pasiune fat8 de cunoaşterea
acestui domeniu al activilătii umane, însoţită însă de o onestă explicitare a faptelor şi evenimentelor. 1n centrul atenţiei stătea ade\·a.rul,
fiind ocolite - pe cit era posibil - accentele subiective. Eforturile istoriografice res,pective erau, pe de altă parte, întemeiate pe o cit mai
mare abundenţă de dale şi inf.ormatii. În cc priveşte interpretarea,
aceasta se întemeia pc criterii obiective, <Uălind totodată unele limite
în direcţia înţelegerii unor sensuri adînci şi a unghiului de cuprindere,
adesea prea îngust. Transformarea şcolii româneşti din Beiuş, în anul
1851, în gimnaziu superior i-a consolida-t prestigiul. ca unică şcoală
secundara pentru populaţia românească din provinciile vestice (Banat.
Crişana şi Maramureş). In anul 1853/1854 a absolvit prima promoţie a
lectură

1

Viorel Faur, Societatea de

2

T. V. Pi\că\ian, Cartea de aur, I, 1904, p. 641-648
Viorel Faur, op. cit., p. 35
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Oradea

µ. 33
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clin Bihor

~Jimnaziului cu 8 clase de la Beiuş, cu dcest .prilej fiind edilală şi cea
dintîi programă ( anuar) a ei, cu majoritatea textului în limba la lină.
în cuprinsul acesteia a publicat directorul aşezămînlului şcolar, G. Vlass,
o Bre, is historia Gvmnassi Beleniensis, în care, într-adevăr, face o sumară prezentare a istoricului gimnaziului. Pe parcurs vor mai fi f8cute
unele încercări similare de către al li profesori ai şcolii, ca I. Selegianu
şi I. Buteanu\ realizîndu-se doar un spor informativ. Contribuţia gimnaziului ,,Samuil Vulcan" la formarea a numeroase generaţii de elevi în
spirilul idealului naţional a crescut considerabil în anii dut:tlismului,
astfel că se făcea imperios necesară elaborared unei monogrnfii il acestuia, care să-i sublinieze meritele şi să-i recompună istoricul, cu momentele de relief şi cu greutăţile pe care le-a înlîmpinat. DupE1 o temeinică cercetare a documentelor aflate în drhiva aşezămintului şco
lar, profesorul Traian I. Farcaş a redactat o suhstc111ţială monogrclfie il
acestuia în anul 1896:i, devenind autorul celei mai bune lucrări istorioqrctfice locale pînă la acea dată. Cu toate că studiul monografic Id care
ne referim a consemnat cu notabilă rigoare datele istorice ale şcolii,
mergîndu-se pînă la amănunte uneori total nesemnificative - probabil
din dorinţa vădită de a nu lăsa pe dina,fară nici o informaţie documentară - , n-a fost depăşit acest s,tadiu al pozitivismului, sau dllfel spus
rtl faotologiei. Aulorul nu reuşeşte să aşeze istoria şcolii în contexlul
învălămîntului secundar românesc din mom1rhia austro-ungară, oprindu-se aproape exclusiv la ceea ce-i oferea cu generozitate arhiva gimnaziului.
Conştient de faptul că despre românii crişeni „s-a scris foarte putin ", învătă-lorul orădean Nicolae Firu - care a fost şi dirijorul mai
mullor coruri - s-a ocupat de cercetarea istoriei şcolilor româneşti din
fostul comilat al Bihorului în secolele al XVIII-iea şi al XIX-iea (pînă
în 1852). Fără să mani,fesle „pre,tenţia ele a do un studiu complet şi
crilic"r. asupra acestora, N. Firu a reconsliluil totu5i. cu competenta
unui onest amalor, aspecle ale viclii şcolilor elemenlcire confe5ionale
ortodoxe din Bihor, acordînd o specială atenţie şcolii din Oradea, la
care de altfel funcţiona din 1900. în cartea sa inti tula1lă Date şi documente cu privire la istoricul şco1ilor romane din Bihor (Arad, 1910)
esle relevată împrejurarea că orădenii au încercat să deschidă în oraşul lor preparandia din Arad ( 1812). în anexele documentare sînt tipărite 25 de documente din perioada 1786-1852, unele de o deosebită
valoare informativă. Această muncă de adunare a dalelor a fost, pentru acea vreme, o încercare meritorie, c1utorul cărţii dovedind o atentă
1

1
· Pub ... (I. Selagianu), Gimnasiul gr.
cat. român de Reillş, în Familia, 1865,
nr. 17, p. 207; Io,rn Buteanu, O privire fugitivă asupra trecu/ului inslitulului nostru,
în Ant1arul gimnasiului sup. gr. cal. din Beiuş pc anul şcolar 1889.11890, Beiuş, 1890,
p. 4-12
0
Traian I. Farca~iu, hloria gimna.\iului qr. col. clin Rcit1.5, Gherla, 1896
r. Nicolae Firu, Date .~i clocwm•nte cu privire la istoricul şcoalelor române clin
/lihor, Tipoqrafia Diecezan,\ Araci, t!JlO, p. 148
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evaluare a surselor informailive, pe care le-a editat într-un mod corespunzător. Cu mijloacele sale modeste, N. Firu a inaugurat activitatea de editare a documentelor româneşti în această parte a ţării.
Despre societăţile cullurale au apărut în presa timpului bogate şi
exacte consemnări, fără a se realiza o prezentare a istoricului activităţii acestora. ln cazul Societăţii de lectură din Oradea se poate, însă,
vorbi de o excepţie, deoarece Nicolae Oncu - notar al şedinţelor a publicat în anul 1867 7 ·o reconstituire a momentelor din trecutul acesteia. A vînd prilejul de a se informa din documen tPle originale aflate în
arhiva societăţii, N. Oncu a valorifica,t în 5tudiul său partea cea mai
importantă a documentaţiei. Daforită împrejurării că ulterior arhiva şi
biblioteca societăţii au dispărut în împrejurări neelucidate, toţi cei care
au scris despre societatea orădeană pînă în anul 1945 s-au referit la
datele existente în lucrarea amintiită, ne mai adăugind realităţi noi.
Prin urmare, lucrarea lui N. Oncu şi-a dovedit din plin utilitatea. Ea
este, de altfel, printre primele de acest fel apărute în Transilvania, Crişana, Banat şi Maramureş. Deşi îşi dezvăluia intenţia de a fi obiectiv,
membrul societăţii recunoştea că o doză de subiectivitate va fi, inevitabil, prezentă în paginile întinsei sale lucrări. In cuprinsul ei este constatabilă o mare abundenţă de date, netrecute decît arareori prin filtrul
unei interpretări personale, deci eforitul istoriografic nu depăşeşte o
anumilă fază, aceea a factologiei. Cu toate .acestea, N. Oncu a lăsat o
lucrare de referinţă, inaugurînd seria unor veritabile cercetări istoriografice ale veacului precedent. care s-au diferentiat calitativ de materialele publicislice, tribu'tare impresionismului şi spiritului provincial.
Interesat de realităţile culturale ale satului românesc din Crişana
în evul mediu, V. Mangra a făcut în ultimul deceniu al veacului trecut
,,o călătorie prin sa Lele de la păduri", pentru a se convinge dacă exi·stă
„urme de cultură naţională ... în aceste locuri izolate" 8, despre care a
şi publicat studiul intitulat Rolul diacilor din Moldova în cultura românilor din Bihor în secolul XV II. Era cea dintîi investigaţie asupra căr
ţilor vechi româneşti păstrnte mai ales în bisericile româneşti, a însemnărilor aflate pe acestea şi a valorii lor documenlare. Descoperirile
efecluate l-au entuziasmat pe autor, care aprecia că este vorba de „monumente de mare preţ pentru vechea li tern tură românească şi istoria
noastră naţională". De menţionat, într-adevăr, semnalarea Psaltirii româneşti din 1570, tipărită de diaconul Cor<'si la Braşov. Exemplarul
aflat în comuna Lazuri de Beiuş, o raritate l>ibliofilă, a fost donat Bibliotecii Academiei Române, împreună cu alte cărţi vechi. V. Mangra
pune în evidenţă contribuţia diecilor respectivi la copierea unor cărţi
româneşti în Bihor, cel mai de seamă fiind Vasile Slurze Moldoveanul,
7
N. Oncu, Istoria Societă/ii de leptura c1 junimci române studionsC' la Academia
uc drepturi şi archigim1wziul clin Oradea Marc, în Fenice, Oradea, 1867, p. 247-278
k Familia, 1892, nr. 18, p. 205
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ajuns în această regiune la începutul veacului al XVII-lea. De reţinut
această concluzie a autorului: ,.Din documentele ce am descoperit, însă,
se constată un lucru interesant pentru istoria culturei poporului român: înrîurirea şi acţiune 1 a moldovenilor în dezvoltarea culturală a românilor din Transilvania, anumH acelor din Bihor. Dascălii moldoveni
aduc şi răspîndesc din ţara lor cunoştinţa de carte şi scrisoare la fraţii
lor dincoace de munţi, încă şi cărţi bisericeşti, manuscripte vechi, care
ei le ,propagă aki, după trebuinţe" 9 • Accentul este pus pe ideea de unitate culturală, pe acest mod de a păstra neîntrerupte legăturile dintre
românii de pe ambele versante ale Carpaţilor.
lncă de cînd era student la Budapesta, Teodor Roşiu a publicat utile
comentarii despre cărţi care prezentau momente din istoria românilor, Cd spre pildă materialele cu titlurile următodre: D(omnu)l Domcnic Tcleki despre răscoala lui Horia 10 şi Originea şi poziţiunea civilă a românilor ( lucrare de Beniamin Szabo"). Luînd în discuţie inter-

pretarea autorilor respectivi, T. Roşiu a adus frecvent amendamentele
necesare, încercînd să restabilească adevărul în legătură cu evenimentele şi problematica anunţată în titluri. Ajuns profesor la gimnaziul superior „Samuil Vulcan" din Beiuş, T. Roşiu .s-a integra,t vieţii culturale
şi politice din această citadelă a rezistenţei naţionale, colaborînd la
publicaţiile vremii cu relatări despre faptele contemporane, cu articole
de istorie culturală şi cu întinse recenzii la unele lucrări străine ce vizau trecutul şi obiceiurile poporului român, precum şi aspecte ale istoriei locale. Aceste analize de bună factură ştiinţifică dezvăluie o cunoaştere profundă a istoriei noastre, o orientare a profesorului beiuşean spre chestiuni de importanţă fundamentală, care trebuiau apărate
în faţa deformărilor tendenţioase. Desigur, acele aprecieri care respectau adevărul meritau o subliniere, pentru a fi cunoscute de către cititorii revistei în care au apărut materialele semnate de T. Roşiu. Atenlic1 sa eslc reţinută de cdflea lui Traugott Tamm, Uber den Usprung der
Rumăncn. Ein Bcitrag zur Ethnographie Siidostcuropas (Bonn, Verlag
von Emil Strausz, 1891), în care „autorul păşeşte contra cunoscutei
teorii a lui Roesler". Deşi, T. T amm „apără continuitatea neîntreruptă
c1 românilor în Dacia de la Traian pînă astăzi", în unele capitole ale
lucrării el „stă departe de convicţiunile" 12 recenzentului, situaţie ce-l
determină pc accstc1 să inforvină, pentru a-şi eX'pune punctele proprii
de vedere, eliberîndu-sc de orice tendinţă subiectivă. Cu modestie,
T. Roşiu precizează că Vil „schiţa mai de aproape conţinutul opului memorat", lăstnd altora mai competenţi sarcina de a-i face o „critică ştiin
~ifică", în temeiul unor argumente concludente. Gestul de a insista asuprn cărţii c1minlite esle astfel justificat de T. Roşiu: ,, ... nu pot a nu ac1

i,

Ibiclcm, nr. l!J, p. 218

° Concorclio,

1

11

12

1864, nr. !J7, p. 390-391

lbiclcm, 1866, nr. 7, p. 26-27; nr. 8, p. 30-31; nr. 9, p. 35
Fomilia, 18()1, nr. 9, p. 100
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centua necesitatea ce-o simţim pentru poporalizarea mai adîncă a argumentelor care le avem în contra diverselor opiniuni, care ne impugnc.i
(în sens de contestă - n.n.) romanitulea şi continuirf.atea neîntrerupl8
în Dacia lui Traian şi c\urelian încoace, căci pentru o mare parte a publicului nostru şi mai clles pentru tinerimea sludioasă de pe la institutele străine opere mai mari sunt puţin accesibile" 1:i. Autorul acestor
rînduri e,ste solidar cu toţi înaintaşii şi contemporanii săi care au combătut afirmaţiile neştiinţifice ale lui Roesler şi continuatorilor săi. De
aceea, demersul său se înscrie în categoria scrierilor militante, de apă
rare a veridicităţii istorice, pe linia cărturarilor Şcolii ardelene, filiaţia
de idei fiind evidentă. Convingerile vehiculate sînt, totodată, cele ale
istoricilor români din patria liberă, ale căror că[ti se aflau în bibliotecile particulare şi ale societăţilor culturale beiuşene.
Prezentarea cuprinsului lucrării lui T. Tamm, care nu era numui de
etnografie (aşa cum s-ar pulea înlelege din lillul ci), se face într-o manieră echilibrată, ocolindu-se accentele polemice. Acele idei care sînt
cu adevărat demne de interes intră în centrul atenţiei recenzentului.
Criticile aduse teoriei roesleriene sînt remarca'ie, pentru că ele vin
dintr-o sursă imparţială, care nu putea fi acuzată de o interpretare interesată a realităţii istorice. Traugott Tamm observa că ,,înverşunata
contradicţiune" din ,partea unor istorici străini la ideea continuităţii neîntrerupte a poporului român în spaţiul său de formare nu se întemeiază pe „molive de tot curate", ci emană din ambiţiile politice ale claselor dominante şi privilegiate. Intervenind în această dispută, T. Tamm
afirmă categoric adevărul că românii sînl cei mai vechi locuitori ai
Transilvaniei. permanenţa lor istorică pe aceste meleaguri fiind, după
opinia sa, indiscutabilă: ,,Pentru judecătorul nepreocupat originea românilor nordici (în sensul de românii din nordul Dunării, din spaţiul
carpalo-danubian - n.n.) de azi de la locuitorii romanici şi romanizati
ai Dadei trebuie să fie tot aşa de sine .înţeles, ca originea francezilor
de a-stăzi de la galii romanizaţi. Faptul că românii de nord locuiesc
astăzi chiar acolo unde de la Traian încoace s-a născut o poporaţiune
romanizată, vorbeşte aşa de tare şi convingător pentru continuitatea
lor, îndt lrebuie să prelindem argumentele cele mai pozili\'c. mai neexcepţiondbile de Id toţi aceia cari sunt de altE1 pc1rcrc în uccastci privinlă"11. Pormulări obiective asupra istoriei românilor se mai întilnesc
şi în alle pagini ale cărţii la care se referă T. Roşiu. Ele sint reproduse,
pentru a deveni accesibile cititorului român. Informarea opiniei publice
autohtone era meni lă să o edifice asupra constatărilor unor istorici
străini neinteresaţi şi oneşti în direcţia elucidării corecte şi ştiinţifice
a problemei continuităţii. Atunci cînd socoteşte că este util, recenzentul detaşează citatele mai semnificative, cum este următorul, care nu
mai necesită comentarii: .. Românii şed astăzi - afirmă T. Tamm 13

1/Jidcm

11

Jbic/em, nr. 11, p. 120
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unde au şezut părinţii lor înainte de un mileniu şi jumctlc1te; popor
peste popor s-a schimbat în domnia asupra teritoriilor de lct Dunărec:1
inferioară, însă nici unul n-a periclitat românimea în subsistenţa ei naţională apa trece, pietrele rămin. (H)ourdele migratiunei popoarelor.
deslipite de solul patriei lor. au dispărut ca negure dinaintea soarelui.
dar românimea dacică cu capul plecat a lăsat să treacă peste sine viforele şi s-a pironit de şezurile (locurile - 11.11.) eredite din străbuni,
pînă au venit zile mai bune, cînd s-a sculat şi şi-a întins membrele" i:;_
Cu seriozitate şi rigoare comentează T. Roşiu cartea lui Bunytay
Vincze despre Românii din comitalul Bihorului şi uniunea religionară
(Budapesta, 1892). Era o problematică familiară profo-sorului, astfel că
observaţiile făcute sînt pertinente. Limitele, ca şi cele ule crnlorului căr
ţii, se datornu formaţiei lor, menta\i,tăţilor epocii. Recenzentul menţio
nează că în carte sînt publicate „multe date: unele răspîndite în diverse
scrieri şi pînă acum puţin exploatate de ai noştri; iară altele cu totul
noue, care merită u se studir1 .... dînsul indică .pretutindenea locuri le
unde se află documentele provocate, dintre care unele le reproduce
întregi, iară din altele comunică excerpte mai pregnante ... , cu aparatul său ştiinţific a făcut mare serviciu şi îndemnare scrutătorilor ulteriori" 16 • A vînd acces la documente arhivistice ne cunoscu te, Bunytay
Vincze le introducea în circulaţia informaţiei istorice, aducînd în c1cest
sens o contribuţie Ia istoria românilor din Crişana, începînd cu secolul al XVIII-lea. El s-a asociat însă teoriilor lui Hunfalvy şi Rethy,
la care trimite, fără să stăruie asupra lor. În prezentarea şi analiza cuprinsului cărţii, T. Roşiu corectea,ză acele a,firmaţii pe care Ie consideră
inexacte. Chiar dacă B.V. se referă l'a conducătorii politici ai populaţiei
autohtone, el „reduce atribuţiile voievozilor şi chenizilor", cu toate că
ei au avut. fără îndoitild, ,.un rol cu mult mc1i însemnat, decît se presupune clici". Comhătîncl opiniile autorului în legătură cu vechimea elementului românesc în Crişcinr1, T. Roşiu apelează la logica istorică:
„Dacă am şi udmi te, că cele mai vechi dr1te despre existenta românilor
în Bihor ar fi cele memorate de autor: unul clin anul 1283 privitor lc1
regiunea Crişului Repede, şi altul din anul 1294 relativ la ţinu·tul Crişului Negru; totu.5i, pe baza argumentului „ex silentio", adică din lipsa
documentelor, nu se poate conchide că n-au existat români în Bihor şi
mai înainte, cel puţin în locurile mai accesibile, cum sînt văile, care se
pogoară din munţii Transilvaniei, şi ramurile acelor văi" 1i. Concluzic1
sa a fost validată de cercetările arheologice şi arhivistice din veacul
nostru, el fiind deci un precursor în această direcţie. De altfel, trebuie
să relevăm împrejurarea că o asemenea idee apare formulată şi în scrierile istorice ale cărturarilor Şcolii ardelene, de tinde a fost vehiculată în
Ibidem, nr. 37, p. 438
Rilwrvarmegyc oluhyai s a vallcis1 uniu, Hudapcsl<i, 1892, în FamiliC1, 1892,
nr. 37, p. 438; nr. 38, p. 451
17
//Jiclem, nr. 38, p.463
1.-,
16
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presă şi lucrările de dată mai recentă. In Bihor. însă, T. Roşiu a fost
cel dinlîi care intervine cu fermitate pentru apărarea acestui adevăr
istoric. Nefiind de acord cu „aserţiunea ... că românii bihoreni în secolul al XIV-iea s-au ocupat numai cu păstoritul", teza preferată de
roeslerieni, T. Roşiu relevă sedentarismul populaţiei româneşti şi ocupaţiile specifice unei asemenea situaţii: ,.e de ajuns a o-hserva că, după
poziţiunea locurilor. prăsirea vitelor a fost ramul lor principal de economie, dar fiind ei stabiliţi în sate, n-au putut să fie cu totul străini de
agricullură, ... încîl le va fi conces natura solului" 18 • În finalul întinsului comenlMiu, pentru „rectificarea unor erori" - cu care nu putea fi
de âcord - , profesorul beiuşean adaugă „dale noi", promiţînd că va
proceda cit de curînd la „sistematizarea şi amplificarea acelora prin
exploatdfea ... documentelor într-o editiune separată"rn. N-a reuşit însă
materializarea acestui gînd. Activitalei:1 sa istorioqrafică nu constă numai din ceea ce am semnalat. în 1891 publică în Familia traducerea lucrării lui Nicolae Densuşianu Die histori.'>chen Publicationcm der romă
nischen Litteratur in den Jahren 1882-1889, care iniţial a apărut în
Analele Societăţii istorice din Berlin, c:1poi în broşură~ 0 •
Un alt capitol al preocupărilor istoriografice locale este recompunerea unor aspecte din trecutul romanilor, care conţin învăţăminte sau
sînt edificatoare sub diferite raporturi. Finalitatea era profund patriotică, reactualizarea faptelor unor figuri legendare ale Romei antice urmărind să redea încrederea în virtuţile proprii, moştenite de la stră
bunii romani, contribuindu-se deci la întărirea rezistenţei împotriva
deznaţionalizării. în anul 1858, Ioan Munteanu tipăreşte la Oradea o
carte care cup-rindea biografiile „celor mai vestiţi romani", mai exact
ale lui Romulus şi Remus, Cincinal, Pompei, Iuliu Cezar, Muciu Scevola,
Cicero, Antoniu şi Mcirc Aureliu:! 1• Notabile sint şi articolele Coloniile
romane în Panonia, Moesia şi Dacia, Marcu Ulpiu Nen-a Traian:!:!, care
tratau evenimente de cert interes pentru românii transilvăneni.
Se cuvine a fi consemnate şi articolele despre personalităţile crişene
care au activat în domeniul cultural şi politic. Este vorba de Samuil
Vulcan, Vasile Erdeli şi Nicolae Jiga 23 , ale căror nume -au mai apărut
şi în contextul unor materiale publicistice. La începutul veacului nostru
18

/l>idem, nr. 40, p. 474
rn I/Jidem, nr. 48, p. 570-571
20 Publica/iunile istorice ak literaturei române în 1882-1889, tn Familin, 1891,
nr. 44, p. 520
21 Ioan Munteanu, Biografiile celor mai \'estiti romani ~i romane isto1ico-d1amalice, Cu tiparul lui Aloisiu Tichy, Urbea Mare, 1858
22
Concordia, 1862, nr. 50, p. 198-199; nr. 51, p. 201-203; 1863, nr. I, p. 2-3;
nr. 2, p. 6-7; nr. 3, p. 9. Articolele slnt semnate cte profesorul beiuşean I. Selcqianu.
2
~ lm,if Vulcan, Panteonul Roman, voi. I, Pesta, 1869; Ioan Vancia, Biografia sinoptică a episcopului greco-catolic român de Oradea Mari', oarecind Vasile baron de
Tuleii, Oradea Mare, 1863; GheorrJhe Tulbure, V ia/a şi laptf'le mecenate lui Nicolae
Jiga, Arad, 1912
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s-a pus mai insistent chesliunea scrierii unor monografii ale dşezări!or
urbane şi rurale, fenomen pozitiv care a determinat reLultdte promiţ8toare. Iniţiativa a fost susţinută de conducerea celei mai importante
societăţi culturale româneşli. Astra, care şi-a propus ca sci adune informaţii necesare elaborării monografiilor „comunelor româneşti". Aşa
cum preciza Oclavian C. Tăslăuanu, care a dat îndrumările necesare şi
a făcut îndemnuri în vederea realizării acestui obiectiv ştiinţific, ,,mc1i
mulţi" învăţători şi preoţi i-au comunicat faptul că slrîng matericll pentru studiile res.pective. Cele redactate au fost depuse lc1 inslitutiile ecle.t'.iaslice şi cîteva din ele au apărut în paginile revistei 'J'ransiJ\·ania,
cum a fost Monograf in comunei .Seg/Jişte"\ scrisă de Moise Popov ici în
anul 1910. Struclura lucrării a constituit un model şi pentru alte persoane inleresate. Se punea accent pe realităţile cullurc1le (trncliţiile şi
obiceiurile populare, istoria şcolii şi a bisericii) şi demografice. Deşi
nu a dispus de posibililated de a cerceta documenle din evul mediu,
care se aflau în arhivele Prefecturii judeţului Bihor şi Episcopiei romano-catolice clin Oradea, inaccesibile penlru intelectualii români, Moise
Popovici a valorificat la maximum informa\ia editată şi a adunat date
despre vremile mai apropiate, despre siluaţia satului Seghişle (din sudul Crişanei) în perioada elaborării, lăsînd pentru posteritate surse istorice unice, ele o ulilitate ştiinţifică evidentă. Monografia era bine articulată, rezistînd pînă în anii noştri, cînd optica interpretativă este mai
cuprinzătoare şi cantitatea de informaţii documentare mai bogată.
În luna aprilie 1914, Societatea pentru ştiinţe sociale din Oradea a
organizal o dezbatere în legătură cu problemc1 nalională din Imperiul
austro-ungar, la care a fost invitat să parlicipe şi Vasile Goldiş. Fiind
prezenl la lucrările societăţii, dr. 1\urel Lazăr a considerat oportun să
intervină în discuţii, producînd o mare surpriză, utît prin logica argumentaţiei, cil şi prin modul fronlal, neconciliant, în care tratec:1ză această chestiune, consiclerntă ca un adevărat „călcîi al lui Ahile" pentru
mondfhiu hicefd lă. Discursul lui Aurel Lazăr a avut un neobişnuit succes, trezind un ecou puternic în opinia publică. românec1scă, împrejurare
care a determinat redacţia ziarului Românul să-l editeze în mii de exemplare şi să-l răspîndească în toate provinciile româneşli de dincoace
de Carpaţi. Corespondentul ziarului Nagyvaradi Nap16 afirma următoa
rele: ,,Trebuie să recunoaştem că discursul d-lui cir. Aurel Lazăr, încăl
zit de focul convingerii şi dovedind cunoştinţe profunde şi simt istoric,
a fost partea cea mai instructivă şi mai serioasă a discuţiilor" 25 • Intr-adevăr, privirea istorică asupra problemei naţionale este una dintre
cele mai autorizate şi mai aviz·ate. Dr. Aurel Lazăr porneşte de Ia ideea
autohtoniei şi priorităţii populaţiei româneşti, stăruind asupra condiţiei
vitrege a acesteia în evul mediu, evoluţia mişcării naţionale din secolul al XVIII-iea şi pînă la începutul veacului al XX-leu. Referindu-se
'J'ran~livunia, 1911, nr. 3, p. 205-231
~', Apud Românul, Hll 4, nr. 69, p. 2

ii
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lu „originea istorică a mişcărilor naţionale", dr. Aurel Lazăr reconslituie străduniile ele c1firmare a drepturilor, dîrza luptă a românilor pentru
egiJlitate şi libertate, precum şi efectele sistemului dualist ele guvernare, caracterul inu man şi distrucliv al politicii duse de clasele dominante din monarhia austro-ungară. In finalul discursului pretinde, cu
justificare, ca să fie oficial „admisă, fără rezervă, unitatea de simţămînt
şi unilalea politică c1 poporului rom[rn"~r.. Prelinzînd renunţarea la mă
surile represive şi acordarea drepturilor şi libertăţilor fireşti, dr. Aurel
Lazăr se afla pe> poziţia mişcării naţionale, reprezenlînd-o prin opiniile
sule şi sub raport ideologic.
Studiile şi articolele cu conţinut istoric care au apărut în Crişana
în epoca modernă alestă interesul intelectualilor români pentru o asemenea problematică, parte componenlă a programului de educaţie naţională. între memoriul din 1849 şi discursul din 1914 se aşează o literatură istorică locală aflată într-un stadiu incipient, ele configurare a
unei concepţii şi de extindere a cercetării asupra unor domenii diferite, fiind ignorate însă -- conform orientării generale - re,ilităţile
sociale şi economi·ce. Chiar dacă n-au fost elaborate opere de o importanţă istoriografică deosebilă, ci ele s-au circumscris spaţiului istoric
local. aceasta nu înseamnă că ele nu au fost utile luptei pentru emancipare naţională şi unitate. Efortul de a reconstitui fragmentele propriului trecut, aflat sub semnul progresului şi al permanentei aspiraţii
de unitate naţională, se cuvine u fi apreciat, în continuarea acestuia
venind realizările perioadei interbelice, dar mai ales cele din ultimile
decenii.

ROMANIAN HlSTORIOGRAPHY IN BIHOR (1849-1918)

(Sumary)

This is a firsl attempt to restore the bibliographical preoccupalions of the Romanion inte!ligentzia in Bihor (between 1849-1918). They were directed dO\\'ards a
history of the national cultural institutions and aimed at revealing the progressive
activity of such local personalitaties as: Nico]ae Oncu, Teodor Roşiu, Iosif Vulcan,
Nicolae Firu, J\urel Lazăr, Traian Fărcaş, Ioan Selegianu and Gheorghe Tulbure.
A posilivist historiography was being promoted in this perior, centered on the
documcntary evidence rather lhan the inlerpretation of the facts and events. It was
an Incipient stage în the developement of historiography in this country.

20
Aurel Lazi'ir, Chestiunea ele naJionalilote,
ATild, 1914

Edilurn
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„Concorrlic1",

CONTRIBUŢII

PRIVITOARE LA BIOGRAFIA LUI VASILE

GOLDIŞ

de
GHEORGHE

ŞORA

Revizuindu-şi, în 1930, arhiva şi biblioteca, Vasile Golcliş d ilVUt
buna inspirdtie de a-şi nota într-un Cdiet tillurile dosarelor, cărlilor şi
periodicelor pe care întelegea să le lase posteritătii. Este interesant de
remarcat, în le~Jătură cu acest fapt, că între dosare nu figureazci. niLi
unul cu informaţii despre viaţa sa. Aceasta nu înseamnă că Vasile Cioldiş voia să fie iqnorat ele viitorime, pentru că, deja în 1919. pe cinci
făcea parte din primul guvern al României între·gite, atrăsese atenţit1
contemporanilor asupra vieţii sale, cu motivarea că „e interes obştesc
să-i cunoaştem ( ... ) pe bărbaţii care vin din Ardeal, cu atmosfera ră
coritoare a mun ~ilor lui, cu voinţa oţelită în luptele dîrze pentru viaţd
naţională, cu concepţia lor de moralilc:1le ausler8 ... " 1•
In acest sens. între c1nii 1922--1932, Vasile Cioldiş şi-a scris a11tobioqrafic1 în diverse vc1ric1nte, dintre cam una u încredinlat-o tiparului
sub semncitura lui Ion Jelecutecrnu~. La scurt timp după apariţie, bro•
şura respectivii a fost retrasă clin circulaţie şi depozitată în pivni(a editurii „Concordia" de către însuşi Vasile Golcliş, care îşi pierduse încrederea în aparentul autor al broşurii.
Cunoaştem patru vari·ante ale autobiografiei lui Vasile Goldiş, care
uu multe usemănări cu biografia apărută în 1932, sub semnătura lui
Ion Jelecuteanu: 1•
în lucrarcu ele faţă, nu ne vom servi de variantele biografice pe
care le-am amintit, ci de alte izvoare, şi anume jurnalul din tinereţe 4

Arhivele Statului Araci, Colecţia mnnuscrisc, dosar nr. 168, 130
ineclit[1 se arlr"1 în posesia Arhivelor Statului din Araci, Colecţia
monuscrisc, dosar, nr. 168, f. 130-150
a Trei variante din biografia lui Vasile Goldiş s-au pierdut.
1
•
Jurnalul lui Vasile Golcliş poartli titlul: Vasile Golcli5, Jcgyzc/Pk, 1880 (VII
osztu/y) (Îns0mn,iri, 1880, clasa, a VII-a licealii), p. 1-390
1

~ O variantii
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al lui Vasile Goldiş, de corespondenţa sa cu Elena Goldiş şi de alte
dele cu caracler hiogrnfic sau autobiogrnfic.
După cum bine se poate observa, în aulobiografiile sale, Vasile
Golcliş nu aminteşte de originea familiei sale, de greutăiile vieiii sale
de student. de viaţa sa de familie şi de şubrezenia sănătăţii sale. Credem că informaiiile ce le vom aduce cu privire la aceste i:!Specte ale
vieţii sale, ar ,pulea suscita interesul acelora cdl"e în viilor se vor ocupa
de viaţi:! şi dclivilatea mcirelui patriot transilv[111edn.
*

Vasile Goldiş s-a născut în satul Mocirla, la 12 noiembrie 1862, în
casa bunicului său Teodor Goldiş. Toţi biografii lui au susţinut, bazaţi
şi pe proprii mărlurii eronate, că viitorul pedagog, publicist şi om politic ar fi văzut lumina zilei la 25 noiembrie 1862, la Seleuş, judeţul
Arad, unde domicilia în acel timp tatăl său. Registrul de stare civilă
pentru născuţi. pe anul 1862, al oficiului parohial ortodox român din
Mocirla;; este însă concludent din acest punct de vedere. Naşterea copilului Vasile este specificată pe fila 16 a acestuia, chiar dacă înregistrarea respeclivă - probabil datorită bucuriei preotului Teodor în
faţa evenimentului, sentiment care l-a făcut să-şi uite pentru moment
unele obligaţii oficiale - nu e cuprinsă la locul cuvenit, ea figurînd ca
poziţia nr. 25, inlercalală ulterior tocmai între poziţiile nr. 245 şi 246,
din regislrul în cauză. Nu se ştie, desigur, cînd a fost făcută de către
bunicul lui Vasile Goldiş completarea ce ne interesează aici. Cert este
însă că tuşul cu care a fos,t scrisă e de un negru pronunţat, în timp ce
înregistrările învecinate sînt realizate cu un tuş mai decolorat. ceea ce,
oricum, dovedeşte timpul diferit în care au fost ele aşternute în re•
gistru şi faptul că, dindu-şi seama, la un moment dat, de omisiunea comisă, preotul Teodor a specifica,t ulterior, în s,cris, momentul naşterii
nepotului.
ln registrul respectiv, pe lingă data naşterii, sînt trecute, printre
alte elemente, numele părinţilor (Isaia Goldiş şi Floarea Goldiş), domiciliul aceslora în Seleuş, ocupaţia tatălui. precum şi specificarna că
băiatul a fost botezat la 13 noiembrie 1862, fireşte tot aici, la Mocirla,
de către bunicul său, Teodor Goldiş.
Vasile Goldiş a cunoscut de mic greutăţile vietii. Au fost în total
3 copii la casa părintească, dintre care numai cel care ne interesează
aici în mod deosebH a putut să studiezer,. Referindu-se la această stare
de lucruri, Silviu Dragomir, în lucrarea sa „Vasile Goldiş, luptătorul şi
" Arhivele Statului Arncl, Co/cc/ia Rcgi.~tre ele stare ci\'ilă, Oficiul piHohiill orloclox Mocirla, Registru pPnlru născuţi pe anul 1862, f. 16
u Silviu Dragomir, \lasi/c Goldiş, luptătorul şi realizatorul politic, Sibiu, 1!}3G,
p. 4. Se afirmZI greşit că Vasile Golcliş ar fi avut şase froţi. FI a avut numai dou:1
surori: Elena, ciislttoritZ1 cu Vasile Jurca in comuna Cerrnei. şi Julian,1, cJs,-1lorilZI cu
un Opreo !;ii stabilită în Socodor. Amlwle localiliili în judeţul Arad.
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realizatorul politic", (Sibiu, 1936), scria, fctcîncl totoddli:i. elogiul dîrzenie1 şi rezistenţei unor asemenea oameni: .,existenţa era o luptă aspră
în această familie veche de preoti. înzestrati cu o vigoare puţin obiş1rnită şi capabili să înfrunte fiecare cîte un veac"•. Teodor Goldiş a
trăit 94 de ani, iar fiul acestuia, Isaia, 93 8 •
Foarte important se arată faptul că atît bunicul. cit şi tatăl l-au
crescut şi educat pe Vasile, înc[1 ele mic, în spiritul celor mai nobile
traditii nalionale ale românilor ardeleni!'. Toloclc1tă, ci se va simti în
permanenţă legat sufleteşte de ţăranii în mijlocul căram şi-a pelrccul
primii ani ai vielii. Este semnificativă în acest sens urmcttoarea înlîmplare: ca elev, venind o dată în vacantă la părinţii săi, află că unui
vecin i-a ars casa. Impresionat de durerea ţăranului respectiv, care nu
avea bani ca să iasă clin impas, Vasile nu şovăie şi îi dăruieşte acesluia
toate cele 20 de coroane care reprezentau economiile pe care reuşise
să le facă pe parcursul unui întreg an 10 .
Dintr-o notiţă 11 întocmită de un membru al familiei Golcliş, după
spusele preotului Isaia, tatăl celui ce constituie subiectul lucrării de
faţă, Coldişeştii îşi au locul de obîrşie în comuna Chişcău, judeţul Bihor, (lingă Beiuş), unde s-au ocupat cu băieşitul, lucrînd la minele clin
Băi ta Bihor. în 187 5, jude în Chişcău era un oarecare Oneş Golcliş.
dar prin 1740 deja, un Toderica Goldiş părăseşte această comună şi
după cum se scrie în notita mai sus pomenită, şi-a „bătut cociubul" în
Mocirla (azi Lunca Teuz), judeţul Arad, unde va rămîne, ca agricultor,
pînă la sfîrşitul vieţii.
Acest Toderica a avut patru băieţi: Ioan, Gavrilă, Sonu şi Ţiorică.
Primul dintre aceştia a rămas în Mocirla, ocupîndu-se tot cu agricultura. A avut, la rîndu-i, un copil, Mitru, str8.bunicul lui Vasile Coldiş,
al cărui urmaş, Teodor, bunicul dinspre tată, deci al aceluiaşi, a ajuns
preot în Mocirla şi a avut şi el doi fii: pe Isaia, părintele viitorului pe•
da gog şi om poli tic, şi pe Petru, ambii ajunşi ei înşişi preoţi, primul în
Mocirla, Ineu, Seleuş şi în cele din urmă Cermei, unde va rămîne pînă
la moarte, iar al doilea în Mocirla.
Revenind la ceila·Jţi copii ai lui Todericea Goldiş, Gavrilă a avut ca
urmaş pe un Ioan, c•are rămînînd de mic orfan, a pă-răsit Mocirla şi s-a
stabilit ca argat în Socodor, tot judeţul Arad. Acest Ioan a avut şi el
trei copii: din nou un Ioan, cel care călugărindu-se, va deveni, în 1899,
1

Silviu Dragomir, op. cit.

8

Ibidem
Ibidem
10
Erdelyi Hirlap, 1926, nr. 2385, p. 3-4

9

11
Originalul notiţei cuprinde arborele genealogic al familiei Goldiş şi a fost
povestit de parohul emerit Isaia Goldiş din Cermei, în anul 1899, cînd vărul său,
Ioan Iosif Goldiş, devine episcop al Aradului. Manuscrisul original (fără dată) se află
in stare bună şi il fost pus la dispoziţia noastră cu amabilitate de Eugenia Pinliliescu,
nliscută Cornea, nepoata lui Vasile Goldiş şi descendentă din neamul Corneştilor
Barb de llieni. Informa\ji preţioase ne-au furnizat şi Maria Lutai, Adriana şi Costică
Blănaru clin Arnd, nepo\i ai lui Vasile Golcli~.
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Ppiscopul Iosif Goldiş al Aradului, pe Pelru, rJmas agricultor în Sococtor, şi o fată, viitoarea mamă a preotului Muscan din :'Jădab (judetul
/\rad). ajuns apoi consilier la Comisarul din Oradea.
Sonu a avut doi copii, Gheorghe şi Ioan pe nume, care rămînînd
orfani, au plecat şi ei din Mocirla pentru a-şi încerca norocul la cîmpie. Cel dintîi s-a aşezat ca argat, în Şimand, iar al doilea tot ca argat.
în Nădab (ambele localităti în judeţul Arad).
In c:eed ce îl pri\'eşte pe Ţiorică, acesta a trăit în Mocirla, neavînd
urmaşi.

Revenind acum la tatăl lui Vasile Goldiş, Isaia, acesta a terminat
[nstitulul Teologic din Arad şi prin 1846-1847 s-a căsătorit cu Floarea,
fiica preotului Ioan Cornea din Răpsig (judeţul Arad). al cărui bunic
dinspre lată fusese tot preot în acelaşi sat. Neamul Corneştilor era originar din Ţara Făgăraşului, unde în vechime se bucuraseră de privilegii
(la 20 aprilie 1628, principele ardelean Gabriel Bethlen confirma, printr-o diplomă dată în Alba-Iulia, tillul de nobil al boierului Oprea Cornea de Ilieni, jurat asesor al scaunului de judecată din Ţara Făgăra. e t C. ) I''•.
ŞU 1Ul,

Ajungînd l,a vîrsta învăţăturii, Vasile este dat la şcoala românească
din Cermei, un.de era cu slujba tatăl său. Aici el urmează prima clasă
primară, avînd ca dascăl pe un român inimos, pe nume Nicolae Albu,
care ca şi el i-a insuflat dragostea pentru meleagurile natale şi pentru
poporul căruia îi aparţinea. Despre atmosfera din şcoală din acei ani
îşi va aminti mai tîrziu în discursurile şi evocările sale. Iată una dintre
acestea: ,.Cea dintîi lecţiune am primit-o în căsuţa acoperită cu paie.
O cameră la stradă, o mică bucătărie la mijloc: de aci intrai în camera
spre grădină: era şcoala conf.esională ortodoxă română. In curte un şo
pron, în grădină o capră, hrana învăţătorului. El avea 40 de zloţi plată
pe an, asta am aflat-o mai tîrziu. Dar ce bine era în acea şcoală.
Invătam carte românească şi moş Nicolae Albu, cu faţa roşcovană, cu
ochii mărunţi şi părul cărunt, bunul Dumnezeu să-l ierte, ne învăţa
az-buche, apoi cetitul cu litere latine, socoata - lucru mare - , răspun
surile liturghice şi aşa toate cele de învăţat, dar el umbla vara fără
ciorapi, postea toate posturile şi numai capra îi îndulcea viaţa. Acolo
a luat fiinţă sufletul meu, care a rămas acelaşi de atunci şi pînă astăzi.
!n braţele mamei. în scincitul leagănului, în fumul pătruns de mirosul
12 Copiii dup8 diploma de nobilitate este legnlizntd şi transcrisă tot în limba
latinii, dup.1 original. Această copie a fost tradusă in limba românt'l într-un caiet de
un descendent al Corneştilor, inginerul Ioan Cornea, Barb de llieni, din Bucureşti, in
ajunul primului război mondial. Copia ln limba latină şi traducerea in ramâneşte se
află intacte in posesia Euqenlei Pintiliescu, 11.:isculd Cornea, Barb de Ilienl. Ambele
exemplare nu fost puse cu amabilitate la dispoziţia noastră.
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tămîiei, în primele învăţături
căruia dintre noi" 13 .

Clasa a doua

primară

ale

dascălului

se

plămădeşte

211

sufletul fie-

o face tot în comuna Cermei, dar la

şcoala

romano-catoli,că de aici, unde învaţă şi ungureşte. Apoi, în anul 1871,
trece şi ca urmare a sfatului fostului său învăţător Albu ( care îi va stimula apoi paşii spre liceu şi facultate'~). în clasa a treia la şcoala germană din Panatul-Nou (azi Horea), ceea ce îl face ca să înceupă a pă

trunde de timpuriu şi tainele limbii lui Schiller şi Goethe. ln sfîrşit,
clasu a patra primară o face la Arad, din nou la şcoala română 15 •
Tot la Arad urmează Vasile Goldiş şi cursurile liceale, Ia liceu]
maghiar din a,cest oraş 16 , unde un unchi al său, Iosif Goldiş, deţinea catedra de limba română 17 • Părinţii neputîndu-i oferi mijloacele necesare
pentru studii, tînărul licean s-a văzut silit să se susţină la şcoală dînd
meditaţii1 8 , aşa cum c1u fost nevoiţi s-o facă mulţi dintre cărtur,arii români transilvăneni, din trecut. de la Şincai încoace, în tinereţea lor.
ln ciuda acestor greutăţi, Goldiş se dovedeşte un elev eminent, cu
aptitudini deosebite pentru istorie, litera,tură şi filozofie, terminînd, în
anul 1881, cele opt clase de liceu ca şef de promoţie 19 , cu notă excepţională20 şi luîndu-şi ba,calaureatul cu distincţia „eximio-modo" 21 •
Singurul lucru negativ care se poate spune despre această perioadă, a anilor de liceu, e că, învăţînd la o şcoală maghiară, tînărul ardelean a fost ţinut, fără voia lui, departe de cultura neamului său 22 •
Din fericire, însă, ulterior, Goldiş va şti să elimine comipletamente, cu
deplin succes această lacună din instrucţia şi educaţia sa.
Din 188l23 , el intră ca student la facultatea de litere şi filozofie a
Universităţii din Budapesta, trecînd apoi, în 1882, să îşi continue studiile la facultatea similară a Universităţii din Viena, ca să se reîntoarcă
apoi, în 1884, în capitala Ungariei, spre a le termina aici, în 1886. Zbă13
1~

15
16

Patria, 1924, nr. 195, p. 1
Aradul, 1932, nr. 49-50, µ. 2-4
Ibidem
Dimineaţa, 1934, nr. 9745, p. 11

Date biografice despre viata şi activitatea lui Ioan Iosif Golcliş, vezi la Eugen
Contribu/ii cu privire la activitatea şliinţifico-lilerară a lui Ioan-Iosif Goldiş legală de războiul pentru independentă din 1877-1878, în Mitropolia Banatului,
1977, nr. 4-6, p. 294-296
18 Vasile Goldiş, Jegyzelek, 1880, (VII osztaly) (lnsemnctri, 1880, clasa a VII-a
liceală), p. 65; 105, 111; Apud Virgil Molin, Vasile Goldiş dascăl Ia Preparandia
din Caransebeş, 1n, Mitropolia Banatului, 1967 ,nr. 10-12, p. 699-700
19
Dimineaţa, 1934, nr. 9745, p. 11
20
Vezi Diploma de bacalaureat a elevului Vasile Goldiş, nr. 6, eliberată la 12
iulie 1881 de către direcţiunea liceului maghiar din Arnd cu calificativul „eminentla toate materiile. Diploma se află în posesia lui Costică şi Adriana Blănaru din
Arad ţnepo\ii lui Vasile Goldiş)
2
Ibidem, Apud Arndul, 1932, nr. 4!l-50, p. 2-3; Virgil Molin, op. cit., p. 700
22
Virgil Molin, op. cit., p. 700
23
Arhivele Statului Arad, Colecţia manuscrise, dosar nr. 168, 1-6; 18-22; C.f.
Aradul, 1932 ,nr. 49-50, p. 2-3
17

Arădeanul,

14°
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materiale, îşi poate totuşi desăvîrşi preunei burse primite, pentru hărnicia şi
capacitatea sa, din partea Episcopiei ortodoxe român8 din Arad 2 4. Banii
aceş,tia nu îi vor putea asigura totuşi decît un trai foarte precar. ln
toamna anului 1886, după absolvirea facultăţii, cînd pleacă cu treburi
la Budapesta, Goldiş era plin de datorii şi cu sănătatea şubrezită din
cauza lipsurilor materiale 25 . În vremea cît stătuse la Viena - după cum
mărturiseşte un prieten al său 2 G nu mînca dimineaţa, săptămîni întregi, decît o franzelu~ă, iar la prînz lua masa, contra 8 coroane, la o
bucătărie populară. în mod firesc, date fiind aceste condiţii, cel în cauză nota, la 9 mai 1886, în jurnalul său intim: ,.O, Doamne, dă-mi sănă
tate, căci mă tem să nu ajung şi eu prea de cu grabă în mormînt (... )
din cauza lipsei materiale" 2 i. în ciuda acestor grele condiţii de existenţă
şi ca student, Vasile Goldiş, care era excepţional înzestrat spiritualiceşte28, va fi foarte apreciat de către profesorii şi colegii săF!I.
Terminîndu-şi studiile universitare, obţine diploma de profesor în
istorie şi limba latină 30 • Satisface apoi şi stagiul militar, ajungînd ofiter (sublocotenent) de rezervă 31 .
Tatăl său, preotul Isaia, ar fi dorit ca fiul lui să îşi dea şi doctoratuF12, dar condiţiile materiale nefavorabile l-au împiedicat pe tînărul
absolvent să realizeze acest lucru. Spre mîhnirea părinţilor săi, el SP
întoarce acasă fără a deţine titlul de doctor. ln schimb, românii din
Transilvania cîştigaseră de pe acum, aşa după cum arăta un cercetător
lîndu-se cu

gătirea

aceleaşi dificultăţi

intelectuală

mulţumită

Arhiva Episcopiei Ortodoxe române din Arad, Protocolul sC'IWlului şcolar pe
onii 1881-1889, nr. 121 1885 (Şedinta senatului din 28 iunie 1885) şi nr. 194.'1885 (şe
24

dinţa

senatului din 14 26 august 1889), documente clin care rezultii şi faptul cii însăşi
acordarea acestei burse nu a fost lipsit[1 pentru solicitant de umilitate şi dificu!Ui\i;
C.f. Arac/ul, 1932 ,nr. 49-50, p. 2-3
2
:, Vasile Goldiş, Jegyzetek, 1880, (\'II osztaly), (lnsemniiri, 1880, clilSil a ,•11-a
licealZ1), p. 63
2

i;

27

Ibiclem
1/Jic/('m, p. 63, 124

2
s Miron Consluntinescu şi Alexandru Por\ean11, \'alC'riu Brani.5/e. Epoca şi memoriile ~ale', în Valeriu Branişte, A.minliri clin închisoare, Editura J\lin0r,·a, Bucure'lti,

1972, p.

xv

21

Virgil Molin, op. cil. p. 700
ao Arhivele Statului Araci, Co/cc/ir, nwnu~crisC', dosar nr. !GB, f. 131 Diploma
de licent[i a fost eliberati'i la Budapesta în data de 7 decembrie 1887 şi poarlct nr
987. Ea se află în posesia lui Costică şi Adriana Blănaru, din Arad. Vasile Goldiş a
~luclial cinci ani şi nu patru, cum greşit se afirma pînă acum (1881-1882 şi 18841886 la Budapesta, primul şi ullimii noi ani, şi 1882-1884 la ViPnu)
:u Biblioteca Academiei R.S.R., CorC'sponclcn/a lui Glicorglw Rari/iu cu Vasile
Golcliş, manuscrise române, dosar nr. 1012, f. 94-97. Apud \'irgil Molin, op. cil. p.
698-699
2
~ ln anul 1886 Vasile Coldiş se pregctl<?a să-şi ia doctoralul Ia Budapesta. O
neînlelegere ivită intre el şi conducerea universitrtlii a Clicul imposibilt, riimînerea
sa pe mai departe la Budapeslu. Neînţelegerile erau de natur,i politic;1 (Vezi Vasile
Goldiş, Jegyzctek, 1880, (Vil osztaly) (lnsemniiri, 1880, clasa a \'li-a licealii), p. 126-134
!
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al activităţii lui Goldiş, .,un tînă.r cu viilor de n8dejde
cu dîrzenie aluatul unei structuri de luptător ... ":n_

ce-şi plămădea

7

*

Sinl interesante, credem, ele trecut în revistd, cursurile şi sominariile pe care le-a urmat, cit şi rezultatele dobînclite:1~. Astfel, în semestrul I, anul universitar 1881-1882, a audiat la Budapesta, următoa
rele materii: pedagogie generală, istoria pedagogiei antice, etica, analiza algebrică, ştiinţe naturale eXJperimentale (acestea cu profesorul
Eotvăs L6rand). .,metoda negaţiei în limba română", şi istoria li ternturii române ( 1 oră şi respectiv 2 ore pe săptărnînă., cu profesorul Alexandru Roman), .,teoria generală a forţelor" şi astronomie. ln semestrul
II al aceluiaşi an universitar: pedagogie genera 18, "filosofia 0pocii moderne, începînd cu Descartes" (profesor: Alexandru Bernat), etic-a lui
Kant şi dezvoltarea principiilor etice, epoca lui Ludovic al XIV-iea,
,.ura faţă de femei a lui Aristofan", .,continuarea cărţii J. a lui Herodot", istoria literaturii române (acum 3 ore pe săptămînă, cu profesorul
Emil Thewrewh), grnmatica română (3 ore pe săptămînă, cu Alexandru
Roman şi cu ac:claşi: .,Operele lui Bolintineanu, analizate principial,
precum şi decăderea treptată a limbii lc1tine şi dezvoltarea limbilor romanice", cîtc 1 oră pc săptămînă). Printre profesorii de prestigiu, pc
lîn~Jă Alexandru Roman, Alexandru Bernat, Emil Thewrewk, tllnintiţi
deja, se numărau şi alţii, ca Aladar Ballayi, Ioan Telfy sau Augustin
Lubrich. La colocvii, tînărul român ardelean a obţinut în general men\iune·a ,,eminent" şi doar în cîteva cazuri, extrem de rare, pe cca de
.,sîrguincios".
La Viena, în primul semestru al anului II ( 1882-1883), Vasile Goldiş a studiat următoarele materii: .,filosofia enciclopedică" ( cu profesorul Teodor Vogt), istoria universală (intre anii 9-919 e.n.). sintaxa
latină, istoria literaturii cline. în semestrul II: sfîrşitul Evului mediu,
istoria austria,că din secolele al XIV-le a şi al X V-lea, antichităţi romane private (.,Romische Priva,ta'lthertiimer", cu profesorul Michael
Gittbauer), .,poeziile adunate ale lui Catulie" (cu profesorul Carol
Schenke), lectura fabulelor lui Phedrus (cu profesorul \V. Hartel).
In primul semestru al anului III, 1883-1884, el frecventează materiile: .,Declararea (Erklărung, ceea ce înseamnă, de fapt, explicare n.n.) şi discutarea" . .,Critica scrierilor filozofice reunite (adunate)" (cu
profesorul Francisc Brentano, şi tot cu acesta „Filosofia transcendentală"), istoria universală (.,epoca nouă pînă la 1865), statistica austroungară, .,istori'a piesei comice romane şi Andria lui Terentius" (cu profesorul Har tel), .,Cicero: De finHms, Cartea I-II" (cu profesorul Karl
1

a:, Virgil Molin, op. cil. p. 700 ln jurnalul si'tu clin tinere\e Golciiş nota: ,,Un
gînd îmi lrămîntă crc(ic)rii. Cheia lumii s-o ghicesc (Vasile Goldiş, Jcgyzctcfr, 1880
( ... ), p. 293)
11
'
Arhivele Sti1l11lui Arud, Colec/i<t mwiu.\cri.\l', dosar nr. 168, f. 1-6; 18-22
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Schenke). ln seme,strul II: imperiul Atenei, la anul 425 (î.e.n.), .,istoria
imperia'le germane", istoria grecească de la Xenofragmente din Eneida lui Virgiliu ( comentarii), inlcrprclarca elegiilor lui Propertius (seminar filologic), introducerea în
epigr,ama greacă.
Revenind, în anul IV, la universitatea din Budapesta, Goldiş va
urma aici, în anul 1884-1885, cursuri şi seminarii pe teme cum ar fi:
istoria Franţei sub Ludovic al X V-lea, metodele cercetării istorice (ambele ţinute de Ballayi Aladar), ,,Georgica" lui Virgiliu, Marţial ca izvor pentru antichitate (acestea două susţinute de profesorul Emil Thewrewk), elegiile romane etc. Ulterior, în semestrul II al anului universitar 1884-1885, el va audia materiile: istoria Ungariei în epoca modernă, ,.i'storia civilizaţiei din Ungaria în epoca mixtă (a regilor proveniţi
din diverse dina·stii), istoria colonizării spaniole ( cu profesorul Ballayi
Aladar), ,,lucrări de izvoare, •cu privire specia'lă la istoria ungară" (la
această materie profesorul Henrik Marczali, renumit istoric cu vederi
liberale, îi va acorda lui Goldiş calificativul „foarte sîrguincios, cu
progres eminent"), comentarii despre Germania lui Tacit (cu profesorul
Emil Thewrewk).
In sfîrşit, în anul V, primul şi ultimul semestru al studenţiei sale,
din 1885-1886, tînărul ardelean audiază istoria Ungariei (epoca modernă: 1840-1848), istoria lui Don Carlos (cu profesorul Ballayi Aladar), Germania antică (cu profesorul Emil Thewrewk), geografia antică
a Europei (cu profesorul Alois Heinrich) şi participă la seminarii cum
ar fi „lucrări de izvo,are" (ţinute de acelaşi profesor Henrik Marczali,
care de data aceasta îl notează: ,,Foarte sîrguincios. A făcut lucrări
eminente"), practica diplomatică ( e vorba de ştiinţa auxiliară a diplomatidi), ,,practica de critică de texte eline şi latine (sub îndrumarea
profesorului Emil Thewrewk).
Şi în a·ceşti ani, eforturile depuse de harnicul student primesc numeroase calificative de „eminent". Ceea ce se mai poate remarca totodată e interesul ·cu care s-a consacrat 5tudiului istoriei (pasiunea pentru aceasta i-o va fi stimulat şi orientat în bună măsură tocmai şi in
primul rînd, profesorul Henrik Marcza'li), pe care o va practica apoi ca
dascăl şi autor de manuale foarte valoroase pentru vremea în care au
apărut, de largă şi temeinică informaţie, de luptător şi de învăţat educator al neamului său 15 •
universală a epocii
fon pînă la Di oelor,

Deşi trăind încă

din anii de liceu şi apoi în cei de facultate printre
chiar în familii aristocratice ca aceea a baronului Lipthay din
Lovrin, unde era stimat şi respectat „pentru destoinicia excepţională şi
străini,

a,
precum
1887

lbiclem. Vezi şi Indexul de note al studentului Vasile Goldiş pe anii 1881)886
şi

diploma de

licenţă

nr. 978,

eliberată

la Budapesta !n data de 7 decembrie
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iubit pentru atîtea însuşiri alese" 36 , din perioada studiilor universitare
Goldiş se arată interesat de soarta românilor din Transilvania (şi a
românităţii în general), dornic întotdeauna să aducă un aport social cît
mai activ în favorul lor. Aşa se explică faptul că. în vremea cît a studiat la Budapesta, Goldiş va fi alături de un Iuliu Maniu. Alexandru
Lapedatu, Virgil Oniţiu, etc., în fruntea activităţii desfăşurată de societatea „Petru Maior", a studenţilor români de aici. ca membru al acesteia:iî. lntrunindu-se seară de seară şi duminica la sediul societăţii lor,
studenţii români din capita1a Ungariei foiletau zime, discutau probleme
de actualitate, citeau lucrări literare sau politice. Aici îşi mărturiseau
ei unu1 altuia gîndurile, greutăţile pe care le în tîmpinau, discutau despre cei de acasă, despre meleagurile natale, despre suferinţele românilor ardeleni. Comentau de asemenea cu aprindere şi indignare, insultele la adresa neamu'lui lor, proferate de profesorul de istorie, atunci
cînd le vorbea despre trecutul şi viitorul Ungariei3 8 •
Astfel. treptat, în aceşti tineri, printre care se afla şi Vasile Goldiş,
se vor contura tot mai muH direcţiile unor aspiraţii politico-naţionale.
Creştea în ei mereu revolta, dar şi speranţa în izbînda, pînă la urmă,
a poporului din care făceau parte:J!1_ Deja ca student la Budapesta, ca
membru al societăţii „Petru Maior", de aici. Vasile Goldiş va face propagandă pentru răspîndirea culturii româneşti, pentru strîngerea legă
turUor dintre românii ardeleni şi fraţii lor de peste Carpaţi şi va sprijini ulterior ideile memorandiştilor 40 •
Şi în perioada studiilor la Viena, el va fi o prezenţă foarte activă
în viaţa obşteas1că a tinerimii studioase române din capitala Austriei. La
13 decembrie 1882, studentul în litere şi filozofie, Vasile Goldiş este
primit ca membru al societăţii academice a acesteia, ,,România jună " 41 •
Atît în cadrul comisiei literare a acestei societăţi, din care făcea
parte 42 , cit şi în afara ei, cel în cauză va desfăşura o muncă susţinută.
El sprijină di·feritele acţiuni organizate (serbări, aniversări. etc.) şi prin
dinamismul său reuşeşte să constituie un veritabil punct de atracţie
către societatea pentru cei care încă nu erau membri 43 •
Că Vasile Go'ldiş, în perioada studenţiei sale, a ajuns chiar
da·că nu cu suficientă clarviziune politică la înţelegerea aspiraţiilor
şi justificatelor doleanţe ale românimii ardelene, a problematkii ce se
36

Silviu Dragomir, Vasile

Goldiş,

luptătorul şi

realizatorul politic, Sibiu, 1936,

p. 4

~, Octavian F. Popa, Carmen Saeculore, ln Almanahul Socictătii Academice
„Petru Maior", Cluj, 1929, p. 113
38 Ibidem
39 Ibidem
40
Vasile Goldiş, Jcgyzetek, 1880 ( ... ), p. 72; 117; V. Curlicăpcanu, Mişcarea
culturală românească pentru unirea din 1918, Editura Ştiintificfi, Bucureşti, 1968, p.
145
41
Lumindlorul, 1882, nr. 99, p. 3
2
'
Ibidem
3
'
V. Curticăpeanu, op. cil., p. 160-161
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ridica în faţa Transilvaniei acelei vremi, ne-o dovedeşte, convingător,
credem, şi aceste cîteva rînduri de jurnal intim pe care le-a aşternut
pe hîrtie la 11 martie 1886, pe cînd era student în ultimul an la Budapesta: .. ar treimi să ne iertăm erorile individuale unul altuia şi să
lucrăm umăr lu umăr pentru vc.1loare,1 n<l~ionalitaţii noastre, fiind ată
caţi de toată lumea. Rău faci, domnule Mureşan, cînd dai năvală asupra
lui Sldvici şi rău faci, domnule Slavid, cînd dai năvală asupra lui
Meţianu, Roman (Alexandru), Goldiş (e vorba de Iosif Goldiş, viitorul
episcop al Aradului - n.n.) şi alţii. Aceştia sînt români buni ca şi dta
şi rău facem cînd ne înstrăinăm unii de alţii prin personalilăti (ches1.iuni personale - n.n.) urîcioase''H. Concluzia la care ajunge Goldiş cu
privire la posibilitatea obţinerii de către poporul român a drepturilor
naţionale şi sociale este lupta revoluţionară: .,A încetat lupta cu dreptul în mînă, provocarea la simţul de dreptate, a început lupta cu focul
şi cu pumnul " 45 •
Tînărul student, considerînd deci că vremea petiţiilor, a memoriilor şi poate şi a luptelor parlamentare a încetat şi că a sosit timpul
pentru utilizarea cu totul a altor mijloace ca cele insurecţionale, dorea
în acelaşi timp, pentru a se putea obţine victoria unirea tuturor forţelor naţionale ( 0 o idee care va apărea constant la el, inclusiv, după
cum vom vedea în alt capitol, în perioada conflictului 1910-1911 dintre
conducerea Partidului Naţional Român din Transilvania şi grupul „tinerilor oţeliţi" din care făcea parte şi Goga). Aceasta însă fără a vedea in
conflictele existente la acea oră între diferiţi intelectuali şi politicieni
români transilvăneni efectul. în primul rînd, al unor diferenţe de optică
social-politică cum, în realitate şi era - , ci punîndu-le în exclusivitate pe seama unor „personalităţi urîcioa·se".
Tot din anii studenţiei sale, Vasile Goldiş se arăta preocupat şi de
stările de lucruri de peste Carpaţi, de viaţa politică din Vechea Românie, totul privit de către tînărul ardelean prin prisma intereselor comune şi a năzuinţelor de eliberare naţională a populaţiei româneşti
din Transilvania. ln acelaşi jurnal intim, din care am citat şi mc1i sus
(şi anume la 12 martie 1886), Goldiş nota, aslfPI: .,Vorbirea lui M. Kogălniceanu ... a făcut o impresie straşnică asupra tuturor tinerilor de
aici ... S-a făcut drept acea propunere din partea mea şi a lui Ţepe
neag să o traducem în ungureşte, să o tipărim şi sa o trimitem prin
toată ţara ca să (se) audă ... odată un sunet al adevărului" 4 i;.
Evocînd peste decenii activitat0a sa obştească din vr0mea studenţiei şi rolul acestei perioade în formarea sa politico-ideologică, Goldiş
va scrie: ,,îmi aduc aminte cu drag de zilele petrecute în societatea
colegilor de atunci, doi ani la „Petru Maior" în Budapesta şi doi ani
la „România Jună" în Viena. în sufletele noastre tinere de atunci s-a
H
1
''
iG

Vasile

Goldiş,

Jegyzctc/{, 1880 ( ... )

Ibidem
//Jic/cm
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intensificarea luptei pentru a grăbi r<>alizmea sfîntului ideal
ce ne îndulcea viaţa şi ne întărea sufletele"'' (e vorba de emanciparea
naţională a românilor ardel0ni şi unin'a lor cu Tara). In acelaşi arlicol
el va mărturisi că alunei, în timpul cit a fost sludent la Budapesta şi
Viena, s-a format - ca şi colegii săi - din punct de vedere politic 48
Astfel, la terminarea studiilor universitare, Vasile Goldiş era conştient de menirea sa, iar crezul său politic era încă de pe acum foarte
limpede. Cu atît mai mult cu cit citise pînă alunei în afară de o bogată
literatură istorică, şi o sumedenie de tratate politice, pe care le adnotase cu grijă şi la obiect~!).
După l0rminarea studiilor universitare, în toamna anului 1886, Vasile Goldiş îşi începe cariera didactică la Caransc>beş ca profesor la
Preparandie, unde va sta în total 3 ani (din 1886 pînă _în 1889), şi unde
se va şi căsători cu o talentată profesoară de pian. Incă din primele
luni, el se va bucura de aprecierea înaltului prelat şi în acelaşi timp
de direcţiunea Preparandiei, căci va şti să cultive relaţii excelente cu
colegii săi, iar prin preocupările sale, prin orizontul cultural, politic,
prin orientare şi concepţii el era cunoscut ca unul dintre cele mai culte
şi avansate figuri în cadrul generaţiei sale:; 0 • De asemenea, Goldiş se
17 Vasile Goldi~. 1m,emnări, în A/monahul Socictălii Academice „Petru Maior",
Cluj, 1929, p. 55
48 Ibidem. C.f. Ion Jelecuteanu, O scurtă biografie. Vasile Goldiş, Arad, 1934,
p. 4
10 Silviu Dragomir, op. cit., p. 6
:,o Arhivele Statului Caransebeş, Ponei Şconlo pcclauoqică Caransebeş, Dosilf nr.
1 1886, Doc. nr. 688, 1886, f. 12; Dos,ir nr. 1/188Q, Doc. nr. G2/188Q, f. 13; Doc. nr.
258 '188G, f. 12; Doc. nr. 445/188D, f. 18; Arhivele Statului Arnd, Calce/ia manuscrise,
Dosar nr. 168, f. 50-51; Gheorghe Şora, Vm,ilc Goldiş ,·ăzut ele contemporani, în
Ziridarn, Arad. 1978, nr. IX, p. 283-301. ln urma cercetării unor documente inedite
afirmum cu precizie c,1 Vasile Goldi-;; nu a funcli0nat în anul 1885.'1886 ca profesor
la liceul de aplicaţie din Budapesta. U abia îşi terminase studiile universitare la
sfîrşitul lunii iunie 1886 şi nu putea fi numit profesor în 1885, cum greşit au afirmat
pînă acum toţi biografii lui. Goldiş a studiat Ia Budapesta şi Viena cinci ani şi nu
patru (1881-1882; 1884-1886 la Budapesta şi 1882-1884 la Viena). Acest lucru rezullc.1 din următoarele documente: 1l Diploma de licenlă nr. Q78, eliberată Ia 7 decembrie 1887, unde se specifică anii de studii; 2) Indexul de note pe anii 1881-1886;
3) Jurnalul său din tinerete (Jcgyzctek 1880( ... ) p. 128-134 4) O declaraţie a lui
Vasile Goldiş din 1912 în care afirmă că a studiat Ia Budapesta şi Viena limba latină
cinci ani (Vasile Goldiş, Scrieri social-politice şi literare, Edilie îngrijită, studiu introductiv, tabel cronologic şi bibliografie de Mircea Popa şi Gheorghe Şora, Cuvînt
înainte de acad, prof. Ştefan Pascu, Editura Facla, Timişoara, IQ76, p. 143)
Lui V. Goldiş i s-a propus numai să rumînă profesor la Budapesta din toamna
anului 1886. La 21 mai 1886, Goldiş notează în jurnalul său că după ce terminase
examenele de licenlă cu mult succes, conducerea universită!ii, v[1zînd în tinărul student român un element exceptionaI. încercc.1 s[1-l atragă în rîndul renegaţilor. Iată ce
scrie însuşi Goldiş: ,,Pare-se că am ciştigat simpatia ·lui Bartal. A dot1a zi întîmpU1tor m-am întîlnit cu el pe stradă. ll salut şi vreau sii merq mai departe. Dar el se
întoarcf! şi îmi spune pe nume: ,.Domnule Gol<liş, nu aţi fi dispus să venili la anul
(1886-1887) la noi la gimnaziul model? Fireşte cu am rfispuns cu da ( ... ) După ce i
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bucura de o mare autoritate în faţa elevilor sa1, atît datorită culturii
sale filozofice temeinice, cit şi bogatelor sale cunoştinţe de specialitate
şi deosebitului său tact pedagogic" 1 •
Tinărul profesor era conştient însă de faptul că anumite' condiţii
vitrege l-au împiedicat să se instruiască în limba naţională, să posede
într-un mod totuşi mai profund şi sistematic cunoştinţe asupra istoriei
şi culturii poporului căruia îi aparţinea. încă în notclP zilnice pe care
le-a redactat în limba maghiară ca student, el se angajează să îşi elimine această lacună 5 :?. Ca atare, odată ajuns la Caransebeş, el s-a apucat să înveţe temeinic gramatica românească, a studiat „cu o sîrguinţă de fier" cum spunP Silviu Dragomir - literatura şi istoria
naţională şi a început să urmărească cu o şi mai mare atenţie dezvoltarea politică a statului român de peste CarpaţP 3 • In acelaşi timp, Goldiş
a căutat - şi a reuşit - să se încadreze cit mai mult în viaţa culturală şi social-politică a CaransebPşului. Fireşte că, în primul rînd, el
se consacră activităţii şcolare, contribuind încă de pe acum la promovarea şi la ocrotirea învăţămîntului naţional al românilor transilvăneni.
aflat într-o perioadă foarte critică, cînd tendinţele de deznaţionalizare
promovate de oficialităţile maghiar€' erau proclamate făţiş.
Funcţionînd ca profesor suplinitor cu un salariu modest de 1.000
florini anuaP\ căci dieceza Caransebc>şului era săracă, Goldiş a predat
româna, istoria, limba maghiară, latina, noţiuni de teorie litNară, geografif', etc., şi aceasta - după cum se arată în atestatul eliberat la
cerere de către consistoriul diecezan locaP·5 la un nivel lăudabil.
se înşiră toate avantajele materiale, Golcliş exclamă: .,La anul (1887) cu ajutorul
Domnului, doctoratul şi diploma ele profesor". Intuind însă, după cîleva zile, cursa ce
i se întindea, în defavoarea naţiunii sale, studentul român refuză cu demnitate binefacerile oferite in capitala ungară şi vine profesor, în toamna anului 1886, la Preparandia din Caransebeş. ln ultimele file ale jurnalului din tinere\e, Vasile Golcliş relatează următorul eveniment familial: .,ln 29 aug(ust) sl(il) n(ou) (luni) la 12 ore
şi 1h m-am cununat cu iubita mea soţie Vioara, la Lipova, în biserica greco-orientală, de acolo, după ce iubita mea a fost trecută de la romano-catolici la legea
noastră ( ... ) La cununie au fost de fată şi părintii mei din Cermc:>i ... • (Vasile
Goldiş, Jegyzeteh. 1880 ( ... ), p. 157-158
Vioara era Anvos Viola. pictorită talentată, fiica solqăbirăului clin Lipova. Căs
nicia cu dinsa a durat numai pînă în 1902, mai ales din cauza inadaptării ei la climatul vieţii de la care Vasile Goldiş nu in\elegea să facă nici un fel de abdicarr.
ln acelaşi an, el s-a recăsătorit cu Elena Lu\ai, o tinără şi fermecătoare lnvă\ii
toare clin Pecica, alăturea de care şi-a petrecut tot restul vieţii.
1
·' Arhivele Statului Araci, Colecţia manuscrise, dosar nr. 168, 131; Ion Docht
Bălan, Octavian Goga, Editura Minerva, 1975, p. 48-50; Gheorghe Şora, Vasile Golcliş văzut de contemporani ( . . .), p. 285-300
2
~ Arhivele Statului Arad, Colecţia manuscrise, dosar nr. 168, f. 1-6 18-22; V.
Goldiş, Jegyzetek, 1880 ( ... ), p. 63-138; Silviu Dragomir, op. cit., p. 6 1 Virgil
Molin, op. cit., p. 704
''

3

4

Ibidem

Biblioteca Academiei R.S.R., Corespondenta lui Gheorghe Baritiu cu Vasile
manuscrise române, dosar nr. 1012, f. 94-97
:,:, Arhivele Statului Arad, Colecţia ma11usc1isc, dosar nr. 168, f. 27, 130-137
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De aceea, toate preocupările lui Goldiş se vor concentra înspre găsirea
unor posibilităţi de a schimba locul şi condiţiile de activitate.
Încă din al doilea an al şederii sale la Caransebeş, tînărul profesor, în vîrstă de numai 26 de ani, publică în „Foaia DiPcezană" un
ciclu de observaţii critice, de un remarcabil realism, pe marginea „Raportului făcut de ministrul cultelor şi instrucţiunii din Budapesta despre starea învăţămîntului din Ungaria în 1885-1887""0 • în această intervenţie publicistică a sa, Goldiş scoate în evidenţă părţile lacunare,
exagerările şi latura abuzivă a stărilor de fapt din şcoală, din învă
ţămînt în monarhie, dar în special în Transilvania. El constată cu amă
răciune lipsa de interes, ba mai mult: adversitatea oficialităţilor din
imperiul austro-ungar faţă de instrucţia poporului român, faţă de şcoala
românească în genere.
Articolul respectiv este interesant din multe> puncte de vedere.
Autorul lui, de pildă, vorbeşte despre marea importanţă pe care o are
instrucţia publică în viaţa unui popor şi militează pentru crearea de
condiţii ca lumina ştiinţei şi a culturii să fie accesibilă şi pentru mase,
căci numai astfel se poate prospera şi intra cu adevărat în rîndul naţiunilor civilizate. Legat de aceste idei, Goldiş sesizează just că în
vremea cînd scria observaţiile sale, prosperă doar şcolile în care învaţă
copiii celor bogaţi, în timp ce şcolile comunale -- fie ele ale statului,
fie confesionale -stagnează. (A se remarca faptul că discutînd o asemenea problemă, autorul articolului nu se referă numai la situaţia învăţămîntului românesc din Transilvania, ci, într-un spirit larg, democratic, el vizează şi stările de lucruri existente aci în general.)
Pe deplin conştient de importanţa şcolii, Goldiş lansează totodată
un fierbinte apel către toţi factorii (învăţători, biserică, familie, etc.)
ca să depună eforturi sporite pentru cr<:>şterea frecvenţei şcolare la
copiii de români (şi nu numai la băieţi, ci, lucru important, şi la fete).
Căci arată el piedicile în calea înaintării românilor ardeleni sînt
numeroase şi mari ( atitudinea ostilă a statului asupritor, sărăcia poporului, lipsa localurilor de şcoală, a învăţătorilor), dar trebuie să se
lupte pentru învingerea lor şi totodată pentru biruirea şi a unor factori
subiectivi dăunători, cum ar fi lipsa de interes a multor părinţi pentru
şcolirea odraslelor lor.
O idee deosebit de valoroasă este aceea potrivit căreia învăţămîn
tul trebuie să fie strîns legat de practică, de necesităţile acesteia, ale
poporului. In acest sens, şi ridicîndu-se împotriva imitării fără discernămînt a unor modele apusene, Goldiş critică programele şi planurile
de învăţămînt şi optează pentru utilitatea introducerii unor obiecte de
studiu ca: economia rurală, grădinăritul, albinăritul, mătăsăria, unele
ramuri ale industriei casnice. E drept însă că, totodată, tînărul profesor
6
''
Vasile Goldiş, Raportul ministrului de culte şi instructiune publică despre
starea învătămîntului din Ungaria, în foaia Diecezană, 1888, nr. 6, p. 2-4; nr. 8 p.
4-6; nr. 9, p. 2-4
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se arată în această dirc>cţie a fi în parte adeptul unor mentalităţi oarecum anacronic<:', căci el propune în paralel şi reducerea ca număr de
ore a unor materii de• categorică importanţă, cum ar fi chimia, fizica şi
alll'le.
Dar dincolo de asempnea observaţii critice CP i se pot fac<:', articolul lui Goldiş, pus sub semnul unui profund patriotism, dovPdeşte în
g0neral o tenwinică competenţă a autorului lui în problemele şcolii şi
totodată prin caraclPrul său de replică de mai largi implicaţii - ne
lasă să întrevedem şi latura de viitor om politic al celui cc> le-a scris.
în afară de munca la catedră, de activitatea strîns legală de aceasta
şi de intervenţiile publicistice, Vasile Goldiş participă, după cum am
mai spus, şi la viaţa culturală a oraşului. Astfp], în „coinţeleger<>" cu
alţi profesori localnici, t>l organizează un ciclu de seratP literare şi de
baluri 1wnlru „destragerea" spirituală a „inteligenţei" române de aici,
participînd direct şi la programul acestora, cu nararea, de pildă, a unei
istorioare umoristice despre „Cum am păţit eu în peţite"·';, pe care
o va citi la o şezătoarP literară la „Casina" română din localitate. Totodată, în anul 1887, cînd s-au împlinit 50 de ani de păstorie a episcopului Ioan Popazu, Vasile Goldiş a făcut parte din comitetul de 25 de
fruntaşi ai vieţii publice caransebeşene care a pregătit manifestările
omagiale dedicate sărbătoritului.
Dacă totuşi existenţa culturală a Caransebeşului vremii răminea
destul de precară (iniţiativele, lăudabile altfel, de genul unora dintre
cele amintite mai sus, erau, ele însele, modeste şi reduse numericeşte),
oraşul acesta reprezenta cu mult mai mult în plan politic: el ajunsese
a atinge, în această direcţie, se poate spune fără de exagerare, chintesenţa tenacităţii pe tărîmul luptelor de rezistenţă naţională şi intru
afirmarea românească. Tocmai în anii prezentpi lui Goldiş, acolo se
desfăşoară, astfel, fazele culminante ale acţiunii dîrze, întreprinsă de
Traian Doda, cel care se ilustrase şi în războiul nostru de independenţă
de la 1877-1878, împotriva împilării românilor şi a nesocotirii drepturilor acestora ca naţiune conlocuitoare în cadrul monarhiei austro-ungare. În această luptă, generalul patriot l-a avut ca un apropiat ce-i
împărtăşea năzuinţele şi pe tînărul profesor dP istorie, care i-a fost
chiar secretar politic printre mulţi alţii. Iar la rindu-i, Goldiş va măr
turisi, ulterior, nu numai o dată, că ucenicia politică şi-a făcut-o în
preajma lui Doda, ,,ultimul mare grănicer';''\ cum îl numeşte el. Cu
firea-i receptivă, şi-a însuşit, desigur, multe din învăţămintele culese
în aceste împrejurări, ceea ce va constribui la formarea sa ca bărbat
politic caracterizat în general prin înţelepciune şi clarviziune. De pE'
:,, ,.!Ni am citit Ia CasinJ nuvela (clacJ meritJ dcest nume) mea intiluldl,1, Cum
om pd/il eu în peţite". Un fleac. Dar a trebuit s;\ o fac din consicleTdlii sociale. Am
~i cintat cu Bârsan clin vioarZt cile\'d piese ... •. 00 asemenea, Golcli~ erd ~i un pasionat culeqător cle folclor. Cele mai rnulle poc>Lii populare nilese cle el d\'C'du un
carac!er satiric, moralizator. (\'asile Goldiş, Jcg)'l«'/l'k, 1880 ( ... ). p. !-l5; 221-230)
.,R Vir~Jil Molin, op. cil. p. 705
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acum deja, tînărul în vîrslă de numai 26 de ani, va intra în aH'na luptelor politice pentru emanciparea poporului său, însufleţit fiind în parte
şi de unel0 idei ale „Comunei din Paris', car0, aşa după cum spunea
c>l însuşi, în nr. 51 din 1887 al „Foii diecezene', ,,a fost un adevăral
uragan (carP) a dat nutremînt binefăcător multor seminţe nobile' 59 •
Şederea aceasta de trei ani la Carnns0bcş a fost pentru Vasile
Goldiş un popas trecător, e drept, dar, după cum am văzut, nu lipsit
de o anumită importanţă pentru începuturile carierei sale de profesor,
publicist şi om politic, desăvîrşită ulterior, în perioadele de activitate
la Braşov şi Arad. Aceasta şi este o cauză - pe lingă pura nostalgie
după tinNeţP, prezPntă în mod firesc şi Pa care îl fac0 pe Goldiş,
în ultimii ani d0 viaţă, să îşi amintPască cu duioşiP de pNioada res1wctivă.

Un semn al ataşam0ntului penlru oraşul în car0 şi-a început
propriu-zis activitatea îl constituie şi faptul că peste aproape două
decenii de la plecarea sa de aici, Goldiş va publica în „Tribuna" ară
deană un articoJliO în care pledează pentru înfiinţarpa în această localitatP a unui gimnaziu superior, pe care cei 328.371 de români din păr
ţi IP Caraş-SevPrinului se afirmă în articolul respectiv - şi-I dor0sc
mai de mult şi îl mPrită pe d0-a-ntregul.
În anul 1889, Vasile Goldiş, dornic totuşi -- aşa după cum reiese
şi dintr-o scrisoare a sa adresată la 5 martie 1888 lui Gheorghe Bariţiu61 de a se stabili într-un mediu mai propice activităţii sale pedagogice, culturale şi politice, cît şi pentru a avea un salariu mai bunn:!,
candid0ază pentru un post de profesor d0 istorie, latină şi română la
gimnaziul (liceul) orloclox român din Braşov. La 13 august acelaşi an,
Eforia şcolilor c0nlrale din oraşul rC'spectiv îi comunică r0uşita la concurs şi numirea sa ca prof Psor definitivn:1• Ca ataH', tînărul dascăl se
mulă în puternicul centru românesc de la poalele Tîmpei, unde îşi încc•pc activitatea odată cu anul şcolar 1889/1890 şi unde va sta pînă în
1901, deci timp de 12 ani. Printre colegii săi, s-au numărat Valeriu
Branişte şi Virgil Oniţiu, iar printre> elevi str81uciţi intelectuali de mai
lîrziu, ca Octavian Goga, Ioan Lupaş, Ioan Lapedalu, Sextil Puşcariu,
Iosif Popovici, Ptc.,;~.
:,!I Vasile Golctiş, O nfncerc religioasă
1n revolu/iunca Jranccză, în Foaia Diccezoncl, 1887, nr. 51, p. 5--6
Gu Vasile Golcliş, GimnClsiu român în Carnnscbc.ş, în Tribuna, 1904 nr. 7, p. 1-2
Gt Biblioteca Academiei
R.S.R., Corespondenta lui Gheorghe Bc,ri/iu cu Vusi/c
Go/c/i-5, manuscrise române, dosar nr. 1012, f. 94-97
t; 2 Ibidem
i;:: Arhivele Stalului Araci, Co/ec/ia manuscri.se, dosar nr. 168, f. 23
G~ lbiclem, f. 132
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Încă din primul an de profesorat la presligiosul liceu din Braşov,
clitorie a lui Anclr0i Şc1guna, Coldiş va preda, pC' lingă latină, română,
istorie şi maghiarii(;:;.
El se străduieşte să îmbunătăţească atît condiţiile de predare cit şi
baza materială a şcolii la care funcţiona. Aslfel, procur8 numeroase
hărţi islorice şi geogrnfice, încîl numai după doi ani de la venirea lui
şi exclusiv datorită slr8daniilor sale, gimnaziul braşovean ajunge s8
deţină 49 de hărţi istorice şi 124 geografice"';. Ca dascăl, Vasile Goldiş
s-a caracterizat prin conştiinciozitate şi coreclitudine exemplară, prin
tact şi înţelegere superioară a legilor educaţiei" 7 •
Aici la Braşov, dîndu-şi seama de marile lipsuri ale învăţămîntului
românesc din Transilvania în această privinţă, Goldiş va începe şi desfăşura mai mult de un deceniu, cu o rară consecvenţă şi evidentă competenţă şi munca sa de autor de manuale. În 1890, el tipăreşte în prima
ediţie „Istoria Ungariei, pentru clasele secundare inferioare, care, deşi
în ansamblu e doar o traducere după L. Mangold, cuprinde şi capitole
referitoare la români. inexistc>nte în tc>xtul original. Peste puţină vreme,
între 1892-1897, Goldiş dă apoi la iveală o „Istorie universală pentru
şcolile secundare" în 3 volume ( contribuţie originală, sprijinită pe
lucrările de specialitate cele mai recente apărute în Europa), iar între
timp, în 1894, tipăreşte şi „Elemente din constituţiunea patriei, sau
drepturile şi datorinţele cetăţeneşti, manual pentru şcolile poporale", ca
peste doi ani în 1896, să fie prezent şi ca autor al unei sintaxe a
limbii latine pentru clasele Iii-IV gimnaziale, concepută într-o modalitate didactică inedită şi conţinînd la sfîrşit un mic vocabular latin-român şi român-latin. (Goldiş a dat şi un manual de stilistică, pentru
clasa a V-a, în care face interesante consideraţii asupra operei eminesciene). Chiar şi din cele arătate mai sus se poate observa că entuziastul profesor nu se limitează, în această preocupare constantă a
sa, de a elabora doar manuale destinate şcolilor superioare. Conştient
de marea importanţă a învăţămîntului elementar, cel care pune bazele
cunoştinţelor şi care totodată e deschis unor cercuri mai largi de copii,
Goldiş a editat şi tipărituri didactice destinate acestuia. Pe lingă Elementele din constituţiunea patriei ... , amintite deja, el elaborează
astfel, în colaborare cu Francisc Ko6s, un „Abecedar şi întîia carte pentru deprinderea limbii maghiare în şcolile poporale române" ( ediţia I-a
1894) şi o „A doua carte pentru deprinderea limbii maghiare" (ediţia 1-a în acelaşi an). De asemenea, ,.Istoria patriei" (Ungariei n.n.)
în legătură cu evenimentele epocale din istoria universală, manual
pentru şcolile poporale (1896) şi „Geografia pentru şcoalele poporale",
o; A XXV 1 programă a gimnaziului marc public
răsăriteancl

din

Braşov,

pe Cinul

şcolar

român ele rcligiunc ortodoxă
1881--189(), Tipografia A. Mureşianu, Brn~ov,

1890, p. 40
00
A XXV JJ programă a gin11wziului marc public romcin ( ... ) pe anul )Colar
1890-1R91, Tipografia A. Mureşianu, Braşov, 1891, p. cm
v7 Gheorghe Şoru, Vu~i/e Go/uiş - µC'dogog, în Tribuna, 1978, nr. -19, p. 7
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şi

hărţi colorate),
dE' la apropiat la

E o muncă apr0ciabilă, chiar dacă ar fi să nu luăm în seamă şi cade conţinut ale tuturor acestor manuale>. Goldiş aduce chiar şi
contribuţii ştiinţificP noi şi care totodată ne reliefează un aspect
foarte important: larga deschider0 spirituală a lui Goldiş, care înţelegea
să încadreze evenimPntelP locale în planul vast al istoriei universale
(făcea istoriP comparativă) şi luptînd neobosit pc>ntru drepturil0 românilor ardel0ni, nu cădea totodată într-un naţionalism îngust, orb, ci
îşi dădeâ seama, de pildă, de utilitatPa cunoaştPrii limbii maghiare şi
provoca colaborarea cu pPdagogi de alte> naţionc11ităţi în realizarea
unor manuale. Manualele sale doved0sc totodată, pe lingă informaţia
amplă, pe lingă pregătirc:>a temc>inică, o hună cunoaştere, a cerinţe>lor
melodico-pedagogice în alcăluirPa unor lucrări de acest g0n, rf'spectarea particularităţilor de vîrstă, a capacităţii de' înţelegerP şi de asimilarp a cunoştinţelor dP către Plevi. Totodată, mai ales în cele de istoriP, e evidentă tc>ndinţa ca el0 să răspundă ţelurilor politin' superioare cărora autorul lor li s-a consacrat, deci latura lor educali v-patriotică.
Preocupărilf' pe linie de şcocilă ale lui C~oldiş, în perioada lui braşoveană, nu se opresc însă la cele arătate. El e astfel permanent interesat ca să contribuie la ridicarea nivelului metodico-pedagogic al
cadrelor didactice. În acest Sf'ns traduce din JamPs L. Hughes „Greşelile învăţătorilor", colecţie de sfaturi şi procedee metodico-pedagogice, pe care o tipăreşte la 1893. DP asem0nea, în „A XXXI programă
a gimnaziului din Braşov ... " ( 1895) publică un Plan dc:> învăţămînt
pentru Jim ba !alină, iur în „programa" clin anul următor, o pr0legere
practică ele limba !alină cu clasa a VIII-a gimnazială.
Totodată, Goldiş se arată interesat şi de problemele generale ale
situaţiei şi dezvoltării învăţămîntului românesc din Transilvania. El e
prezent astfel, în A XXXII programă a gimnaziului din Braşov ... (1896)
cu un Memoriu în chesliunea şcoalei comerciale, iar într-o intervenţie
a sa din anul 1897, în „Gazeta Transilvaniei" 69 cere indignat explicaţii
asupra raportului făcut de un inspector ungur, care notase că rezultatele la şcolile poporale româneşti sînt foarte slabe, considerînd această
afirmaţie ca o insultă nejustificată la adresa şcolii româneşti din Transilvania şi a dascălilor ei.
lităţile

Despre manualele şcolare ale Iul Vasile Goldiş, vezi Andrei Bârseanu Istoria
Tipografia Ciurcu et. Comp.,
Braşov, 1902, p. 584--585; Vasile Goldiş, Scrieri social-politice şi /iterare, Editura
Facla, 1976, p. 307-308; Victor Lucreţiu (pseudonimul lui Vasile Netea), O carie
veche cu probleme actuale. Greşelile învdţălorilor, de James Hugues Trnducere
de Vasile Goldiş, in Progres şi cullură, ( ... ), Tg.-Mureş, 1934, nr. 4, p. 8-10
09
Gazeta Transilvaniei, 1897, nr. 103 p. 3; nr. 104, p. 2, nr. 125, p. 2-3
~ij

:şcoalelor centrale române gr(eco) or(lodoxe) din Brnşov,
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Dincolo de activitatea sa pe tărîm pedagogic, Goldiş 0 prezent în
perimetrul culturii şi pe alte> spaţii. Să amintim astfel, aci, studiul său
despre „Pesimismul în poeziile lui Mihail Eminescu", publicat în anul
morţii poetului ( 1889) în paginile „TribunPi" sibicne 70 ( acum, la Braşov
se afirmă neobositul profesor şi ca literat publicist), şi activitatea dC'pusă în cadrul „Socict8ţii pentru crearea unui fond de teatru român"
(ale cărei prime patru anuare, apărute în perioada 1898-1901, tot el a
fost cel ce lc>-a „redigiat"). În calitate de s0cretar al acestei societăţi
(între 1895 şi 1901' 1) înfiinţată la 1871 de Iosif Vulcan şi Alexamlru
Roman şi al cărei sediu se mută în 1895 la Braşov, Goldiş publică, de
asc>menea, o serie de studii şi articole, urmărind impulsionarea vieţii
culturale româneşti din Transilvania. De asc>menea, se ocupă de înfiinţarea unei „Biblioteci teatrale" şi alcătuirea unui repertoriu teatral naţional pe gustul maselor populare, făcînd în acest sens apel la toţi
autorii'~ .În acPlaşi timp, Goldiş se interesPază şi de buna organizare
a societăţii şi de gospodărirea fondurilor ei':1•
Demnă de remarcat este participarea sa tot mai intensă, sub o formă sau alta, la viata politică. In această direcţie, Goldiş stabileşte,
încă din primii ani ai şedPrii sale la Braşov, legături intime cu un Diamandi Manol0, fruntaş al luptelor nationalP ale vrC'mii, profesorul Ghiţă
Pop, E'tc„ şi facE' part0 (între 1890-1896) din „Casina română" 7 ~ locală,
una dintre celE' mai puternice societăţi culturalE' din sudul Transilvaniei, al căr0i secretar va fi între 1891-1895, şi în cadrul căreia va desfăşura o bogată activitate (inclusiv politică), contribuind la ridicarea
asociaţiE'i respective pe un plan superior. De abia de acum începe să
se orienteze mai profund şi mai specializat în problemele politicf' ce
stăteau în faţa românilor ardeleni. Pe plan practic, PI se am0stecă în
luptPle politice locale, alături de ceilalţi prof0sori din Braşov şi ală
turi de alţi intPlectuali, agită împotriva n0dreptăţilor rPgimului austroungar tineretul braşovean şi în special pe elevii lui, ca şi populaţia
satelor din jur. De partea profesorului român s-a situat şi grupul „Saşi
lor tineri", denumiţi de elementele germane consNvatoare reacţionare
,,saşii verzi". Agitaţia estP extinsă în tot judf'ţul Braşov şi viza poli;u Vasile Golcliş, P<'simismul în poeziile lui Mihail Eminescu, în Tribuno, 188fl,
nr. 257, p. 1025; nr. 258, p. 1029-1030; nr. 259, p. 1033-1034; nr. 260, p. 1037-103Ll;
Gheorqhe Şora, Vasile Goldiş despre Mihai Eminescu, în liric/ava, (Arad), 1976, nr.
VI, p. 313-323, Orizont, Hl76, nr. 42, p. 3
71
Vasile Goldiş, Remas Hun, în Anuornl I\' ol Societăţii pentru crearea unui
fond· de teotru român, pe anul 1900-1901, Tipografia A. Mureşianu, Braşov, 1901, p.
2; Gozela Transi/voniei, 1855, nr. 230, p. 1-2.
n Arhivele Statului Braşov, fonclul ele leolru român, cutia nr. 54, doc. nr. 7527,
7528, 7529, 7530, 7531, 7532, 7541, 7542
7a Ibidem, cioc. nr. 7448
H Ion Colan, Casina română din Braşov, 1835-1935, Institutul de arte grafice
,.Astra", Braşov, 1935, p. 165, anexa p. XLIX; Silviu Dragomir, op. cit., p. 6; V. Curticl1pean11, op. cit., p. 33-34
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tica guvernului, care susţinea teoria statului unitar maghiar, lucru de
care era nemulţumită şi o mare parte din tineretul săsesc 75 •
Un rol deosebit de important în c1firmarea şi orientarea lui Vasile
Goldiş în plan politic l-a jucat momentul 1\lfemoranclului. Se pare că
demnitatea şi curajul luptătorilor l-au oţelit şi pe el, l-au îmbărbătat,
i-au sporit energiile şi l-au determinat să se manifeste încă mai activ.
Rememorînd în almanahul din 1929 al Societăţii academice „Petru
Maior", evenimentele politice anterioare anului 1918, Goldiş însuşi
arăta că mişcarea memorandistă a avut asupra lui un mare ecou, ară
tîndu-i, totodată, limpede, lui şi multor altora, că singura cale a libertăţii naţionale era desprinderea Transilvaniei din Imperiul austro-ungar,
unirea ei cu România 76 • Ca atare, anul Memorandului - după cum
arăta, pe bună dreptate un cercetător încă de acum cîteva decenii -- a
ajuns să însemne în concepţia lui Vasile Goldiş „începutul unor mari
schimbări şi frămîntări în viaţa politică ardeleană", o dată de la care
„se afirmă tot mai mult un curent sănătos politic care trezeşte forţele
latente ale românilor"î 7 • E o viziune fără îndoială corespunzătoare
adevărului.

În periouda procesului memorandist, Coldiş desfăşoară o intensă
activitate politică. Astfel, împreună cu alţii (protopopul Voina, Valeriu
Bologa) îi mobilizează pe românii din oraş şi împrejurimi - inclusiv
pe elevi - ca să-i conducă la gară pe „acuzaţi " 78 • De asemenea, cu un
colPg, Nicolae Piltia, el cutreieră - după cum rezultă dintr-un raport
al prefectului local datat 13 mai 1895 - comunele româneşti din jurul
Braşovului „îndemnînd populaţia să ia parte în masă la proces ( s-a
r0alizat o delegaţie impresionantă de 200 pnsoane) şi să îi convingă
pe preoţi ca în ziua pronunţării s0ntinţei să vorbească din amvon celor
rămaşi acasă 7 !'.

În acelaşi timp, profesorul braşovean ia şi atitudine în presă; după
Suciu, cele mai puternice atacuri în problema respaginile ziarului sibian „Tribuna" datorindu-se condeiului său de colaborator gratuit 80 • E vorba de articole nesemnate,

mărturia dr. Ioan
pectivă apărute în

r, Arhivele Slutului Arad, Co/cc/ia manuscrise, dosur nr. !G8, f. 180
Vasile Goldiş, Îndrumări, în A.lmmwlwl societăţii Acnclcmice „Petru Mnior"
( ... ), Cluj, 192H, p. 55
77
Ed. I. Gtivănescu, Politica de aclivitnte şi Joon Russu-Şiriunu, în Piotra de hotar, lll, 1936, nr. 5-6, p. 55; Pavel Cociuba, Ioan Russu-Şirianu luptător pentru
înfăptuirea unită/ii nu/ionule a poporului român, în Crisin, (Oradea) 1978 voi. 8
p. 387-593
'
'
'
78
Arhiva Instilutului de studii istorice şi social-politice de pe lingă C.C. al
P.C.R., fond problema 110/ională, dosar nr. 4, f. 29-30, Ion Bozdog, St(JIUI poli/ist.
Materiul documentar dintr-o arhivă Sl'cretă braşoveană, Institutul de arte grafice
„Astra", Braşov, 1944, p. 77
7
Instilulului de studii islo1ice şi social-polilice de pe lîngZi C.C. ul
~ Arhiva
P.C.R., land problema naţională, dosar nr. 4, f. 34; Dreptatea, 1894, nr. 108, p. 3
80
Ioan Suciu, Arăcianii şi P(Jr/idul Nn/ionol Român. Aclevărnri istorice. Rcominliri de interes na/iorwl ( ... ), Arad, 1924, p. 20
,G
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m0nţio1wază acelaşi contemporan, d0oarecP Goldiş nu voict sa primejduiascct licPul în al ctirui serviciu era, atrăgîndu-i răzbuni.lrea guvc>rnului unqarH 1 • Ţinînd seama de această indicaţie şi parcurgînd colecţia
ziarului respectiv, ni s-a părut a găsi în unPle din articolele anonime
publicate, PlemPnle c>senţialc, proprii ideilor şi stilului lui Vasile Goldiş.
Pără a pulea afirma cu absolută certitudine că i-ar aparţine, ne îngă
duim loluşi să ne oprim puţin asupra lor. E vorba mai întîi de două
apărule chiar în anul 1892: .,Proscrişii" (.,Tribuna 10/22 noiPmbrie 1892,
şi „România şi chestiunea transilvană" (.,Tribuna" 6/18 decembrie 1892).
ln primul e elogiat tineretul român din România şi Transilvania, nă
clejdPa naţiunii, pentru atitudinea lui curajoasă, dîrzcl în apărarea memorandiştilor, care îi dau autoru lui încredered în viitor. Tînăra generaţie se arată în articol - a făcut cunoscută în Europa problema
românească şi astfel ca şi acum, ca şi la 1848, .,s-a înscris în cartea
neamului românesc cu merite în veci nepieritoan:•". Celălalt articol
apărut în acelaşi an, e asemănător, parţial, cc1 problematică, el reliefînd - cu ocazia plecării lui Ioan Raţiu la Bucureşti - solidaritatea
românilor dP dincolo cu lupta frnţilor lor clin Imperiul austro-ungar şi
simpatia popoarelor Europei pentru militanţii mf'morandişti.
Dar şi cîteva articolP din anul 1894 ne-au reţinut atenţia. De
pildă, cel intitulat „Strîng<:>rea rîndurilor noastre" (.,Tribuna", 18/30 ianuarie) ,în care se arată că poporul român nu poate fi intimidat prin
campanii de propagandă şovină şi întemniţarea memorandiştilor şi e
elogiată personalitatea dr. Ioan Raţiu, preşedintele Partidului Naţional
Român. Sau „Memorandul" (,,Tribuna", 25 martie/6 aprilie 1894), elogiu al mişcării respective şi înfierare a procesului intentat de fapt
naţiunii române, ca încercare de reducere la tăcere şi maghiarizare. Şi
de data aceasta se arată că asE>menea procedee nu-şi vor atinge scopul (.,Românii nu sînl păsări să le hîşii şi să se sperie să zboare"), ci,
din contră, vor oţeli şi mai mult inimile tuturor celor ce şapt0sprezece
secole au ştiut să reziste tuturor încercărilor de a fi desfiinţaţi ca existenţă naţională.

Ideea că procesul intentat luptătorilor memorandişti e de fapt
unul la adresa naţiunii române şi că el va fi un eşec pentru cPi ce l-au
gîndit - reapare pe prim plan şi în articolul nesemnat „Şireată dar
proastă" (,,Tribuna", 3/15 aprilie 1894). Iar sub titlul „Solidaritatea românilor" (.,Tribuna", 3'15 noiembrie 1894) se lansează un călduros apel
la unire în lupt.':i, criticîndu-se totodată Partidul Liberal din România,
în fruntP cu Ion Brătianu, pentru faptul că, din interese înguste de
grup, s-a făl'ul vinovat din acest punct de vedere.
Pe linia ideii acesteia a solidarităţii naţionale, Goldiş va acţiona
şi în mod praclic. Aşa se Pxplică faptul că pref<>ctul Braşovului raporta
la 8 sept0mbrie 1895 că profesorul de lil gimnaziul român într('ţineil lc>gături cu Ligil cullurală din Bucur0şti şi că „ajutorul de bani trimişi
bi
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din Vechiul Regat" îl manipulează Vasile Goldiş şi tot el manipulează
şi ajutoarele şcolii de fete, care este susţinută exclusiv din ajutoarele
trimise clin România 8z.
Totodată, cel la care ne referim, va lua parte şi la acţiuni progresiste de caracter internaţional. Spunînd ac<:'asta, ne referim la prezenţa
lui, alături ele colegul de profesorat Iosif Blaga, la congrflsul naţionali
tăţilor ţinul la Budapesltl în august 1805, fapt care îl va filee cu atît
mai suspect în ochii autoritJţilorb:i. Activitatea politică a lui Vasile
Goldiş s-a desfăşurat şi în cadrul mişcărilor şi manifestărilor culturale clin oraş şi judeţ, în sînul „Societăţii pPntru fond de teatru român"
etc. Mutarea de la Budapesta la Braşov a sediului acestei societăţi era
ea însăşi considerată de autorităţi ca o „acţiune îndreptată împotriva
securităţii statului" şi ca atare membrii comitetului ei, printre care,
ală.luri de Iosif Vulcan, Gheorghe Pop, Valeriu Bologa, Virgil Oniţiu,
se număra, după cum am văzut, şi Goldiş, erau suspectaţi de poliţie 8 ~.
De asemenea, scrie - cu un deosebit talent - încă de pe acum, articole de fond şi polemice în ziarele „Tribuna" ( din Sibiu) şi „Tribuna
poporului" din Orăştie şi apoi Arad (la a cărei înfiinţare, în 1889, a luat
partes:i, semnînclu-le cu pseudonimul Ile Borg 86 sau cu iniţialele numelui8î).
În 1898, el făcea agitaţie prin satele din judeţ pentru alegerea unui
deputat român 88 • Un an mai tîrziu, e prezent la o altă acţiune cu profund caracter naţional. E vorba de sfinţirea bisericii „Sfînta Treime",
eveniment la care a participat şi mitropolitul Ion Meţianu şi cu ocazia
că.mia braşovenii au făcut o grandioasă manifestare românească ( îmbrăcămintea oamenilor şi harnaşamentul cailor după constatările
poliţiei erau împodobite cu tricolor, acelaşi simbol îl realiza şi aranjamentul luminărilor în biserică etc.). Prezenţă activă şi de data
aceasta, Goldiş a luat cuvîntul seara, la retragerea cu torţe organizată·~11.

E vorba realmente de o activitate

rodnică,

care face ca cel ce o

desfăşoară să fie tot mai mult suspectat de către poliţie 90 . Totodată, prin
prezenţa

sa activă în plan politic, Goldiş intră în conflict şi cu anumi ţi reprezentanţi ai aripii conservatoare a intelectualităţii române
ardelene a timpului. De pildă, cu directorul ziarului „Gazeta Transilvaniei", A. Mureşanu. Acesta publică în numărul din 18/30 martie 1893
al foii pe care o scotea, un articol în care Goldiş este criticat cu o ve2
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8
~
80
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9

90

Ion Bozdog, op. cit., p. 35
Ibidem, p. 71-72
Ibidem, p. 63 (Raportul poliţiei secrete cu nr. 227 din 2 octombrie
Arhivele Statului Arad, Co/ccfio nwnuscrisc, dosar nr. 168, f. 133
Ibidem; Cf. Tribuna, 1892 nr. 85 p. 337--338
Arhivele Statului Arad, Colecfin nw1111.\c riw, dosar nr. 1G8 f. 133
Tribuna, 18<)8, nr. 246, p. flB6
Ion Ilc,zdo~J. op. cil., p. 109
Tribuna, 1898, nr. 246, p. 906
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hem<>nţă nejustificată! 11 •

Sînt momPnte care reliefează cu atît mai mult
nobila dăruire a „incriminatului" în slujba unor idei social-naţionale
generoase.
Realmente, aşa după cum arată Silviu Dragomir, prin persoana lui
Goldiş, ,.politica româ,wască din Ardeal cîştigă un luptător cu creier
şi condei, care avea să aducă mari foloase cauzei naţionale 92 a românilor de pretutindeni. Şi acum, la Braşov, ca şi în vremea studenţiei,
Goldiş se arată, alături de alţi colegi ai săi, ca adept al unei politici
române-ardelene mai active, dezaprobînd „pasivismul" ca depăşit de
reali tă ţi şi condiţii.
După îndeplinirea a 15 ani de funcţionare ca profesor, la 1 septembrie 1901, Vasile Goldiş se pensionează la cerere, ,.din cauză de
morb" 93 . El se mută - nu fără a-i părea rău după Braşov 94 la Arad chemat de unchiul său, Iosif Goldiş, ajuns episcop al acestor meleaguri95 - şi va fi aici, din 1901, cu intermitenţe, pînă la moartea sa,
intîmplată la 1O februarie 1934 secretar consistorial 96 reluîndu-şi şi
activitatea didactică, ca profesor şi director al liceului de fete, pe care,
după aprecierea ziarului „DrapeluI"U7, l-a condus cu competenţă, între
anii 1901-1905.
În funcţiile pe care le deţine la Arad ( oraş devenit între timp centrul mişcării naţionale româneşti din Transilvania şi unde din 1908 avea
1

Ibidem, 1893, nr. 135, p. 258
Silviu Dragomir, op. cit., p. 7
93
Anuarul XXXV J/1, al Gimnaziului marc public român ( ... ) din Braşov, r •• •),
1901-1902, Tipografia Ciurcu et. Comp., Braşov, 190~!, p. 53. Dintr-un certificat medical, eliberat lui Vasile Goldiş la 15 ianuarie 1901, de către dr. Gheorghe Băiulescu
din Braşov, se poate constata, cii pacientul, care era pe atunci profesor la gimnaziul
român din acel oraş, figura că suferct de un catar laringeal cronic, de o gastrită cronicct şi de o neurastenie cerebro-spinalii, care-l Uicea impropriu pentru cariera de
profesor, motiv pentru care i se recomandă „să abandoneze cu des~1vîrşire şi pentru
totdeauna• aceasUi carierii.
Acest certificat nu acoperă decît în mică măsură realitatea şi era destinat sJ-i
serveascct lui Vasile Goldiş, la nevoie, ca justificare, că nu a pctrc"1sit catedra în scopul organiLr:irii unor acUuni de subminare a vieţii austro-ungare, ci J.)entru cal de
boalii. Se 'ilie că Vasile Goldiş a venit în mod special la Ardd pentru a se dedica
luptei nalionale.
,~ Vasile Goldiş, Remas Bun, în Anuarnl 1\' Cil Societăţii pentru crearea unui
Ionel de tcutrn român, pe auul 1900--1901, Tipografia A. Mure!;,ianu, Braşo\', 1901.
p. 2. Goldiş a r[1mas legal sufleteşte dl' Ilra'iO\' şi dupct 1918. Astfel el sprijin,-1 ideea
ln[iinlării aci a unui muzeu al Ţ,irii Bârsei şi a unei biblioteci publice; se interesealci
permanent de via\a culturalii a oraşului 'ii jude\ului, plecind la Bucureşti pentru
acordarea de ronduri în acest scoµ; întreline rela\ii amicale cu [oştii colPqi de pr,Jfesorat şi elevi, îndernnînclu-i la a înfiinla biblioteci sctte~ti şi cc"unine culturale, a organiza con[erin\e şi spectacole teatrale în mediul rural, etc. (vezi Axente Banciu,
Vasile Go/di~, în Ţara Bârwi, 1934, nr. 2 martie aprilie, p. 13fl-140;
9
:, Arhivele Stalului Arad, Colect1C1 nH11wsni.~e, closar nr. 168, f. 131 Eugpn ArZ1deanul, op cit .. , p. 224-295
!Iii lbicil'm; vezi şi Andrei Bârsc>anu, op. cit., p. 584
7
!J
DrC1pt'/11/, 1903, nr. 14, p. 2; ~Iarina Podea, Lidia Popescu, Virgil Teodorescu
Anuorul LicC'ului nr. 2 .-\rnc/, pe unul ~co/ar 1968 1969, Arad, 1!!70, µ. 9
~
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să se stabilească
diş luptă în 1907

sediul şi conducerea Partidului Naţional Român, Golîmpotriva legii reacţionare a ministrului instrucţiunii
de la Budapesta, contele Apponyi, îndreptată împotriva învăţămîntului
naţionalităţilor nemaghiare 9 R. De asemenea, în perioada primului război
mondial, cinci autorităţile austro-ungare urmăresc iarăşi să impună învăţămîntul general în limba maghiară, Consistoriul din Arad, datorită
în bună măsură, tocmai secretarului, va adopta în această direcţie o
atitudine opoziţionistă fermă, aproape radicală. Totodată, ca delegat
în probleme şcolare al episcopului de atunci al Aradului, Ioan I. Papp,
Vasile Goldiş duce în 1914 tratative cu ministrul instrucţiunii şi cultelor de la Budapesta, în vpderea înfiinţării în oraşul de pe Mureş, pe
lingă şcoala normală de băieţi, deja existentă, şi a unei şcoli similare
pentru fete. În fata condiţiei ca în noul aşezămînt de învăţămînt, istoria şi geografia să se predea în limba maghiară, se postează pe poziţia
unui nu categoric (de notat că în perioada primului război mondial,
conducerea Partidului Naţional Român recomandase o atitudine politică
moderată, linie pe care, după cum vedem, Goldiş o refuză). Activitatea
fostului dascăl cu experienţă, pe linia administrativ-şcolară, în perioada
şederii la Arad, cuprinde încă multe alte acţiuni. în cadrul aceloraşi
tratative la care ne-am referit, el insistă pentru majorarea salariilor
profesorilor, pentru acordarea de pensii văduvelor unor cadre didactice99. Cu aceeaşi ocazie, intervine în problema retragerii subvenţiei
de stat unor şcoli, semnalînd şi tergiversarea birocratică a rezolvării
necesităţilor învăţămintului. Goldiş protestează şi împotriva faptului
că transferul cadrelor didactice nu era luat în considerare la stabilirea
vechimii în muncă, iar în cazul demisiei -- conform dispoziţiilor în
vigoare - cei în cauză erau lipsiţi de dreptul la pensie. Secretarul consistorial arădean cere să se afle „o modalitate oarecare" pentru rPmedierea acestei anomalii, ,,ca să nu încurajăm năpăstuirea familiilor învăţătoreşti prin pierderPa dreptului de pensie" 100 •
Tot pentru a veni în sprijinul celor „năpăstuiţi", Goldiş determină
Consistoriul din Arad să ceară informaţii guvernului despre învăţă
torii şi profesorii români care fuseseră privaţi de libertate şi internaţi
în lagăre de concentrare în urma suspectării lor de „lipsă de fidelitate" şi „nepatriotism" 101 . în numeroase rapoarte şi adrese ale aceluiaşi
nB La 14 marlie Hl07, \',1~ile Goldiş îi comunică [knei Goldiş, din incinta dietei maghiare: .. Am izbutit sl1 silim guvernul să ia cte la ordinea zilei proiectul pentru
şcoalele noastre pinii după Paşli, ca să avem timp n ne mai lupta în contra lui ( ... )
Ieri am fost la prinz la .Justh (preşedintele dietei - n.n.). Mi-au dat loc în dreapta
ministrului Apponyi ( ... )".
La 4 aprilie 1907, Vasile Goldiş îi comunica so\iei: ,.Azi n-a ,·enit rîndul pe
min0 s[1 vorbesc. Voi vorbi miinc. Acum sintem foarte aqita\i. Azi, mi-i111 strigat deja
cte p0 q,J!erii: ,.f0qvh{11ba ,·eli1k 1 " (La închisoare rn ei')"
!>!, Arhiva
Lpiscopiei Ortodoxe române din Arad, grupet II, dos. 24, 1914, act.
nr. 3616.11 !li 4
100
lbiclem, act. nr. 6017/1917
101
l/Jiclrm, dos. nr. 35, acl. nr. IWB 1l!l16
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consistoriu călre guvernul de la Budapesta, se arată pe un ton curajos,
datorat tot lui Vasile Goldiş, prejudiciile grave aduse invăţămîntului
prin ocuparea sălilor de clasă de către armată, etc. 102 •
La una din şeclintele senatului şcolar, la care participă şi Vasile
Goldiş, inspectorul legal al şcolilor din Arad dispune ca în cercul Hăl
magiului să se introducă în şcoli manuale în limba maghiară. Decizia
s0natului, redactată de secretarul consistoriu lui, este categoric împotriva acestei dispoziţii arbitrare, pe care o consideră nejustificată şi
fără nici un temei legal1° 3 •
Numirea unui comisar guvernamental pe lingă şcoala „preparandală" (normală) din Arad, în anul 1917, îl determină iarăşi pe Goldiş
să ia atitudine. El califică acest act ca „antipedagogic" şi menit să încurajeze suspiciunea faţă de profesori, înlesnind spionarea acestora şi
diminuarea autorităţii lor didactice. Pe bună dreptate, Goldiş se întreabă dacă în aceste condiţii activitatea cadrelor didactice şi a elevilor se va mai putea desfăşura normal şi nestingherită? 10 ~ Măsura respectivă arată acelaşi tinde în acelaşi timp, în modul cel mai
deschis, spre maghiarizarea forţată a învăţămîntului românesc, cu atit
mai mult cu cit se preconiza şi predarea în limba maghiară a o serie
de obiecte.
Atitudinea combativă a lui Goldiş nu a rămas un gest izolat, sortit eşecului. Profesorii şi factorii de răspundere ai preparandiei i s-au
raliat şi nu au recunoscut autoritatea comisarului guvernamental.
Interesant în privinţa activităţii depuse în aceşti ani de către Goldiş în sprijinul şcolii româneşti ardelene este şi un raport al său din
1916, ce ilustrează situaţia deosebit de grea a acesteia, ca şi în general a românilor din Transilvania, după cinci decenii de guvernare dualistă. ,,Factorii vieţii publice" autorităţile austro-ungare n.n.) ,,nu
au interes a netezi acestui popor calea progresului" - se constată cu
amărăciune în acest document. Şi se continuă: ,,Analfabetismul poporului nostru e şi azi îngrozitor ( ... ) procentul analfabeţilor e imens".
Cauza fundamentală a acestei stări de lucruri e just intuită în „slaba
înzestra.re' materială şi lipsa de mijloace" (se arată şi insuficientul număr de cadre didactice calificate), în
indifNenta guv0rnanţilor maghiari faţă de stimularea poporului român din Transilvania. Ca atare,
chiar şi prC'gălirea tinNetului car<' fn'c\'c'nlc•c1zl1 şcolii<' C' rwsatisfăcă
toarC'.
Demn de retinul este însă şi faptul că Goldiş, realist, întelcge să
vadă şi să sesizeze şi lipsuri de care se făcea vinovată chiar intelectualitatea român{1 ardeleană a vremii. El arată, că „activitatPa extraşcolară a învăţătorilor se bagc1tc>lizC'ază", nu tine cont de cerinţele prow~ //Jic/em, act. nr. 4182, 4237, 433!::l, 5323, 535!), 5375/1!)16 ~i act nr. 101:l0, 1110,
1741, 1837, 2266 1!)17
InJ lbic/C"m,' Reqistrul rle procesp verbale <1le Senatului şcolar, nr. 175/1916
HII l/Jidem, Grnpil I\', dosar 71, act. nr. 3643.'1917
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gresului modern. Nu lipseşte din acest raport nici critica la ctclresa bisericii, neputincioasă şi ea, în a oferi poporului soluţia salvării, şi care>
„îşi crede peste tot împlinită chemarea, prin satisfacerea, nu tocmai
pxcepţională a formelor seci urn:;_ Cauzelor de ordin economic, care au
dus la an,astă situaţie, Vasile Coldiş le alătură pe celf' politice: lipsa
unui „mecanism social propriu, în afara celui bisericesc" toG, deci lipsa,
adînc resimţită de naţiunea română din Transilvania, a statului naţional
român unitar, ca „forma cea mai înaltă şi mai perfectă " 107 a organizării
sale. El subliniază că în cadrul unPi astfel de organizări, şcoala ar fi
menită să devină factor de bază al regenerării morale a poporului nostru: ,,Ce perspectivă admirabilă ne deschide gîndul că s-ar putea vreodată să fie perfect organizate toate energiile de viaţă ale poporului
românPsc, producţiunea lui şi consumaţia lui. Poporul înlrt'g s-ar Inăl
ia. Mii de familii culte ar afla mijloacele existenţei" 108 •
Tot din acest raport merită să reţinem şi replica dată unui cleric
renegat care vedea posibilitatea îmbunătăţirii soartei poporului nostru
în „iubirea de patrie (Ungaria), aplecarea către înaltul tron (Austria) şi
respectarea legilor" 10!', cu alte cuvinte, în trădarea intereselor naţio
nale. Vasile Goldiş răspunde pe un ton aproape sarcastic: ,,Care va să
zică iubirea de lege, limbă şi neam nu mai fac parte din elementele
constitutive ale idealului nostru" 110 • Idealul pe care-l avea în vedere
Vasile Goldiş era unitatea politică a poporului român, în cadrul căreia
se va fi înfăptuit şi unitatea culturală şi se vor fi creat condiţiile unei
dPzvoltări libere şi nestingherite pentru toţi fiii României.
Tot la Arad, Goldiş se va înscrie în istoria presei noastre naţionale
(după ce editase un timp, în acelaşi oraş, împreună cu Russu-Şirianu
,,Tribuna poporului") ca dirc'ctor al ziarului de mare importanţă „Românul", a apărut la 1 ianuarie 191 l1 11 , foarte mult citit în Transilvania
şi dincolo dP Carpaţi. ,,Românul" era considPrat ca cel mai important
organ dE' presă românesc din acea vrf'me. UlilP şi importante Prau şi
articolele de fond, cPle polemice sau cPle care demascau racilele orînduirii, prc-'cum şi mulţimea df' articole culturale ce se ref Preau la marii
noştri clasici, la bărbaţii revoluţionari de la 1848, la realizările spirituale din România Veche. Talentul publicistic al lui VasilP Goldiş a
fost apreciat şi unanim recunoscut, scrierile sale polemice pline de
nrrv şi vigoare, articolele pe terne ctle culturii şi literaturii, ca şi nuin.-, lbirlf'm,
106
107

108
100
110

Grupu II, dosar 2/1916

Ibidem
Ibidem
Ibidem
lbiclcm
lbicicm

111

11,ic(cm, _d<:sar nr. 35/1914, act. nr. 6233'!9l6, adresa primului ministru din
10 octon~bne; v as1le Poµeangă, Nicolae Ro~ul, ,,Românul" din Arad în Jup/(1 pentru

desăvlrş,rca_ sta(ului r:iationa! român, in Ziridava (Arad), 1974, nr. III-IV, p. 162-175
Evoluţia z1arulu1 Romanu/ este următoarea: 1 ianuarie 1911-10 martie 1916.
Reapare Id 7 noiembrie 1!}18.
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meroas0lc salE:' discursuri, de remarcabilă ţinută ştiinţifică, sobre, dar
străbătut(' de un suflu patriotic, fac din Pl o personalitate politică şi
culturală de marcă, a întregii sale epoci şi care prin stilul său energic
dinamic şi răscolitor cstC' mereu capabil să însufleţC'asc:ă şi să mobilizeze mase ll'.
Pentru Pditarea în bune condiţii a ziarului Românul, se înfiinţează,
tot la Arad, Institutul tipografic: ,,Concordia", la 16 septembrie 19111 1 ",
al cărui director era tot Vasill' Goldiş. Editura „Concordia" finanţa şi
edita ziarul Românul şi Poporul Român, cărţi şi broşuri pE:'ntru luminarea poporului şi combaterea superstiţiilor. Cu ocazia inaugurării noii
instituţii, Vasile Goldiş SC' angaja solemn să conducă cu competenţă
această editură, ,,incit nici uraganul cel mai duşmănos să nu o mai
poată clătina" 113 •
în paginile şi

în calitate de conducător al Românului (despre conflictul dintre acesta şi „tribuniştii" vom vorbi în altă parte), cit şi pe
alte căi, Goldiş îşi continuă şi amplifică în perioada lui arădeană, activitatea politică propriu-zisă, directă. intre anii 1906-1910, el este deputat în parlamentul de la Budapesta 11 4, calitate în care, de asemenea,
luptă alături de ceilaHi 14 deputaţi români şi de aceia ai popoarelor
oprimate din Cehia, Slovacia, Bosnia şi Herţegovina, Dalmaţia, Slovenia etc. El vede în metoda parlamentară o posibilitate de moment pentru ducerC'a luptei naţionale şi înţelege să folosească la maximum acest
drept pe care autorităţile habsburgice fuseseră nevoite a-l acorda popoarelor din imperiu.
In dezbaterile parlamentare, el insistă pentru egalitate deplină a
partidelor reprezentate în dietă, combătind politica de învrăjbire naţio
nală şi tendinţa de asimilare a popoarelor nemaghiare 115 , poziţie exprimată clar şi categoric în discursul din 4 iulie 1906.
Cu ocazia înfiinţării „Clubului naţionalităţilor", în 1906, luînd cuvin tul în parlament, a apărat din nou drepturile acestora împotriva politicii de maghiarizare forţată. întrerupt de către deputaţii maghiari,
care strigau: ,,să fie daţi afară" (deputaţii naţionalităţilor n.n.).
,,Aceasta este singura rezolvare" 116 Vasile Goldiş încheindu-şi cuvîntarea, le-a întins mina, chemîndu-i la colaborare şi respect reciproc.
Aceştia i-au răspuns din nou prin cuvinte jignitoare şi cu refuzul: ,,Nu
ne bazăm pe voi". La care Goldiş a răspuns: ,,Îmi parC' rău" 11 i. In anul
u: AdunarPa qenerală a Concordiei. în Românul, 1913. nr. 74. p. 1-2; Octa\·ian
Lupa~. Din acti,·itatca culturală, desfăşurată la Arad de Vasile Goldiş, ln Zirida,·a
(Arad), 1974, nr. III-IV, p. 143
113
Ibidem. Vasile Go!diş mai era şi preşedintele Asociatiei Nationale arădene
de culluri\
111
Goldiş a rostit în această perioadă peste 22 de discursuri parlamentare
i1.-, S/o\'cnsky Denik, 1934, nr. 5, p. 1 (R. S. Cehoslovacia); Dr. Arpad Lebl, \'a~i/c Goldi~ -~i problema na/ională românească (1885-1918), în Lumina, 1968, nr. 4-5,
p. 271 (Panciova, R. S. F. Iuqoslavia)
Ilfi Ibidem, Dr. Arpctd LPbl, op. cit., p. 271
117

//Jiclcm
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1907, răspunde ministrului de int('rne Andrassy Cyula, care rostise un
discurs naţionalist şovin împotriva poporului român şi a celorlalte popoare nemaghiare, şi combate falsitatea teoriPi cu privire la aşa-zisa
migrare a românilor în Transilvania, pe care, o susţinea ministrul ungur. Vasile- Goldiş scoate în evidentă lupla îndPlungată pentru libertate a popoarelor din Monarhia Austro-Ungară, capacitatea ac:c>stora
de a prourc-sa pe tărîm 0conomic şi social, dreptul lor sacru dP a beneficia de o viaţă liberă 11 H.
În 1907, ministrul instrucţiunii, Apponyi, prPzintă în parlamf'ntul
maghiar noul său proiect de lege şcolară. Prin aplicarea ac0stuia se
urmărPa excluderea limbii românP din şcoli, inclusiv din cele care nu
erau susţinute din bugetul statului maghiar. Împotriva acestPi legi reacţionare s0 ridică glasul de protest al deputaţilor români. printr0 care
se afla şi Vasile Goldiş. În această luptă, Goldiş s-a remarcat prin intervenţiile sale bine argumentate şi susţinute şi prin marele său talent
oratoric. Remarcîndu-i capacităţile puse în slujba ideilor privind acordarea de drepturi politice largi ,autentic democratice, maselor, recunoaşterea Partidului Naţional Român din Transilvania 11 !l, şi vrînd să-l
cîştige de partea lui. contele Apponyi i-a oferit înalta funcţie de consilier ministerial în guvern, dar patriotul român i-a replicat: ,.N-am venit
aici să-mi cîştig vreun os de ros, ci am venit să lupt pentru drepturile
naţiunii melP. Daţi acestei naţiuni drepturile ce i se cuvin, mie nu-mi
trebuie nimic" 120 •
ln cadrul unei alte şedinţe a parlamentului din Budapesta, în martie
1908, Vasile Goldiş, alături de Ştefan Cicio-Pop, se pronunţă împotriva
revizuirii regulamentului Dietei, deoarece aceasta ar însemna „înăspri
rea asupririi naţionale" 121 • O luptă acerbă s-a dat în parlamentul maghiar,
în acelaşi an, 1908, şi în jurul proiectului de lege electorală al contelui
Andrassy Gyula, proiect ce constituia o nouă lovitură dată democraţiei,
o lezare a drepturilor naţionalităţilor. Prin această lege, declara Vasile
Goldiş în cuvîntarea sa, se „va deschide o epocă medievală pentru imperiu" 122 • Secondaţi de sîrbi şi slovaci, deputaţii români, în frunte cu
Goldiş, întrerup în permanenţă discursurile şovine ale deputaţilor maghiari. Toţi deputaţii români, din actuala sesiune sînt numiţi „trădători
de patrie" şi huiduiţi: .. Afară cu ei!", .. Trădători de patrie!", .. Mergeţi
în România! " 12:J. La toate acestea, Vasile Goldiş indignat, strigă: .. Feudalismul! " 124 •
118
TribunCl (Supliment), 1907, nr. 24, p. 1-4; T. V. Păcătean, CClrteCl de ClUr 5ClU
luptele politice naţionale Clle românilor de sub coroClna ungară, voi. 8, Tiparul Tipografiei Arhidiecezane, Sibiu, 1915, p. 287
119
Vasile Goldiş, Scrieri social-politice şi literare ( ... ), p. 29-31
1
io Arhivele Statului Arad, Colecţia manuscrise, dosar nr. 168, f. 134
121
Drnpelul, 1908, nr. 26, p. 2
m Ibidem, nr. 125, p. 2
m Ibidem
m 1/Jiclcm
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Anul 1909 îl găseşte pe Vasile Goldiş în acelaşi front pentru apă
rarea drepturilor naţionale ale poporului său. Publică în Tribuna mai
multe articole demascatoare, tine conferinţe în cadrul Asociaţiei ară
dene în care se elogiază lupta înaintaşilor pentru păstrarea fiinţei noastre naţionale 12 ii.
O serie de discursuri (22 la număr) a rostit Vasile Goldiş, în parlamentul maghiar în legislatura 1906-1910 1w. Prin ele, el izbuteşte să
determine o vie agitaţie în mijlocul românilor, care indignaţi de politica „asupritoare de naţionalităţi" a statului şovin maghiar se arată din
ce în ce mai hotărîti să lupte pentru eliberarea de sub jugul imperialismului austro-ungar. Increzător în destinele poporului său, Vasile Goldiş
continuă activitatea sa de pe poziţii militante împotriva guvernelor dualiste, ştiind sigur că va veni ceasul izbînzii şi pentru aceasta, căci după
cum el însuşi spunea, ,,pădurea cea verde a neamului nostru e atît de
trainică, incit nici un topor din lume nu o poate doborî" 12 i.
Datorită combalivitătii şi intransigentei sale precum şi clarviziunii
istorice şi politice de care făcea dovadă, Vasile Goldiş devine un adversar de ternul în parlament. Prezenţa sa aici constituia motiv de îngrijorare pentru guvernele reacţionare. Acestea nu pregetă să-şi mobilizeze forţele pentru a împiedica realegerea lui în următoarea legislatură pctrldmenlară care începea în 1911 1 '?R. Lupta va fi grea, căci în
eump,rnia electornlă din 1910, forţele erau inegale. Cu toate acestea,
Vasile Goldiş îşi inaugurează cu mult curaj c ampcrnia electorală în cercul electoral Radna, unde era deputat din 1906. Astfel, el începe să
cutreiere toale locahlcHile apartmătoare cercului Radna (comunele
Ghioroc, Cuvin, Covăsint, Şiria, Mîndruloc, Bîrzava, Radna, Cicir, Să
vîrşin, Dumbrăviţa, Vărădia, Păuliş, Sîmbăteni, Şoimoş, Miniş, etc 1 ~! 1).
ln toate comunele, Goldiş a fost primit ele populaţia romanească, în
marea lor majoritate ţărani, cu o însufleţire „viforoasă", de nedescris.
El le-a vorbit alegătorilor săi, simplu, le-a spus păsurile şi ţelul luptei
politice, le-a vorbit de politica reacţionară a guvernului, de votul universal, despre dreptul lor asupra pămîntului ce-l muncesc, despre şcoală
şi biserica românească, etc.Dn, Aşa cum afirma un cronicar, Goldiş a
deschis în faţa alegătorilor „întrec1ga carte t1 păsurilor poporului", dar
m /11idcm, triori, nr. 13, p. 2; Tri/J11nn, nr. rm, p. 4--5: nr. 170, p. I
m D!'.~frum,11<'<1 monnr/ii('i u11sfI0-11rir1u1c ( 1w1r1 -1911:), ldit11rri A,arlemif'i R.S.R.,
lfl64, p_ 103
i;· 7 Românul, Hll I, nr. 123, p. 3-4. ,.Compara\ia poate avcc1 şi <1 an1t şi alt în-

n,1rnr0şli,

haină parabolică, gîndindu-se la cei ce din interC'se
personale, er1oisl<', au trădat interesele superioare, transformlndu-se în topoare care
nu µute,111, în~;,, dJuna în nici un fel piidurii sctn.\toase, naliunea•. (Ştefan Pascu,
Cu\'inf lrwin/C', in Vasi/C' Golc/is. Scrieri socinl-politicc ~i lilernre .' .... , p. 6)
m Gheorqhe Şora, Conlribu/ia lui Vasile Goldiş la unirea Trnnsilrnnici c11 România, ln Apulum, (Alba-Iulia), 1972, nr. 10, p. 569
2
• ~ Tribuno, !!HO, nr. 47, p. 2-3; nr. 53, p. 4; nr. 63, p. 2; nr. 65, p. 7; nr. 66,
p. 2 (şi urm<'iloarcle numere din mui şi iunie 1910)

\PIPs, subtil lnve!;,mîntat într-o

IJO

lbicil'm
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„rostul luptelor noastre polilice" 1:ll_ Ei trebuiau să înţeleagă că de
izbînda candidaţilor români va depinde izbînda cea mare a românilor.
Lupta electorală a atins un epilog dramatic în confruntarea cu candidatul guvernului, dr. Alexandru Taganyi, moşier, membru al Partidului
muncii (unul dintre cele mai reacţionare şi şovine partide) 132 • La cîteva
discursuri electorale s-au produs ciocniri sîngeroase între jandarmi şi
alegătorii români. O mare masă de ţărani români au huiduit pe moşie
rul Taganyi, candidatul guvernamental. Plutonierul de jandarmi, care
le-a cerut linişte, a fost lovit cu pietre. Acesta a ordonat atac cu baionetele. Au fost arestaţi 34 de ţărani români1 33 • Presa maghiară comentează pe larg faptul că guvernul va lua toate măsurile ca Vasile Goldiş
să nu mai fie ales deputat 134 • în ziua alegerilor, reprezentantul guvernului era secondat de armată 135 •
Alegerile au avut loc la 1 iunie 191 O, candidaţi fiind Vasile Goldiş
şi dr. Alexandru Taganyi. Numărul total a I alegătorilor au fost d<'
2 47 4 persoane, dintre care 1 978 români şi 496 unguri1 36 • Cu tot elanul
şi devotamentul alegătorilor săi, Goldiş nu a întrunit numărul necesar
de voturi deoarece la Radna „a clocotit revolta şi desfrîul patimilor
urîte" 13 i. ln memoriile sale, Sever Bacu descrie atmosfera de teroare
ce domnea în ajunul alegerilor: jandarmii „nu-şi ascundeau nişte sentimente ostile provocatoare" 13H. Presiunile erau prea mari pentru a se
face faţă în alegeri. Poporul adunat a fost activ, dar erau ameninţaţi
cu moartea şi n-au putut impune pe Vasile Goldiş, deputat. Guvernul
era „mai lare'' decît a legă tarii români 13!l.
În pofida acestei încercări de ostracizare, Vasile Goldiş îşi continuă
cu aceeaşi rîvnă activitatea politică şi socială. Din acest episod dureros,
dar trecător, Goldiş va şli să tragă învăţămintele necesare şi să gă
sească în lupta na tională „un echilibru slc1tornic, o stare normală de
sănălate" 1 ~ 0 •

Aşa

se explică faptul că prezenţa lui în diferite oraşe ale Transilvaniei este dorită şi necesară. În 1911, participă la adunările cetăţeneşti
de la Haţeg, comuna lgriş, judeţul Arad, la adunarea generală a comitam 1/Jidcm
m

.\iacii /\riz/ony, 1910, nr. 94, p. 4

m /lJiclcm

,,1

I/Jir/cm
,,-, Tri/Junn, 1910, nr. 166, p. 1-2
1·16 1/Jiclcm
137
1/Jiclcm, !!HO, nr. 53, p. 4 (~i următoarele). La 2 iunie !!HO, Tribuna anunţă că

deputatul roman Vasile Goldiş a căzut la aleqeri şi că a obţinut cu 441 voturi mai
pu tine clccît deputatul quvernamental. Acelaşi ziar mai sublinia şi faptul că „Niciodală în trecut n-a fost consignată (sic!) la Rad na atîta putere jandarmerească şi
mililurii ca acuma (... ) Căderea d-lui Vasile Goldiş a mihnit adînc întreaga lume
româneasc[1" (Tribuna, 1910, nr. 108, p. 1)
138
Sever Bocu, Drumuri în răscruci, vol. I, Memorii, Timişoara, 1939, p. 46
139

Ibidem

110 Tri/Ju1w, l!Jl 1, nr. 9, p. 1-2
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tului Arad, Lugoj, Orăştie, Timişoara, unde prin discursurile sale patriotice izbuteşte să determine o vie agitaţie în mijlocul românilor împotriva regimului austro-ungar, în congregatiile comitatense (consiliile
judeţene), în presă şi înainte de apariţia „Românului" prin participarea la redaclarea unor memorii 141 (e vorba de memoriul redactat împreună cu Emanoil Ungureanu şi Ioan Mihu, în cadrul tratativelor purtate de P.N.R., în 1910, cu guvernul Khuen Hedervary, prin intermediul
unei delegaţii din care făcea parte şi Goldiş). Memoriul respectiv înaintat la 13 septembrie, acelaşi an, prin Ioan Mihu, guvernului maghiar, cu•
prindea revendicări cum ar fi: recunoaşterea P.N.R., legiferarea votului
universal, introducerea limbii române în administraţie şi în justiţie,
autonomia bisericii româneşti, abrogarea legii Apponyi, etc. Toate aceste
cereri îndreptăţite sînt respinse, datorită intervenţiei şovine a contelui
Tisza, ministrul afacerilor externe. Se ofereau în schimb promisiuni
vagi, de ordin economic, şcolar şi electoral, pretinzîndu-se însă în acelaşi timp dizolvarea P.N.R. în cadrul celorlalte partide politice din Ungaria142. In legătură cu pozitia adoptată de guvernul maghiar, Vasile
Goldiş îi scria Ia 12 noiembrie lui Ioan Mihu următoarele: ,,Fără recunoaşterea P.N.R. ca partid constituţional şi fără admiterea validităţii
politice a poporului românesc în conformitate cu însemnătatea sa numerică, economică şi culturală ... , niciodată nu voi primi nici un fel
de tranzacţiune, nici cu guvernul ţării, nici cu vreun alt partid"u:i.
Din această epocă de mare agitaţie politică datează şi colaborarea
lui Vasile Goldiş cu cercul „Darwin" al grupării radicale din Oradea.
La una din şedinţele acestei grupări, care a avut loc în anul 1911, Vasile
Goldiş a prezentat o expunere cu titlul „Despre problema naţionalită
ţilor"144. După ce face istoricul problemei naţionale, Vasile Goldiş arată
că naţiunea dominantă din Austro-Ungaria împiedică dezvoltarea popoarelor nemaghiare asuprite prin măsuri restrictive, pe plan economic,
politic, cultural, religios şi prin asmutirea urii naţionale. De aceea „problema naţională este în prezent cea mai importantă problemă politică
a Ungariei" 145 . In această expunere, autorul exprimă şi ideea solidarităţii naţionale a românilor, dezvăluind unele elemente de gindire materialist-istorică, ce-şi aveau punctul de plecare în concepţia sa politică
bazată pe o poziţie democratică înaintată. El critică totodată şi atitudinea indiferentă a claselor dominante din România faţă de situaţia ma111

Românul, 1911, nr. 7D, p. 2-3; nr. !JO, p. 1-2; nr. 131, p. 2--3; nr. 132, p. 34; Drap<'lul, Hlll, nr. 62, p. 3; nr. n1, p. 2; nr. 110, p. 2
11
România. 1 decPmbric 1918, Sub reclactict lui Ion
~ 1/nirca 'fra11si1,·a11iPi cu
Popescu-Puturi ~i cir. Augustin Deac, Eclitura politicii, Bucureşti, 1970, p. 416-41!1
11:1 Dr. Ioan tv1ihu, Spicuiri clin qindurilc mde polilicP, cultwc1lc, economice-, Sibiu, 1!138, p. 218
111
\"c1sile Colcli~. :\ ncmzP/i~i•gi ki'u/esri.il (De~pre problema na\ionalitălilor).
Tipografia Concorclia, Amei, 1!112; Ştefan Pascu, Marca ,\clunclf<' Nafionc1lă ele lu
_.\flw-l11lic1, Cluj, l!lGH, p. 238
11
' 1/Jiclcm; \ <1~ilt· Coldi'I, O/J. (Î/., p. 3; Dr. Arp.icl LL'bl, u/J. cil., p. 2G3 ~i '275
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selor muncitoare, vizînd înseşi inslitu~iile supreme, guvernul şi parlamentul. Acestea, spune Goldiş, .,neglijează interesele păturii ele jos a
poporului", în special interesele ţărănimii care „mai este lăsată în mizerie şi ignorantă" 146 • Această poziţie democratică în favoarea maselor,
Vasile Goldiş o va reafirma şi în 1918, cu prilejul unirii, cînd se punea
problema formei de organizare a stalului naţional unitar, România.
Intensificarea pregătirilor de război şi sporirea sarcinilor fiscale
asupra maselor populare a provocat o puternică indignare în rîndurile
celor mai largi pături ale populaţiei din Transilvania, exprimată printr-un protest general aproape în toate oraşele ardelene. Seria întrunirilor a fost deschisă la Arad de Vasile Goldiş, la 16 februarie 1911. Cetă
ţenii din trei comitate Bichiş, Cenael şi Arad au ţinut să-şi spună
cuvîntul prin reprezentanţii lor aleşi asupra situaţiei politice a poporului român înlăturat din viaţa publică, asupra dreptului ele folosinţă a
limbii române, a votului universal şi a legilor militare care împovărau
cu noi impozite poporul român. Vasile Coldiş, alături de alţi vorbitori,
a demascat şi poziţia lipsită de obiectivitate a presei maghiare, a marilor magnaţi care urmăreau numai dominaţia nelimitată a vîrfurilor conducătoare: .,Am datoria să spun aici, de la această adunare, ţării acesteia şi guvernului şi lumii întregi, căci cuvîntul nostru se aude departe ( ... ) am datoria să spun că ne-am adunat aici ca să protestăm în
contra samavolniciilor ce ni se fac ( ... ). Să se ştie că românii sînt hotărîţi să-şi apere limba şi drepturile limbii" 141 •
Anul 1911 mai înscrie încă o pagină nouă în istoria manifestărilor
culturale şi naţionale ale poporului român, prilejuite de serbările jubileului a 50 de ani de existenţă a „Asocic1ţiei pentru literatura română
şi cultura poporului român", desfăşurate la Blc1j, între 28 şi 30 august
1911. Blajul a devenit iarăşi freamătul de luptă, ele afirmare şi de speranţă a poporului român. ln acest context m8reţ, Vasile Goldiş a evocat
puternica afirmare a poporului român de pe Cîmpia Libertăţii, din memorabilul an revoluţionar 1848 şi angajamentul generaţiei sale: .,Noi
înnoim acum jurămîntul din '48", şi o fac aceasta cu convingerea „că
vorbesc nu numai din sufletul celor peste 20 OOO de români care sînt
azi în Blaj, ci şi din sufletul celor 4 OOO OOO de români, din însuşi sufletul naţiunii române" 1~ 8 •
La numai un an, în 1912, după ce participase la diferite cercuri sociologice maghiare, influenţate desigur de idei materialiste, Vasile Goldiş îşi tipăreşte la Arad, în Editura „Concordia", în limba maghiară, cea
mai importantă lucrare a sa cu privire la problema naţională. Este vorba
de „A nernzetisegi kerdesrol" (Despre problema naţionalităţilor) care
are la origine interviurile şi conferinţele sale asupra problemei naţio
nale şi căile ei de soluţionare. Amintim aci declaraţia despre mişcarea
im Vasile Goldiş, op. cit., p. 54-55

u 7 Românul, 1911, nr. 27, p. G
118

lbiclem, 191 I, nr. 179, p. 6; Ştefan Pascu, op. cil., p. 235
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sociillistci publicaUi Id Orndea, la 26 aprilie 1903. ,,Socialismul - după
p8rerea mea - ure drept principiu de bază, ca fieeure om din lume să
fie remuneral după propria lui muncă. Este un ideal pe care lrebuie
să-l subscrie fiecare om. ln încheierea istoriei universale scrise pentru
gimnazii. am spus următoarele: viitorul este al socialiştilor. şi aceasta
esle teza (principiul) pe haza căruia se va dezvolta societatea viitoare.
La români, în special la românii din Ungaria, această idee va pătrunde
cu uşurinţă în inima poporului, va găsi acolo un teren prielnic. Poporul
român este de altfel asuprit, ele astă dată mă refer, nu la asuprirea natională, ci la cea materială, el va fi înclinat ( dispus, predispus) pentru
socialism ... " 14 !1.
Rezultă cu suficienU\ claritate din aceste rînduri viziunea dialectică
a lui Vasile Goldiş asupra dezvoltării în viitor a naţiunii române, întrepătrunderea, în concepţia sa ideologic8, a intereselor individului cu
cele ale socielăţii, rolul acestuia şi al obştii în făurierea civilizaţiei şi
a cullurii materiale. Peroraţia lui Vasile Goldiş pentru acest adevăr al
dialecticii marxiste, nu putea sfîrşi în chip mai fericit decît prin acel
îndemn către poporul român la muncă paşnică, constructivă, prin care
el îşi cucereşte azi un loc demn între popoarele civilizate1;;o_
În anul 1913, P.N.R. a acceptat să reînceapă tratativele cu guvernele ungare ( eşuate în 191 O), fără a se putea ajunge Ia un compromis
din cauza atitudinii cercurilor şovine ale aristocraţiei şi marii burghezii
maghiare reprezentate de ultrareacţionarul conte Tisza Istvan. Încă la
12-13 ianuarie 1913, avusese loc la Budapesta, sub preşedinţia lui
George Pop de Băseşti, o şedinţă plenară a Comitetului Executiv al
P.N.R. La ea au fost prezenţi Teodor Mihali, Iuliu Maniu, Valeriu Branişte, Ştefan Cicio-Pop, Alexandru Vaida-Voievod, Vasile Lucaciu, Oclavian Goga, Aurel Vlad, Victor Bontescu - de asemenea - Vasile
Goldiş. S-au discutat aici probleme interne de partid şi lupta P.N.R.
penlru apărarea drepturilor românilor (dreptul de vot, libertatea presei,
şcoli în limba maternă, etc.). Tot acum s-a hotărît înfiinţarea la Budapesta a unei comisii permanente secrete formată din zece membri, în
care va fi şi Vasile Goldiş. Comisia celor 10 avea misiunea să urmă
rească pas cu pas evoluţia politicii guvernului maghiar, în ajunul primului război mondial şi s~î tragă concluziile necesare 1'' 1• în acest context, la 14 ianuarie, cei zece vor elabora memoriul ele revendicări şi vor
adopta hotărîrile ce se vor impune pe parcursul tratativelor. Memoriul - opera lui Vasile Goldiş - cuprinde 10 puncte şi se referea în
general la aceleaşi probleme ca şi cel din 1910. Din discuţiile purtate
cu contele Tisza şi primul ministru Lukacs, a rezultat în mod limpede
im Sociulismul ->i românii. După Congresul clP lu Sulonlu-f<.lurc. Decluru/iu lui
\fosile Goldiş despre mi.>curt•o socicdi.~lă, în Nc1CJY' cirnc/, 1903, nr. US, p. 3
i:,o Gheorqhe Şorn, Din octil'ilolca politică u lui \'usilt• Goldiş înointc <Ic 1918, în
Apulum (Albu-luliil), 1!.01, nr. 8, p. 443
l'.>1 Drnpc/111, 1913, nr.
1, p. 1. C.f. Ion Rusu Abrucil•nnu, Pdcc!ll'le Ardl'ulului
lu/<l cit' su/JC'/111 1 ed1i11/11i RqJut, Bucure~ti, 1!.J30, p. 215--216
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munevra urmărilil de aceştiil: la memoriul înainlal s-a r8spuns din nou
în mod negativ la majoritatea dezideratelor formulate de clele~Jaţie, fă
cinci chiar mai pu~ine concesii clecîl în anul 1910. Vasile Goldiş a intuit
just faptul că guvernul maghiar urmărea ter~Jiversarea lucrurilor şi în
telul acesla s[1 împiedice organizarea ele întruniri şi ele mimifeslaţii ele
protest. mui ules cu la ordinea zilei era proiectul de lege electorală,
cure vizc1 în cel mui î1ldlt grad populaţia româneasc8. Reluate în octombrie 1913 şi conlinuate pînă în februarie 1914, cinci ele au fost întrerupte definitiv, Lralalivele purlale cu guvernul Lukdcs şi mai apoi cu cel
condus ele Tisza, au demonstrnt în mod concludent că guvernele ele la
Budapesta n-au urm8ril nici măcar satisfacerea celor mai elementare
deziderate ale populaţiei româneşti, ci numai un scop propagandistic,
demc1gogic, de c1batere a mişcării naţiorrnlc româneşli pe cciled „unor
conciliabile sterile"!.-,~.
Potrivit concepţiei lui Vasile Goldiş, participarea la trntalivele cu
guvernele maghiare (1910-1914), conduse de Lukacs şi Tisza, a fost o
greşeală politică a P.N.R. deoarece aceslea au îngreunat şi derulat desfăşurarea luptei naţionale şi pregăteau terenul pentru revenirea la tacticc1 pasivismului. ln acest sens îi scrie lui Octavian Goga o scrisoare,
la 18 octombrie 1913, în care îşi manifestă îngrijorarea şi teama de revenire la taclica pasivismului dc1torită lipsei de energie şi patriotism a
unor fruntaşi politici români ce se orientau spre Curtea de la Viena .
.. Nu văd semne de îndreptare nicăieri - scrie Goldiş - orice încurajare a încetat. Aşa lumea de aici (din Transilvania - n.n.) prinde ră
ceală, un pesimism trist începe a se înstăpîni în sufletele intelectualilor
noştri" i:n.
Clasele dominante din monarhia dualistă, participînd la pregătirea
primului război mondial, din ordinul primului ministru Tisza, adresează
mitropolitului român Ioan Meţianu o scrisoare, cerind sprijinul celor
două confesiuni româneşti pentru aplanarea conflictelor cu populaţia
română. Folosindu-se uneori de presiuni şi ameninţări de tot felul. guvernul condus de contele Tisza a silit mai multi conducători ai P.N.R.
să dea declaraţii de fidelitate. Printre cei care au semnat asemenea declaraţii de fidelitate au fost Teodor Mihali, Alexandru Vaida-Voievod,
înaltul cler de ambele confesiuni, etc. Unii fruntaşi ai mişcării naţionale
înfruntînd cu hotărîre greutăţile, au refuzat semnarea unor astfel
de declaraţii. Printre aceşti conducători curajoşi au fost George Pop de
Băseşti, Aurel Lazăr şi alţii 1 ;; 4 •
Este semnificativă, pentru a caracteriza atitudinea consecventă a
lui Vasile Coldiş, că deşi conducerea P.N.R. hotărîse abţinerea de la
1 2
''

Unirea Transilvaniei cu Romuniu ( ... ), p. 419-420
Biblioteca Academiei R.S.R., secfiu manuscrise, fotHl de corespondentă, Oclavian Goga, cota S.8 (1-2), C.D.L. XXXVIII. Scrisoitrea lui Vasile Golrli'.i elitre Octai:,J

vian Gogi.I din 18 octombrie 1913
1''~ U 11ireu T runsilva11ici cu Romti11iu ( .. .), p. 453
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orice activitate politică pe perioada războiului, acesta nu renunţă la
militantismul său. Lui i se datoreşte linia politică aproape radicală adoptată de Consistoriul din Arad în anii 1916-1918. în calitate de secretar
al acestuia, Vasile Goldiş nu scapă niciodată prilejul de a-şi exprima,
fie direct, fie şi numai printre rînduri, protestul împotriva abuzurilor
comise faţă de populaţia din Ardeal1 55 •
Prin pana lui Vasile Goldiş şi prin aceea a altor militanţi ardeleni,
,.Românul" demască politica şovină a guvernelor reacţionare de la Budapesta, precum şi atitudinea conciliantă a unor parlamentari faţă de
acestea. Ulterior, Goldiş, în calitate de director al ziarului, refuză şi el
de a semna declaraţia de fidelitate faţă de guvernul contelui Tisza, în
urma intrării României în război şi a trecerii Carpaţilor de către armata
română, fapt considerat de către aulorităţi drept dovadă de atitudine
,.duplicitară şi lipsită de patriotism" 156 . Ca urmare, la 10 martie 1916,
din ordinul guvernului, ,.Românul" este suspendat, el reapărînd doar la
7 noiembrie 1918, în preajma evenimentelor de la Alba-Iulia. Gestul lui
Goldiş se adaugă altora, similare, făcute deja anterior de către acelaşi.
Astfel, participînd în 1915 la conferinţa naţionalităţilor convocată la
Viena de împăratul Wilhelm al Ii-lea, el refuză să facă declaraţii de
fidelitate faţă de monarhie, motivînd că este război şi se abţine de la
orice activi ta te politică i,; 7 •
Ulterior, în condiţiile înfrîngerii totale a monarhiei austro-ungare
pe fronturile primului război mondial şi ale creşterii avîntului revoluţionar al maselor, membrii comitetului executiv al P.N.R. se întrunesc,
din iniţiativa lui Aurel Lazăr, în casa acestuia, la Oradea, şi în urma
examinării situaţiei politice create, hotărăsc redactarea unei „Declaraţii "158, care urma să fie prezentată în camera deputaţilor a parlamentului de la Budapesta. Declaraţia este redactată de către Vasile Goldiş.
Autorul invocă cu acest prilej „dreptul firesc" al naţiunilor de a dispune singure de soarta lor, adică dreptul acestora la autodeterminare.
Este firesc deci că şi „naţiunea română din Ungaria şi Ardeal doreşte
să facă uz de acest drepl şi reclamă, în consecinţă, şi pentru sine dreptul, ca, liberă de orice înrîurire străină, să hotărască singură aşezarea
1.,:, Arhiva Fpiscopiei ortocloxe Române clin Araci, Grupa II, clos. 35 l!l14, act.
1067, 2185. Hll6
1
"~ lbic/cm, act. nr. 6233 l!J16 (Aclresa primului ministru clin 10 octombrie l!J16).
C.f. Ion Rusu Abrucleanu, Păcnte/c AH/colului fo/ă de .rnllctul \·cchiului Rcgut, Ilucur<>~li, 1930, p. 215-216
m Ladislau Bc:1nyai. Gheorghe Boclea, Lupta antihabsburgicd a maselor din Transih·ania, in Analele /11stitutu/11i ele s/urlii istorice şi social-politice ele pe lingă C.C.
al P.C.R., 1968, nr. 5, p. 18-1!1
1.,b Rumcinul, l!llH, nr. 1, p. I. Silviu Dragomir, l 1 n sfert ele ve<1c ele la unirea
Trnnsilvaniei, în Trnn~ilvaniil, 1!143, nr. 11--1'.2, p. 801; Dr. Arptid Leul, op. ('ii., p. 266;
Ştefan Pascu, Mureu Ac/111wrc Nu/iomrlă cil' /u ,\lbc1-/ulia, Cluj, 1!168, p. 403. Un rol
important în reclacl,Hl'il DPdilril\iei de la Oraclec1 a <1vut ~i memorandislul Miht1i
Veliciu din Chişi1H'u-C'riş. Informa\ia docunwnlară primild de la nepoata acestuia,
SIPlla Dr. Cosl!'il din Clt1j-J\:upmc1
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ei printre naţiunile libere" 1.; 9 , fără nici un amestec străin. 1n consecinţă,
conducerea P.N.R. nu va recunoaşte pretenţiile parlamentului şi a guvernului unguresc de a reprezenta naţiunea română la congresul de pace,
„căci apărarea intereselor ei naţiunea română o poate încredinţa numai
unor factori designaţi de propria ei adunare naţională"IG 0 • Declaraţia
de la Oradea a Comitetului executiv al P.N.R. a fost prezentată în parlamentul maghiar la 18 octombrie, de către deputatul Alexandru VaidaVoievod, stîrnind uimirea şi dezaprobarea zgomotoasă a deputaţilor şi
un mare entuziasm în rîndurile studenţilor români de la Budapesta.
Aceştia, dornici de a acţiona cît mai rapid, hotărăsc să adreseze un apel
către întreaga studenţime din Ardeal şi Ungaria în scopul mobilizării
maselor la luptă. Apelul a fost prezentat conducerii P.N.R., dar la recomandarea lui Vasile Goldiş n-a fost dat publicităţii, pentru a nu se
da posibilitatea autorităţilor de a cunoaşte intenţiile de luptă ale poporului român 1(j 1 •
Evenimentele precipitîndu-se, are loc la Budap&sta, la 29 octombrie
1918, constituirea Consiliului Naţional Român Central, însărcinat cu punerea în practică a măsurilor ce decurgeau din declaraţia de la Oradea
din 12 octombrie. Printre cei şase reprezentanţi ai P.N.R. care făceau
parte din acest for, alături de alţi şase, din partea Partidului social-democrat, se află şi Vasile Goldiş. C.N.R.C. îşi stabileşte sediul la Arad,
unde reapăruse de cîteva zile, la 7 noiembrie 1918, ziarul „Românul",
organul P.N.R., suspendat încă din 1916. în urma acestui eveniment, iau
fiinţă Gărzile naţionale şi Consiliile naţionale române pe tot teritoriul
Ardealului, conform indicaţiilor date de către C.N.R.C., prin manifestul
,.Către naţiunea română " 162 , redactat tot de Vasile Goldiş.
În şedinţa C.N.R.C. din 6 noiembrie 1918, se discută problema rev~ndicărilor teritoriale faţă de guvernul maghiar, în spiritul aceluiaşi
principiu al dreptului naţiunilor la autodeterminare. Din încredinţarea
Consiliului, Vasile Goldiş redactează textul hotărîrii, prin care guvernul contelui Karoly era somat ca pînă la data de 12 noiembrie să predea puterea administrativă, politică şi militară din cele 23 de judeţe
ale Transilvaniei, precum şi din judeţele Ugocea, Bichiş şi Cenad, în
care românii sînt în majoritate.
ln legătură cu această hotărîre de mare însemnătate, Vasile Goldiş
declara într-un interviu acordat ziarului maghiar „Aradi Kăzlăny": ,.Ar1 9
'•
160

Românul, 1918, nr. 1, p. 1
Ibidem; Ştefan Pascu, op. cit., p. 403. ln acest sens, Vasile · 'Goldiş salut~
într-un articol special ideile înaintate ale preşedintelui american H. Wilson cu privire la autodeterminarea popoarelor, scriind: .,Să înceteze de aci înainte domnia
tiraniei, robiei feudalismului, militarismului şi să înceapă o er[1 nouă, era libertăţii,
pentru ca neamurile toate împreună cu neamul românesc să-şi împlinească chemarea
ce o au să progreseze în pace şi bunăstare, nestînjenite de nimeni, după dorul inimii
şi inspirate de veşnicile principii ale drepti\lii (Vasile Goldiş, W i/son, în Românul,
1918, nr. 29, p. 1)
101
Vasile Netea, O zi din istoria ,Tran.~i/vanicci, Editura Albatros, f.a., p. 109
162
Romcînu/, t!H8, nr. 13, p, 1; Drnpc/u/, 1918, nr. 116, p. 3

16 - Crlsla '79
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dealul se rupe de Ungaria. Aceasta e şi natural. In Ardeal românii sînt
în majoritate (iar) acest teritoriu nu poate aparţine de altcineva decît
de România (... ) Aceasta este ordinea logică şi dreaptă" 163 • Speriat de
noua situaţie creată, guvernul maghiar cere un timp de gîndire, spre a
putea trimite la Arad o delegaţie oficială care să trateze cu C.:\J.R.C.
Alături de Ştefan Cicio-Pop, Aurel Vlad, Iuliu Maniu, Aurel Lazăr şi
social-democraţii Enea Grapini şi Iosif Jumanca, Vasile Goldiş respinge
categoric pretenţiile guvernului maghiar, care urmărea mentinerea
statu-quo-ului, deci şi a „imperiului" său politic peste Ardeal, arălînd
că problema fundamentală a tratativelor a fost c1ceea a suveranităţii
nationale. Combătînd ideea „naţiunii politice maghiare" a lui Jaszi Oszkar, conducătorul delegaţiei maghiare la tratative, Goldiş accentuează
că, la rîndul său, naţiunea română „pretinde cu tot dreptul independenţa sa deplină de stat şi nu admite ca acest drept să fie întunecat prin
rezolvări provizorii" 16 ~.
Evident, datorită refuzului maghiar de a recunoaşte suveranitatea
deplină a Transilvaniei, dorinţa acesteia de a se dezlipi de Ungaria şi
a se uni cu România în hotarele ei fireşti, a determinat eşecul tratativelor. Rămas ferm pe pozitie, C.N.R.C. lcmsează la 18 octombrie 1918,
manifestul „Către popoarele lumii " 16.5, redactat de Vasile Goldiş, în care
se exprimă în limbile română şi franceză, hotărîrea nestrămutată a naţiunii române din Transilvania de a se uni cu România, indiferent de
ceea ce s-ar decide la conferinţa de pace a popoarelor, ca unică soluţie
într-un proces istoric obiectiv de secole 166 .
Manifestul întocmit de Vasile Goldiş constituie expresia carncterului burghezo-democratic al mişcării de eliberare naţională a românilor
din Transilvania, condus de P.N.R. ln el recunoaştem ideile şi concepţiile care-l animau pe autor şi care sînt tot atîtea deziderate fundamentale pentru existenţa poporului român şi a naţionalităţilor conlocuitoare
din T.ransilvania: eliberarea neîntîrziată de sub jugul austro-ungar şi
unirea cu România Veche, reforma agrară radicală, egalitatea în drepturi a naţionalităţilor conlocuitoare, drepturi şi libertăţi democratice
largi pentru toţi cetăţenii. Dind glas năzuinţelor vitale ale poporului
român, a căror înfăptuire era aşteptată de veacuri, înfierînd politica de
deznationalizare dusă împotriva a,cestuia de către autorităţile statului
dualist. manifestul punctează o serie de adevăruri istorice îndelungat
tăgăduite: .,De veacuri. .clasa oprimătoare a poporului maghiar a sfîşiat
trupul naţiunii noastre (... } iar de la înfăptuirea constituţionalismului
ic:i _,\rnlii Kiiz/ony, Hllll, nr. 255, p. 3
rn, Românul, HIIB, nr. 7, p. 1
H,', lbiclem, nr. 10, p. 1; Drnpelul, 1918, nr. 120, p. 1
tt:u lbiclt-m; M,rnifestul Călrt' popoarele lumii il fost difuzat

prin inlL·rnwdiul slaliei de telegrafie din Pragu. El

11

în întreaga lume
procius con'iternare în sinul unor

cercuri nri-;tocratice 11ngure';,li.
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fals din 1867, scopul mărturisit al politicii de guvernămînt în statul
maghiar a fost desfiinţarea noastră naţională" 16 •.
Aşadar, procesul de deznaţionalizare s-a exercitat vreme îndelungată şi în mod deliberat, cu mijloace politice şi economice din cele mai
rafinate.
Ultimele zile ale lunii noiembrie a anului 1918, se caracterizează
prin pregătiri intense în vederea convocării unei t:tdun8ri a reprezentanţilor tuturor categoriilor sociale din Transilvania, lu care poporul
român din această parte a ţării să fie invitat a-şi spune cuvîntul. Textul convocării ca şi precedentele documente ale C.N.R.C., care se intitula acum „Marele Sfat al Naţiunii Române", a fost redaclat de Vasile
Goldiş. în legătură cu acest eveniment, el arată în amintirile sale, că a
existat la un moment intenţia de a se convoca un congres restrîns al
P.N.R., în locul adunării naţionale, dar „împotriva încercărilor unor importanţi factori ai P.N.R„ care cereau în ultimul moment să se renunţe
la adunare, aceasta a fost convocată" 16 1l. Aceşti factori pot fi identificaţi în persoana unora dintre conducătorii partidului ca Teodor Mihali
şi Alexandru Vaida-Voievod 169 , latifundiari, pentru care unirea trebuia
să însemne în primul rînd consfinţirea privilegiilor lor de mari proprietari, Vasile Goldiş care făcea parte din pătura micii burghezii, ca intelectual ridicat din rîndurile poporului, se detaşa de aceştia, fiind exponentul maselor asuprite.
în toată această perioadă cît au durat pregătirile adunării de la
Alba-Iulia, Marele sfat al naţiunii române din Transilvania a ţinut o
strînsă şi permanentă legătură cu guvernul român de la laşi. O scrisoare
a profesorului Nicolae Bălan din Sibiu, care fusese trimis ca emisar la
Iaşi, datată 7/20 noiembrie 1918, este adresată C.N.R.C. prin Vasile
Coldiş. ln ea se dau amănunte despre măsurile întreprinse de guvernul
român pentru a preînlîmpina evenlualele acţiuni ostile din partea „acelora care nici acum nu vreau să recunoască dreptul noslru la libertate
şi independenţă politică deplină" 170 • Corespondentul arată că a fost primit de către ministrul Franţei la laşi, Saint-Aulaire, ,.care cu o extraordinară căldură ne-a garantat şi pe mai departe tot sprijinul pentru
realizarea tuturor aspiraţiunilor noastre naţionale" 171 . Înlîmplmei:l a fă
cut ca la această primire să fie de faţă şi miniştrii plenipotenţiari ai
Angliei şi Statelor Unite,, cărora Nicolae Bălan, după ce le-a fost prezentat de către Saint-Aulaire, le-a comunicat „voinia nestrămutată a
u;, Romcînul, 1918, nr. 10, p. 1
!GB Vasile Goldiş, Discursuri rosti/I' în prPajmo 1111irii ~i /11 ,1\sociu/iu11cu c•1fl11ro/ă
„k,1 ru", Bucureşli, Hl28, p. 21
1
~~ Destrămarea Monar/tiei uu.\/Jc-u11rJ<1H' ( ... ), p. 184
Biblioteca Institutului teologic Sibiu, Jo11cl Nicolnr- Ră/on, Scrisoareil o<lresillc1
de lil lilşi lui Vasile Coldiş; Apuct. Dr. Corioliln Suciu, Două cloc:umen/(' i/;/orice din
noil'mluiP 1918, în Trn11si/vo11ic1, l!l43, nr. 11--12, p. 877
rn / /Jidt• m

·

,,u
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poporului român din Transilvania, de a se uni cu regatul României" 17 t.
In urma acestor consullări, toţi cei trei miniştri s-au declarat dispuşi s8
comunice guvernelor lor această hotărîre.
ln sfîrşit, Vasile Goldiş a ţinut şi discursul solemn şi expunerea
Rezolu tiei Marii Adunări Naţionale de la Alba-Iulia din ziua de 1 decembrie 1918, care a proclamat unirea definitivă, ireversibilă a Transilvaniei cu România. Ales anume pentru calităţile sale de eminent orator,
dm şi pentru poziţia sa avansată în sinul grupărilor politice care alcă
tuiau Marele Sfat al naţiunii române: Partidul Naţional Român şi secţia română a Partidului Social-Democrat din Ungaria, Vasile Goldiş sinLetizează în cu~întarea lui solemnă, în faţa a peste 100 OOO de participanţi, dar în acelaşi timp şi în faţa întregii lumi, toată odiseea luptei de
eliberare a românilor ardeleni. Făcînd o incursiune istorică în care relevă continuitatea neîntreruptă a poporului român dincoace de Carpaţi,
pe de o parte, cît şi asuprirea ni.l\ional8 şi socială pe care au suferit-o
românii din Transilvania timp de şdpte decenii (1848-1918), el a accentuat apoi, în cuvîntul său, asupra dreptului naţiunilor la autodeterminare (principiu fundamental, recunoscut de H. \Vilson şi de V. I. Lenin).
Arătînd, de asemenea, faptul că asuprirea naţională şi socială exercitată metodic şi sistematic asupra românilor din Transilvania, autorul
sublinia inevitabilitatea dezmembrării Monarhiei Austro-Ungare, a eliberării tuturor popoarelor care gemeau în jugul domnilor de pămînt şi
a constituirii pe ruinele acesteia, a unor noi state naţionale, libere, independente şi suverane, în concordanţă cu aspiraţiile şi interesele lor
vitale care să le asigure liniştea şi prosperitatea. Desprinderea Transilvaniei de Ungaria şi unirea ei cu România este şi ea o expresie a procesului istoric obiectiv, iar dreptul sacru al na ţi unii române de a fi
liberă „îl recunoaşte lumea întreagă, îl recunosc acum şi duşmanii noştri
de veacuri'' 17 :-i_
Precizînd în termeni categorici că libertatea naţiunii române din
Transilvania nu poate fi concepută însă în afara unirii ei cu România,
între hotarele fireşti moştenite de la strămoşii noştri daci şi romani.
In concluzie, arată Goldiş, .,unirea tuturor românilor într-un singur
stat este cea mai firească pretenţiune a civilizaţi unii" 1~~- Semnificativă
în această incursiune apare şi evocarea de către Vasile Goldiş a adunării de la Blaj din 3-15 iunie 1848, la care fruntaşii mişcării revoluţionare din Transilvania au depus în numele naţiunii române, jură
mînt de credinţă către împăratul de la Viena şi către „patrie", către
1

~~

ll1ili<•m

m Ro111cî1111/, !·918, nr. 20, p. 1-2. Referiri privitoare la imporlantd clhcursului
roslil de Vasile Goldi~ f11c istoricii Ioan Lupa), în /s/01ia unirii românilor, HucureşLi,
I !137, p. 365-366; Vasile Netea, Oratorii de la Alba-Iulia, în li nh ersul lill'Tar, I !l-t3,
nr. 33, p. 5. lin loc specit1l îl ocupă analiză discursului rostit de Vasile Goldiş în
lucrarea lui Gheorghe Şora, Vasile Golc/iş mi/ilunl peni ru desă\irşireu idealu/11i
rwţiotwl. 1 d<"c<'mbrie 1918. Lclitura Faclt1, Timişoara, 1979 (sub tip,u)
i:i

/bic/Pm
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Austria. Prin ea, autorul demască adevărata faţă a monctrhiei hctbsburgice, politica acesteia de asuprire a popoarelor, de învrăjbire a lor, în
scopul perpetuării dominaţiei sale asupra acestora. Crezînd în promisiunile mincinoase ale acestuia, arată Goldiş, .,împăratul ne-a înşelat,
palria (Auslro-Ungaria - n.n.) ne-a ferecat şi ne-am trezit că numai
credinţa în noi înşine, în neamul nostru românesc ne poate mîntui
Ca
atare, ct cHătat vorbitorul. .,să jurăm credintă de aci înainte numcti naţiunii române", apel care însă are şi o completc:ire deosebit de semnificativă şi importantă pentru concepţiile celui ce le-a lctnsc:1t: .,dar tot
atunci să jurăm credinţă şi civilizaţiei umane" 115 . În aG:est spirit. Goldiş pune şi problema naţionalităţilor conlocuitoare din Transilvania,
atrăgînd atenţia că statul naţional român suveran, independent şi unitar va trebui să asigure tuturor indivizilor „conlocuitori pe pămîntul
românesc, aceleaşi drepturi şi aceleaşi îndatoriri Sau - chiar dacă
într-o formulare căreia i se pot face reproşuri în ce priveşte optica dinamicii sociale, anume că „civilizaţiunea care ne-a eliberat, pretinde
de la noi respectul pentru dînsa şi ne obligă să prăbuşim în noul nostru
stat orice privilegiu şi să statorim ca fundament al acestui stat munca şi
răsplata ei integrală" 176 , nu diminuează cu nimic concepţia sa înaintată, democratică. De acecc:1, astăzi, la 1 decembrie 1918, poporul român
din Transilvania, nu mai revendică faţă de nimeni, dreptul său la autodeterminare, nu-l cere nimănui, ci-I decretează solemn în faţa întregului neam românesc, a întregii lumi, ca pe un drept natural. sacru al său,
al oricărei naţiuni la cxisten ta naţională de sine stă tă to are" 111 •
Importanţa acordată problemei unirii Transilvaniei cu România se
întregeşte la Vasile Goldiş cu înţelegerea adîncă şi justă a rolului covîrşitor pe care urma să-l joace desăvîrşirea unităţii poltice în dezvoltarea social-economică a ţării: ,.Numai într-un stat naţional se poate
remarca iniţiativa, spontaneitatea şi geniul popular. Nu numai naţiunea
care se consolidează în stat naţional profită prin aceasta, ci şi umanitatea. Dacă idealul umanităţii, care cuprinde toate popoarele, este ca
omul să-şi dezvolte maximal puterile sale şi dacă acest maxim numai
în stat naţional se poate realiza, atunci (... ) statul naţional este o formaţiune politică indispensabilă. Acest adevăr, de care se căluzesc azi
toate popoarele (... ) l-au recunoscut şi naţiunea română şi şi-a afirmat
voinţa sa " 178 .
Frumos şi c1devărat arată tovarăşul Nicolae Ceauşescu în Expunerea la şedinţa jubiliară a Marii Adunări Naţionale din 29 noiembrie
1968, consacrată sărbătoririi semicentenarului unirii Transilvaniei cu
România că acest mare eveniment a reprezentat o adevărată piatră de
11

•

11

•

17

1/Jidem
Ibidem (Despre aceasta vezi şi William i\larin, Unireo clin 1918 şi pozilio şvu
bilor hănă/cni, r·:ditura Facla, Timişoara, 1978, p. fl4-129
i; 7 lbi<lcm
17H lhi<lcm, 1!118, nr 47, p. 1
.-'
176
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hotar în dezvoltarea României moderne, a deschis calea spre dezvoltarea naţiunii. a creat cadrul propice pentru o mai accentuată evoluţie a
economiei, ştiinţei culturii, pentru intensificarea mişcării revoluţionare
a clasei muncitoare, a activităţii tuturor forţelor progresiste ale societăţii româneşti1î!',

•

Din perioada cit a trăit şi activat la Arad şi-l aminteşte pe Goldiş,
evocîndu-1 cu admiraţie şi surprinzîndu-i caracteristicile personalităţii
sale umane, Ion Clopoţel, care imediat dup.ă moartea acestuia scrie în
1934 şi încredinţează tiparului un elogiu bine meritat la adresa celui
dispărut: Vasile Goldiş se arată aici - se ştia stăpîn perfect pe sine,
îşi coordona viata şi activitatea după un plan bine stabilit, pe care-l
îndeplinea întocmai. Ducea o viată simplă, sobră. Venea foarte regulat
la serviciu, nepermiţîndu-şi vrea întîrziere. După terminarea slujbei, citea filosofie, politică, sociologie, scria articole şi informaţii pentru ziar,
rezolva corespondenta cotidiană, etc. După amiezile şi duminica mergea la cafenea, unde, luind, loc la o masă anume, totdeauna rezervată,
discuta, în compania altor inlelectuali progresişti, politică, precum şi
alte subiecte sau citea jurnalele 1110 •
Spiritul său de ordine şi muncă disciplinată - arată de asemenea
Ion Clopoţel - îşi afla sursele în cultura lui clasică. Ca profesor de
latină, pătrunsese întregul sens moral al operelor marilor literaţi şi
bărbali politici din Roma antică. Recitea mereu maximele şi sentinţele
datorate acestora, căutîndu-le aplicarea în viata socială car~ îi era contemporană 181. Inăltimea de, cugetare şi sobrietatea clasică a expunerilor
sale îl desemnau printre cei mai .de seamă conducători ai naţiunii. In
mod treptat, reputaţia lui Goldiş creştea nu numai în rîndurile poporului, ci şi în cercurile politice din străinătate 182 •
La marea adunare din 1 decembrie 1918, a fost ales şi Marele Sfat
Naţional Român 183 , cu atribuţii de parlament. Ulterior, in ziua imediat
urmiitoare, acest organism se întruneşte în sala tribunalului de la AlbaIulia şi se formează o comisie în vederea alcătuirii unui guvern provizoriu, numit Consiliul dirigent - primul guvern al naţiunii române li,:~ !\:icolile Cedu~escu, Româlliu /Jl' <111111111/ clc.\a\·ir::,i1ii co11,I11u/ici .,,,cia/i1-t",
voi. 3, Ldilufd polilică, Bucure~li, 19Gfl, p. 717-722; Idem, Lx!)une,e la Soiuncu
.,o/C'mmi c om1111d rr Comitc-ll'/11i Cent rol al Pnrtici1r/11i Com11ni,I Rnmrin, r, Cn11si/i11l11i
Nntinnnl r,/ Fro11t11l11i linilă(if Socialist(' şi l'forii Adunări Nationa/c cunsacrata scirbatoririi a şase c/ccenii ele la făurirea statului nationa/ unitar romcin. I decembrie
1!)78, Edituro polilică, 811curcşli, p. 6-19
,~o Ion Clopo\el, ,·asilc Go/di.5 . .\'olci infroducth·ă, nihlioll'ca ziari:;fic,'i, C'luj,
1934, p 24-25
iH 1/Jiclc-m
,~~ Ion llupotcl, Amintiri şi portrete, Editura Facla, Tinfr,,oara, 1973, p. 29. DC'spre personillitalea lui \"asile Goldiş vorbeşte Ion Clopote! ln Cariatide (Arad), noiembrie 1978, p. 10 şi in Tri/Juna, (Cluj-Napoca), 1978, nr. 49, p. 3

'~J

Pntria, l!l19, nr. 13, p. 3
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bere din Transilvania, care urma să conducă via ta politică a acestei
provincii pînă la unirea definitivă cu Ţara Veche. Acesta va fi alcătuit
la 2 decembrie 1918, în urma propunerilor com1s1e1 respective din
15 membri: zece din partea P.N.R., doi din partea P.S.D. şi trei independenţi. Preşedinte şi ministru de interne a fost ales Iuliu Maniu, Alexandru Vai'da-Voievod deţinea externele şi presa, iar Vdsile Goldiş era
la culte şi instrucţiunea publică, ocupîndu-se şi de problemele naţio
nalităţilor. El va înfiinţa acum o direcţiune a artelor, chemîndu-1 în
fruntea ei pe Tiberiu Brediceanu 184 , şi are mari merite în înfiinţarea
Teatrului Naţional din Cluj şi a Conservatorului „Gheorghe Dima" de
aici 185 • Totodată, Vasile Goldiş va îndeplini, alături de Aurel Vlad, Alexandru Vaida-Voievod şi Ştefan Cicio-Pop, şi atribuţiile de vicepreşe
dinle al aceslui guvern; cme-şi avea acum sediul în oraşul Sibiu 18 ". Tot
el este numit, la 12 decembrie 1918, şi în funcţia de preşedinte al delegaţiei ce urma să prezinle la Bucureşti, regelui Ferdinand I, în cadrul
unei ceremonii solemne, actul unirii adoptat la Alba-Iulia, la 1 decembrie. Cu ocazia primirii delegaţiei în sala tronului de către rege, Vasile
Goldiş a rostit o vibrantă cuvîntare, în care făcea bilanţul luptei de secole a poporului român pentru statornicia sa „în marginile geografice
moştenite de la Traian şi Decebal" 16 •. încercarea de dezmembrare a
c1cestui teritoriu pe care poporul nostru s-a simţit unitar şi „etniceşte
nedespărţit" a fost o „nedreptate istorică ce se înlătură azi " 188 • In semn
de cinstire, se evoca atunci poporul român, masele muncitoare, militanţii sociali progresişti care în 1918 au reuşit să înfăptuiască „prin
voinţa, hotărîrea, bărbăţia şi tenacitatea lor, statul nostru naţional unitar, deschizînd calea spre închegarea şi afirmarea· naţiunii noastre spre
zilele luminoase pe care le trăim astăzi" 1 H". Din ianuarie 1919, Vasile
Goldiş este numit şi ministru de slat pentru problemele Ardealului în
domeniul instrucţiunii şi cultelor din primul guvern al României între191
Arhivele Statului Arnct, Co/cc/ia manuscrise, rlosnr nr. 168, f. 137; Universul,
1927, nr. 95, p. 5
is:, Ibidem
186
Despre constituirea Consiliului Dirigent şi componenta sa vezi ziarele Românul, 1918, nr. 21, p. 1; nr. 30, p. 1; nr. 32, p. 1; Tekr, ralul român, 1934, nr. 8,
p. 1-3
Vi; V11sile Golctiş, ScriPri social-polilicc şi literare ( ... ), p. 174; Drapelul, !fl18,
nr. 1:n, p. 2; For1ia poporului, 1!118, nr. .5, p. 1-2
Jh, //Jidcm. La ctata de 1114 decembrie l!l18, Vasile Goldiş îi scriu din Bucurc~ti
soţiei sale că rlcleqatin Marelui Sfat Naţional ii fost primitJ în ca,pitt1ln Ro111âniei n1
un sincer entuziasm: .,Am so!>it ieri, vineri ~l'ilTi.l, aici, fără. nici un incident. Aici
primire splendidă la gară. Sintem găzduiţi toti la palatul regal ( ... ). Azi s-a celebrat
un Tedeum la Mitropolie, apoi s-a fd.cut recepliunea la palat, cinct nm predat regelui actul unirii. O să ti le spun eu lonle cu graiul ... •
J&o Nicoldc Ceauşescu, on. cil., p. 717; Ictem. rxpuncrc /ri .'icsi11ncr1 solemnă co-

m11nă

a Comitetului Centrul al Partidului Comunist Româ11, u Consiliului Naţional

<1/ Frontului Unităţii Socialiste şi Marii Adunări Naţionale consacrată sărbătoririi a
şase decenii de la făurirea stalului naţional unitar român. 1 decembrie 197R Ectilura
politică, p. 5
'
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gite, condus de I. C. Brătianurn°. Era vorba atît în cazul lui. cit şi în
acela al celorlalti ardeleni care primiseră însărcinări similare, Ştefan
Cicio Pop, Aurel Vlad 1 !11 , de posturi fără portofoliu, de consilieriHu_ Explicind motivele pentru care acceptaseră această ofertă şi conditiile
în care o admiseseră, Vasile Goldiş arăta în „Universul" din 7 septembrie 1919: .,am primit să intrăm în cabinet ca miniştri fără portofoliu,
deci fără nici o răspundere în ceea ce priveşte politica partidelor din
ţară şi fără a ne identifica cu programul vreunuia, ci numai cu scopul
de a sluji pe lîngă acest minister interesele Ardealului şi a (sic!) părti
lor ungurene alipite" 191 .
în acest prim ministeriat al său, Vasile Goldiş a militat pentru drepturi şi libertăţi democratice, pentru consolidarea statului naţional. pentru prosperitatea poporului român 194 • El îşi punea mari sper ante - înşelate curînd în ce priveşte posibilităţile de a se traduce în viaţă o
serie ele deziderate ale poporului nostru, îndelung amînate. ln acest
sens îi scria entuziast şi optimist episcopului Aradului Ioan I. Papp,
la 28 februarie 1919: .. Ne aşteaptă problemele cele mari ale noului stat
român, probleme de la a căror fericită rezolvare atîrnă viitorul acestui
stat". Şi adaugă: ,.lmi voi da tot interesul în serviciul cauzei ştiute şi
nădăjduiesc că în constituanta apropiată ne va succede să aşezăm pe
temeiuri solide scumpa noastră Românie mare" 195 •
Deşi mutat de acum în capitala României şi ca atare înlocuit la resortul cultelor şi instructiunii publice din Consiliul dirigent cu Valeriu
Branişte•Hm, el continuă totuşi, rămînînd cu atribuţiile de vicepreşedinte,
să ia parte la lucrările acestuia, în care se discutau probleme generale
de politică şi administraţie, privitoare la democratizarea ţării. la reforma electorală şi agrară, reprezentarea naţionalităţilor conlocuitoare,
îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi de trai ale maselor, etc., chiar dacă,
fără a interveni prea des în discuţii1 97 • Chiar şi peste aproape un an,
întrebat fiind, Goldiş declară că nu intenţionează să demisioneze din
Consiliul dirigent (discret el neagă şi faptul că ar exista neînţelegeri
cu Iuliu Maniu - n.n.) şi face totodată precizarea că membrii acestuia
nu se amestecă în treburile interne ale partidelor politice de la Bucu190
Arhivele Statului Arnd, Co/c'c fia manusc risf', dosar nr. 168, r. 183-184; Tc/C'gratul român, Hl34, nr. 8, p. 1-3; Aradi Kozfiiny, 1931, nr. 2m, p. 2
1 1
Aradi llirlap, l!)l!'l, nr. 498, p. 1
~
in ArhivC'!P Statului Araci, Colecţia manuscrise, dosar nr. 168, r. 131-132; /\rodi
Hirlap, 191!'l, nr. 498, p. 1
193
Universul, rni9, nr. 234, p. 1
101 Gheorqhe Şora, Contribuţia lui Vasile Go/diş la unirea TransiJ\ aniei cu România. ln Apulum, )!)72, nr. 10„ p. 564-580
1
n:, Arhi\'a Lpiscopiei Ortodoxe române a Aradului, grupa ll, dosar nr. 35 1914,
act. 1471917
106
Arhivele Stalului Arad, Colecţia manuscrise, dosar nr. 168, r. 183-184; Telegraful român, 1934, nr. 8, p. 1-3; Aradi Kozlony, 1931, nr. 297, p. 2-3.
1 7
"
Patria, 19)!), nr. 132, p. 1; nr. 133, p. 1; nr. 136, p. 3; nr. 137, p. 1-2; nr. 140,
p. 1-2, nr. 141, p. 2; nr. 142, p. 1; nr. 143, p. 2
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reşti şi

nu urmăresc dizolvarea p1:nlamentu lui de c1colo 1!1 8 • Drept urmare,
Goldiş va continua să activeze în cadrul Consiliului, pînă cînd, la 2/15
februarie 1920, are loc în capitala României, şedinţa P.N.R., care a votat
dizolvarea organismului politic respectiv şi unificarea administratiei
Transilvaniei şi Ţării Vechi. Goldiş a aprobat şi el această hotărîre 1 !l!J,
exprimînd punctul· de vedere - împărtăşit şi de către Iuliu Maniu ca toate atribuţiile Consiliului dirigent· să trească în seama guvernului de la Bucureşti, iar membrii fostului guvern provizoriu al Transilvaniei să primească funcţii ministeriale 200 .
în perioada cit a activat în cadrul Consiliului dirigent, Vasile Gol~
diş s-a remarcat prin intervenţiile sale de două ori: prima dată în şe
dinţa Consiliului din 29 iulie 201 , iar apoi în cea de la 1 augusF 0 :?, în ambele ocazii insistînd asupra hotărîrilor adoptate la Alba-Iulia şi criticînd faptul că acestea nu sînt respectate. Totodată îi apără pe socialişti
de calomniile neîntemeiate cu care erau înconjuraţi de către elementele
reacţionare 20 ~.

1m·ă

din această perioadă se remarcă un lucru, şi anume că Vasile
cum sesizează „Patria " 20 \ e tot mai mult izolat de vechii
lui colaboratori. Aceasta datorită fermităţii şi consecvenţei sale democratice, faţă de problemele majore care frămîntau România în acea
vreme. Aceleaşi motive, fără îndoială, au făcut ca şi postul de ministru
Ia Bucureşti să îi fie încredinţat doar cîleva lunF 05 • Goldiş însuşi devine astfel tot mai mult conştient că el este înlăturat din posturile de
conducere de către reprezentanţii claselor oprimatoare şi că de fapt
chiar şi cooptarea sa şi a celorlalţi colegi transilvăneni ca miniştri fără
portofoliu au fost făcute numai de formă., pînă la înlăturarea lor definitiv ă 206 •
Totuşi, cariera politică a lui Vc1sile Goldiş nu se opreşte aici. In
1919 este ales deputat de Rad na (deci în vechiul lui cerc electoral din
perioada anilor 1906-1910 20 ;. In toamna aceluiaşi an, devine iar ministru pentru problemele Ardealului 208 şi de data aceasta fără portofoliu
şi pentru cîteva luni, în guvernul de militari condus de generalul
Arthur Văitoianu 209 , formulă de tranziţie şi rezolvare momentană a instabilităţii politice a vremii, căreia însuşi Goldiş nu-i acorda prea mare

Goldiş, după

n18 1/Jiclem, 191!), nr. 216, p. l
rnn lbiclem
00
~
I biele m, 1920, nr. 38, p. l
201 I biele m, 1919, nr. 133, p. l
202 Ibiclem, nr. 136, p. 1-2
20 ~ 1/Jic/em
~"' lbiclem
~o.; Ibidem, nr. 133, p. l
206
Universu/, l 919, nr. 234, p. l
07
~
Arhivele Statului Arad, Co/ectia manuscrise, dosar nr. 168, f. 183-184
208
Dimineaţa, 1919, nr. 4818, p. l; fzbînda, 1919, nr. 347, p. 1
2
1918-1921. EcliM Mircea Muşat, Ion Ardeleanu, V ia/a politică în România -

1,iil a II-o, ,ompletillct, Fditurn politicct, Bucureşti, 1976, p. 357
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încredere 210 . ln mod surprinzător în aparenţă, dar cu totul explicabil
dacă ne gîndim la distanţa tot mai mare ce se aşează între Vasile Goldiş şi foştii săi tovarăşi de luptă ardeleni, la venirea apoi la putere, în
decembrie 1919, a guvernului Vaida-Voievod, Goldiş nu e ales preşe
dintele Camerei, aşa cu se preconiza 211 , Jocul aceste revenindu-i printr-un număr mai mare de voturi lui Nicolae largam, şi în acelaşi
timp nici nu primeşte vreun mi11isteriat2 1:i.
Abia după căderea acestui guvern şi venirea, în martie 1920, a celui condus de către generalul Averescu, Vasile Goldiş (ca şi Octavian
Goga) de altfel deţine din nou funcţia de ministru de stat fără portofoliu, în resortul arte şi culte 114 . Preluînd această însărcinare, dîrzul om
politic ardelean are grijă să declare că se va strădui să lucreze în interesul poporului român şi că este credincios principiilor democratice.
Totodată, el precizează, cu spiritul său de independentă ce îi era caracteristic, că nu se angajează cu nimic faţă d.e echipa guvernamentală în
care intrase şi nu-şi asumă nici un fel d.e răspundere în ce pri\·eşte
linia politică pe care merge aceasla. Iar în cazul în care, arăta, de asc>menea Goldiş, P.N.R. - cu al cărui asentiment primise misiu1wa politică respectivă şi el personal vor constatd că „participarea mea la
guvernul Averescu nu mai ·este utilă intereselor ~ării şi mai ales intereselor Ardealului, eu voi părăsi guvernul ":!I.\
Disensiunile nu au întîrziat, cum era şi firesc, să apară. Respingînd
politica de fartă pe care primul ministru întelegea să o urmărească~ 16 ,
Vasile Goldiş, peste două Juni îşi dă demisia~''· Bolnav apoi, în 19211922218, de abia in acest din urmă an devine deputat din partea P.N.R.
- era vicepreşedinte al acestuia din 1920~Hl - în circumscripţia Pecica
şi Ineu 220 •
Un moment important pentru definirea democratismului lui Goldiş
îl constituie atitudinea sa în timpul procesului din Dealul Spirii, intentat în 1922 conducătorilor Partidului c·omunisl Român . .Alături de alti
int.electuali de seamă. progresişti, cum ar fi dr. N. Lupu, Nicolae Iorga,
dr. C. I. Parhon, dr. St. Leon, Paul Bujor, C. Rădulescu Motru, Virgil
Madgearu, Zamfir Arbore, O. Densuşianu, Vasile Goldiş a luc1t apărarea
celor acuzaţi, pledînd. în sprijinul lor cu tot curajul. Ghemc1t la dezbateri, eu martor al lui Gheor~hc Cristescu, ales secretar general al
::io ,\c/c\'C1r11/, 1Q1!1, nr. 10fll3, p. 1
cil Jz/Jî11dn, l!JIQ, nr. 347, p. 1; nr. 348, p.
:!Ic //Jirlf'm, nr. 380, p. I
::i 3
"

11

1
• ·•
216
~

17

1/Jic/cm
Patria, IQ20, nr. 63, p. I; Mircea Muşat şi Ion Ardeleanu, op. cil., p. 359
1/Jiclcm, l!J20, nr. 67, p. 1
I/Jidcm, nr. 86, p. 1
Arhivele Sl<1l11lui Arnct, Co/cc/ia manuscrise, dosar nr. 168, f. 31 I; Patria,

1921; nr. 104, p. 1; nr. 105, p. I; nr. 106, p. I
21h
Arhivele Statului Araci, Colectio manuscrise, dosar nr. 168, f. 183-184
219
Aradi Kiiz/iiny, 1920, nr. 80, p. 1
2
co 1/Jiclc-m, C.f. <;-i Patria, 1922, nr. 27, p. 1
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P.C.R. la congresul din 8 mai 1921, şi ul studentului comunist Timotei
Marin, Goldiş declară că vina de antipatriotism şi de crimă contra statului pusă în seama celor aflaţi în boxă e neîntemeiată, că ei nu au
întreprins ac~iuni ostile ţării, n-au fost în slujba unor puteri străine, ci
dimpotrivâ, au desfăşurat o activitate socială meritorie, de care trebuie
să se ţină seama. ,,O. V. Goldiş relata în numărul său din 7 mai 1922
ziarul „Dimineaţa" - a declarat despre domnul Gh. Cristescu că din
activitatea sa în cameră a căpătat convingerea că e bun român":?~ 1• În
depoziţia sa, fostul ministru a vorbit cu căldură. şi despre conştiinţa
bună, cinstită, despre ţinuta morală fără reproş a frunlaşului comunist
cu care fusese în acelaşi parlament şi de care, se parc, îl lega mai mult
decît o cunoştinţă strict oficială. În felul acesta, după cum arătc1 autorul
unui articol apărut în anul 1971, în ziarul arădean „Flacăra roşie", Goldiş a demascat de fapt „înscenarea pusă 'la cc1le de autorităţile reacţio
nare"2:?2.
Intrat apoi tot mai mult în conflict cu preşedintele acestui partid,
Iuliu Maniu, care nu voia să ia în seamă părerile ş•i sfaturile celuilalt,
ducînd o politică de unul singur, Goldiş părăseşte Partidul Naţional
Ţărănesc, cum se intitula acuma, şi devine membru al Partidului Poporului al lui Averescu 2 :!\ preferîndu-1 pe aoesta, în ciuda unor dezamăgiri anterioare, pentru faptul că îi aprecia în mai mare măsură meritele, dar în pri'mul rînd deoarece considera că era singurul om capabil
a redresa ţara în urma dezastrului la care o adusese guvernarea naţio~
nal-ţărănească 2 ~Â. Pasul făcut de Goldiş a dezlănţuit din partea grupului Maniu o furibundă şi duşmănoasă campanie, care nu-i putea ierta
atitudinea sa demnă şi energică 22 '\ în martie 1926, cînd formaţia politică averescană preia din nou puterea, el e numit iarăşi ministru fără
portofoliu al artelor şi cultelor (Octavian Goga era acum m'inistru de
interne - n.n.), schimbîndu-1 în acest post pe Alexandru Lepădatu 221'.
Tolodi:tlă, Golcliş va fi cel ce, din însărcinarea Coni;,iliului, de miniştri
formal, va rcclacla ,;Manifestul către ţară", deci documenlul proyrc1malic al noului gu vern~ 27 • ,,Am intrat în guvernul Averescu cu hotărîrea
fermă de a da tot sprijinul" declara omul politic ardelean în coloc111ele ziarului „Deşteptarea Bcinalului", din 13 iunie 1926. F[1ră îndoială
că, uceasta mi însemna în acelaşi timp renunţarec1 la principiile democratice Ci:HC l-au călăuzit o vic1ţă întreagă, chiar dacă, date fiind anumite carncleristici ale formatiei sale spirituale şi legăturile sale strînsc
cu biserica. Goldiş, concepîndu-şi ministeriatul ca o contribuţie la perm Dimincato, 1922, nr. -5579, p. 5 şi Munkus, 1922, nr. 21. p. 2
222
l..:uqen Gluk, lninw A.raclu/ui bătea la unison cu /ara în '21, în Flacăra roşie,
l!J71, nr. B282, p. 1-3
m Pnlrio, 1926, nr. 75, p. 1-2
221
.'uudi Kozfony, 1931, nr. 59, p. 2
2
? :, Gh. Pop,. Vasile Go/diş, în Adevărul, 1934, nr. 15 371, p. I
2
?G Universul, 1926, nr. 76, p. l; nr. 77, p. 5
227

Dimi11ca/o, 1!126, nr. 6952, p. I
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fecţionarea morală

a poporului, vedea realizindu-se aceasta, în principal prin unirea religiei cu arta pentru obţinerea unor rezultale mult
superioare pe plan educativ 22 R. O dovadă în acest sens o constituie faptul că Vasile Goldiş, ca membru al guvernului respectiv, se arată preocupat de rezolvarea problemei naţionalităţilor conlocuiloare 22 !1. într-un
interviu pe care el l-a acordat ziarului maghiar „Keleti V js<ig",
insista asupra necesităţii soluţionării ln timpul cel mai scurt a acestei
probleme, preconizînd stabilirea în acest sens, de către guvern, a unui
progrnm de comun acord cu toate partidele, inclusiv cu cele ale naţio
nalităţilor conlocuitoare şi adoptarea în baza acestuia a unei legi întrutotul echitabilei:io_ Goldiş a elaborat el însuşi, chiar şi un proiect al
acestei legi, dar guvernul căzînd, el nu a mai fost discutat2 31 . ,,România
mare - arăta el undeva - nu· s-a făcut în scopul de a suprima, ci tocmai dimpotrivă, pentru a da tuturor mai multă libertate şi desăvirşită
dreptate. Idealul libertăţii şi a dreptătii este menirea ei istorică". Şi încheia optimist: ,,E imposibilitate orice abatere de la acest principiu al
civilizaţiunii " 2 :i 2 • Goldiş militează şi împotriva privilegiilor unor culte
religioase (căci „lumea privilegiilor a trecut de mult" 231 , susţine ideea
potrivit căreia, în principiu, nu se pot înfiinţa noi parohii acolo unde
sînt mai puţini de 400 familii, la oraş, şi 200 la saF:14, precum şi pc cea
privind nefinanţarea bisericii de către stat, ci acordarea doar a unor
ajutoare: ,,Statul român nu ia asupra sa obligamentul de a contribui
principal la întreţinerea bisericii, nici chiar la întreţinerea bisericii sale
dominante ( ortodoxă - n.n.), ci oferă, la cerere, ajutorul său material
spre a se asigura plata preotilor şi a funcţionarilor 235 ". Totodată, Goldiş
este cel care, în 1927, poartă la Roma discuţii cu Vaticanul în vederea
realizării unui „concordat" care să reglementeze statutul bisericii catolice din România întregită şi semnează în numele guvernului acest act
prin care suveranitatea statului român să nu fie lezată cu nimic 236 •
Ca ministru, Goldiş s-a interesat de asemenea şi de alte probleme
de interes social. Mişcat de marile calamităţi provocate în anul 1926 de
228

Universul, 1927, nr. 95, p. 5
Deşteptarea Banatului, 1926, nr. 4, p. l; Gheorghe Şora, Aspectc din acli\'italea lui Vasile Goldiş la consolidcuca şi dcz\·ollnrea României. (IQlB-1934), I. ln
Crisia, (Oradea), l!l76, nr. 6, p. 158-165. :Menţion5m că în perioada 1924-u:126, Vasile Goldiş era membru în comitetul dc direc\ie al revistei Soriclalf'O de- mîinc, condusă de Ion Clopo\cl, iar în anul 1026 devine director al liarului Dcşteptarea Banatului din Timişoara.
no V ii torul, I 926, nr. 5509, p. 3
~~'. V. Munteanu, Doctrinaru/ ArdN1/ului, în Aden'.lru/, 1934, nr. 15 375, p. 7
·-•~ \'a~ilc> Golctiş, Conrorc/alul, Tiparul Tipografiei Diecezene Aract f.a. p. 34
'J•13 C
•
1 I \ rclc-n/ului, 1927, nr. 14, p. 1; lfni\'C'rsul, l!l27, nr.' !15, p.' 5 '
•·
,U\'/Olll
'.'JI C
.
U\·1111111 :\rc/en/11/ui, 1!127, nr. 10, p. 2; nr. 11, p. I; nr. 12, p. 1-2; nr. 13,
p. 1-2; {J lli\'l'f.\U/, I fl26, nr. 28!1, p. 7
~a:. Cul"intul Ardealului, 1927, nr. 11, p. 1. Pentru atitudinea lui \"asile Golcti~
in problPmc>lc> hiseririi un ciocument important e discursul s:\11 rostii Ia 16 decemhriP Hl26 in SPnal, inlilulal
„Sub,·pn\ionarPa cullPlor in sialul român", apărut in
brn~11r,1, Iii Arild, în, Tipoqrc1fiil Dic>cP1.in,'t, în <1111il 1!127
229
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inundaţii în
sinistraţilor.

Banal. el caută să vină în cît mai mare măsurti în ajutorul
Criticînd autorităţile pentru faptul că neglijec1ză să acorde
un sprijin imediat celor loviţi ele nenorocire, ajutoarele lim1lîndu-se
doar Ia insuficiente colecte publice, Goldiş cere ca statul să intervină
prompt, căutînd căile de a se putea pune la dispoziţie fonduri substanţiale. De asemenea, se deplasează personal de la Bucureşti la Arad, pentru a participa la un bal dat în folosul sinistraţilor, prezenţa lui, ca şi
cuvintele de îndemn pe care le a rostit cu acest prilej, stimulînd realmente acţiunea de ajutorare a sinistraţilor 237 •
Pe un alt plan, Vasile Cioldiş, ca ministru al cultelor şi instrucţiunii,
a organizat aşa numitul, ,,Teatrul de Vest", cu sediul în Timişoara, care
intenţiona o trupă model, desfăşurîndu-şi activitatea de la Caransebeş
şi pînă în Salu-Mare. Pentru această întreprindere, el a ctiulc1l şi
după înfiinţarea teatrului să asigure conclitii bune din punct de vedere material şi s-a preocupat de numeroase alte probleme, cum ar fi
recrutarea unor arlişli de talent, asigurarea unui repertoriu c1clecvc1t
penlru sate şi deci a posibilităţilor de educare pc1lriotic8, pe acec1stt1
cule, a ţărănimii etc.l 31
Demnă de remarcat este atitudinea profund democratică a lui Goldiş, ca ministru, în ceea ce priveşte modul de pregătire şi adoptare ci
legilor. Astfel, într-un discurs rostit la 1G decembrie 1926 în Senat, el
afirmă printre altele: ,,Nu mă feresc de publicitate, personal sunt chiar
convins că oricare proiect de lege trebuie lăsat a fi discutat în cercuri
cit mai largi, fiindcă niciodată nu se ştie de unde poate să răsară vreo
nouă şi fericită idee pentru soluţionarea problemei, ce o intenţionează
vreun proiect de Iege"ni,.
Rolul politic redus pe care îi este însă dat totuşi să îl joace în
aceşti ani şi ca atare imposihilildlec1 ele a-şi putea pune în aplicctre programele sale politice, îJ fac pe Goldiş să caute mereu o soluţie pentru
a se pulec1 reafirma ca personalitate de prim rang. Sînt ele-a clreplul clrnmatice strădaniile acestea, deoarece, el însuşi era conştient de valoarea
însuşirilor sale alese. Astfel, în luna aprilie 1926, are loc la Arad o întrunire a partizanilor lui. Cu această ocazie se scot în evidenţă greşe
lile în politica P.N.R., datorate lui Iuliu Maniu şi se cere convocarea
unui congres al partizanilor lui Goldiş. El va şi avea loc la data de
w; \'dsile Coldiş, Concordatul, Tiparul Tipo~1rafiei Diecezene, Arad, f.a., în
special p. 32; 34; 36; Viitorul, 1927, nr. 5746, p. 5; L"rdi~Jyi Hir/ap, 1927, nr. 2659,
p. 1
""" DesprP ac!iunile lui Goldiş în direcţia sprijinirii victimelor în urma inundaţiilor, veLi l'rddyi 1/ir/ap, 1926, nr. 2287, p. 3; nr. 2358, p. 4; Ibidem, 1927, nr. 2616,
p. 5; nr. 2617, p. 5; Deşteptarea Banatului, 1926, nr. 11, p. 1; Cuvîntul Ardealului,
1927, nr. 44, p. 2; nr. 46, p. l; nr. 48, p. 3
238
Dr. Cont rea, Teat ruf românesc la 1 imişoara, în Deşteptarea Ranatului, 1926,
nr. 12, p. I. Vezi şi nr. 20, p. I
239
Vasile Goldiş, Subvenţionarea Cultelor Jn statul român, Tipografia DieceZilnii, Arnrl, 1927, p. 3
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2 m,li acelaşi an, ld Sihiu, cu participarea adepţilor lui Goldiş, care îl

aleg pe acesta ca nou preşedinte al P.N.R., ,considerîndu-se, pe drcµL
cuvînt. că Maniu nu este capabil să înfăptuiască şi să desăvîrşească
µrogrnmul de acţiune democtatic al partidului pe care-l condusese:! 40 •
lncercarea lui Vasile Goldiş de a ajunge preşedintele P.N.R. eşu
ează însă, căci Iuliu Maniu, ·foarte abil în maşinaţiunile politice, reuşeşte să reziste, persecutîndu-1 apoi necontenit. pînă la a-l face să se
relragă practic din viaţa politică, obosit şi scîrhit:!H, Conştient el însuşi
ele ne reuşi ta acţiunii sa le, acesta după scurt timp de la data tinerii
congresului de- l;a Sibiu, tot în anul 1926, va intra, după cum am văzut,
în partidul averescun.
În ultima perioadă a vielii sale, Goldiş va fi membru al Partidului
nc1ţional-agrar condus de Oclavic1n Goga" 41 , candidînd, în anul 1933, pe
listele acestuia, la Arad şi Timişoara, unde va fi ales deputaF 4 J. Bolnav
însă, n-a putut lua pmle efectiv la campania electorală:.> 14 •
Deslinul politic al lui Vasil0 Goldiş, după Hl18, PstP extn•m de semnificativ. Vederile sale larg democratice îl fac indezirabil în lumea celor interesaţi nu ele propăşirea tării şi de asigurarea unor condilii de
muncă şi viaţă mai bune şi mai demne poporului român, ci de propriile
lor interese care coincideau cu interesele burghezo-moşierimii. Tot mai
mult aderă la această tabără şi marea parte dintre cei ce luptaseră cîndva în Transilvania, alături de Goldiş, sub steagul aceloraşi idealuri.
Consecvent cu sine însuşi, el rămîne astfel mereu mai izolat de foştii
colegi din conducerea P.N.R., dar mereu cu acelaşi suflet nobil, un martir al ideilor pe care n-a conceput nici o clipă să le abandoneze:.> 4;;_
ln aceste condiţii, alegerea sa ca preşedinte al „Astrei", în 1923, a
constituit într-o anumită măsură o consolare şi - date fiind condiţiile
în ·care s-au petrecut faptele - o victorie asupra adversarilor săi politici. Murind Andrei Bârseanu, în jurul desemnării succesorului acestuia,
au lor frămîntări politice de- fel neglijabile. Candidaţi sint trei: Vasile
Goldiş, Nicolae, Iorga şi Vasile Stroescu. Intelectualitatea din Transilvania îl dorea, din motive lesne de înţeles, pe primul dintre ei, dar guvernul şi partidul lui Averescu ( din care făcea parte şi Goga), cu care
10

l:ulelyi Hirla)J, HJ26, nr. 2352, p. 1-2; Dimineaţo, 1926, nr. 6!.181, p. S; Ade1926, nr. 129D!J, p. 3. Iuliu Maniu a fost acuzat ele lips;, ele tact politic, de
orizonl, de înciilcarea principiilor adoptate la Alba-Iulia în l!.118, ele e9oism, sectarism
~

\'ărul,

şi ambiţii personale, precum şi pentru fuzionarea cu Partidul Ţ[1rJnesc condus de
înv;11r,torul Ion Mihalache
0
~
Viitorul, l!J26, nr. 5~80, p. 3. Despre încercarea ele> sciziune a lui \'asile Goldiş ,·e1.i şi Tribunu nouă, l!J2G, nr. 75, p. 3; Dimineaţa, lfl26, nr. 6057, p. I; Aclc,·drul, l~l2G, nr. 12!)9g, p. 4; Deşlcplcuco Hana/ului, Hl26, nr. 4, p. I
~~~ Ac/c1 ărul, Hl34, nr. 15370, p. G; Tt'/Pgrn/11/ romcin, 1!134; nr. 8, p. 1-3
rn Ac/e\'Cirul, 1!134, nr. 15370, p. G; Di111i1wotn, Hl34, nr. !.1745, p. li; Curentul,
1034, nr. 2105, p. 5
~,, Ibidem
2~:, Gheorghe Şora, /clei sociol-polltit·e Jn gi11direu lui \' crsilL' Goldi~, (Teza de
eloctornl), Cluj-Nupocit, 1!175, p, 3-32
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pe vremec1 dceca se afid în conflict, se foloseau de pozitic1 lor
pentru a-l susţine pe lorga!rn_
Consecventul democrat urdclean are hucuria de c1 v0dea stîndu-i
alctturi, prin intervenţii în presă, o serie de entuziuşti susţi11Z1lori. Printre ei. Ion Clopoţel. care., în numărul din 30 iulie 1923 al „Adev[1rului"
scria: .,Vasile Goldiş este eruditul cărturar care a dezvoltc1t o neîntreruptă activitate culturală de peste trei decenii ca secretar al Consistoriului din Arad, şi om al condeiului. om cu o cultură universală, cu un
dar admirabil de a scrie, dsa mai este şi un om al disciplinei şi muncii
intense. O acţiune începută de dsa, are de la început toate şanse!(, izbînzii. Hot~rît, culm, energic, stăruitor, democrc.1t şi fourle cult. d. Golcliş esle una dintre rarele persorrnliWţi superioare pc cari le are ţi.Iru în•
treagă" 2 ~;.

La rîndul lui. ziarul „Patria" scria la 8 august 1923 - vizîndu-1 de
fapt. fdră a-l numi. tot pe Goldiş - că viitorul preşedinte al „Astrei"
va trebui st'1 fie un om inimos, cinstit. cu vederi democratice, cu lrecut
istoric curu t. Fe aceeaşi temd se revine şi în numerele din 17 5i 2li c1u9ust 1923'! 1".
in <1cestc condiţii are loc lu Timişcuri.1 aclunarcu generală a .. \strei". ln şedinţa a doua, clin 29 uugust 1923, Ioan Lupaş propune pentru [unc:ţic1 de preşedinte' pe Vac;ile Coldiş, .,fost profesor al şcoalelor
din Bru5ov şi îndrumtitor strâluc.it cu graiul şi cu condeiul al poporului
nostru":!~ 9 . :EnlUziasmul sălii a împiedicat orice contrncandiclatură. Nimeni nu s-a opus, nimeni n-a obiectul şi prin aclamatii cel propus a
fo<,l ales în unanimitale 2 ' 11 • Ullerior, i-'eferinclu-se la acest eveniment.
Tiberiu Brediceanu îi spunea lui Ion Clopoţel: .,de ce n-ai fost la Timişoara? ai fi văzut un eveniment de primă ordine, păcat că aţi trecut
peste el":!" 1 • Iar Silviu Dragomir relala, chicJr clacă exugerînd înlr-o unumită măsură lucrurile: .,Am avut o nouă Alba-Iulia; manifestaţia grandioasă de la Timişoara egalează în glorie pe cea de la l 91ff?.i:!.
O emoţie adîncă I-a cuprins pe Goldiş:!;; 1 . El va rosti o cuvîntare.
Mulţumind pentru alegerea sa, elogiindu-i pe preşedinţii anteriori ai societăţii, se angajează să muncească după puteri, neobosit, pentru propăşirea „Astrei", pentru ridicarea culturală a poporului şi „spre mărirea
patriei române" 2:. 4 •
2 m Adevărul,

1923, nr. 12118, p. 2
rn Ion Clopoţel, Candidai urile la preşcclintiu ;,Astrei", în Adevărul, l 923, nr.
12118.',lr- 2 .
.
•
Pcr/r/(/, lfl23, nr. IGQ, p. 1; nr. 117, p. l; nr. 185, p. 1
m Ibidem, 1923, nr. 18Q, p. 1
2~0 Ibidem, 1923, nr. lAB,,p. 1-2
,
:~~ }~fde~~opolel, Intcrv iew cu ci. V a sile Go/cliş, in Adevărul, 1923, nr. 12155, p. 3
2 3
".
2 4
"

Patria, 1923, nr. 188, p. 1-2; nr. 189, p. l
V11sile Goldiş, Discursuri ro.~titc în preajmu unirii şi lu Asociu/ium·a cultura/a „A.st rn", Cu llu ra nct lională, Bucure,li, 1928, p. 34
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în discursul său, noul preşedinte pledează pentru alungarea din
sinul „Astrei" a vrajbei polilice, cerînd respectarea, în această privinţă,
a tradiţiei asociaţiei ca „orice dihonie să tacă în faţa templului sacru"
şi a sensurilor pe care aclivitatea ei le-a avut în istorie~"\
Cu modestia şi cinstea care îl caracterizau, Goldiş nu face declaraţii privind programul concret de activitate. Căci arăta el .,poporul român este sătul de fraze şi promisiuni înşelătome; mi-ar fi ruşine
să mai rostesc fraze goale". Şi adaugă: ,,Voi studia situaţiunea „Astrei",
mă voi convinge pînă în amănunte de realitate şi numai în conformitate
cu această realitate voi arăta programul de muncă al Astrei "~ 56 . Din
motive uşor explicabile, alegerea lui Goldiş a fost trecută sub tăcere
<le către ziarele din BucureştF"î,
Luîndu-se în primire atribuţiile, noul preşedinte era pregătit pentru
ducerea la îndeplinire a tuturor sarcinilor ce-i reveneau. Experienţa sa
în domeniul activităţii culturale era - după cum am văzut deja - îndelungată şi multilaterală. Să mai aminlim acum şi faptul ca. la 11 august 1907, adunarea generală a „Asociaţiunii naţionale din Arad pentru cullura poporului român" (independentă de „Astra") l-a ales pe Golcliş director prim al ei, calitate în care a depus o activitate neobosită
pentru creşterea presligiului societăţii respective, pentru îmbunătăţirea
activităţii ei, pentru ridicarea culturală a românilor de pe acele meleaguri258. De asemenea, la .11 noiembrie 1920, cu ocazia adunării de constituire a despărţămîntului „Astra" din Arad, Vasile Goldiş a fost ales
cel dintîi ca director al acestui despărţămînt~:; 9 • Ca atare, în calitatea sa
de preşedinte al „Astrei", Goldiş va munci cu entuziasm şi pricepere,
înscriindu-şi cu cinste numele alături de cele ale predecesorilor lui.
Din iniţiativa sa, în anul 1924, ,,Astra" organizează o vizită la Bucureşti,
la societăţile literare similare, cu scopul de a întări mişcarea culturală
românească, prin conlucrare şi unirea eforturilor, şi, de asemenea, de
a se stabili un contact direct cu cîntecul, arta populară, obiceiurile poporului român de peste Carpaţi, cu natura din acele părţi, strîngîndu-se
astfel unitatea sufletească. Vor participa circa 700 de delegaţi din Banat,
Crişana, Maramureş şi Transilvania propriu-zisă, care vor poposi şi la
Vălenii de Munte şi Breaza~H0 • De asemenea, sub preşedinţia lui Goldiş, au loc, tal în 1924, şi festivităţile iniţiate de „Astra", dar dobîndind
c:,:, Ion

Clopoţel,

op. cit.

Despre alegerea lui Vasile Goldiş ca preşedinte al „Astrei", vezi
am,inunte în Patria, Hl23, nr. 188, p. 1-2; Nădejclec,, 1923, nr. 348, p. 1; Vasile Goldi~, Discursuri rostite în preajmu unirii şi la Asociaţiunca ct1Jturală „Astra", ( ... ),
p. 34
i:,~ Ion Clopote!, op. cil.
2
~,H Biblioteca
Municipiului Arnd, Procesele verbale ale Asociaţiunii naţionale
din Arad pentru cultura poporului român, 1896, f. 55
2 ·1!1 Românul, 1920, nr. 241, p. I; nr. 242, p. 1-2
2 0
G Despre aceast(1 vi1.ilZ1 vt>zi relattiri in Patria, 1924, nr. 90, p. 2; nr. 131, p. l;
nr. 115, p. 11 nr. llG, p. I; nr. 117, p. I; Vasile Goldiş, La Bucureşti, în Transil\'ania,
1924, nr. 5, p. 137--139
~:,G Ibidem.
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un caracter naţional, cu ocazia centenarului naşterii lui Avram Iancu.
Cu această ocazie, la Baia de Criş, Tebea, Vidra, Cîmpeni, Muntele Gă
ina, etc., au avut loc serbări populare la care au lual parte şi numeroase
personalităţi ale vieţii ştiinţifice, politice şi culturale din ţară şi străină
tate. Atît ca preşedinte al „Aslrei" cit şi în calitatea deţinută atunci,
de ministru al artelor şi cultelor, Goldiş, după cum se arată într-o foaie
contemporană, a lucral „luni ele zile, cu mullă rîvnă, la reuşita acestei
serbări", clînd „tal sprijinul său moral şi material pentru realizarea lucrărilor ce s-au plănuit în legătura cu această comemorare" 261 • Din iniţiativa lui Goldiş, s-a amenajat acum mormîntul lui Avram Iancu şi a
celorlalţi eroi de la Ţebea. El propune guvernului transformarea cimilirului de la Ţebea „în cimitirul de onoare al Eroilor" 26 :!.
Neobositul preşedinte al „Astrei" înfiinţează, de asemenea, ,,Casa
:\"aţională" din Ţebea şi fundaţia de 100 OOO lei oferită copiilor de moti
care vor învăţa meserii, ridică un bust, la Baia c\p Criş, al lui Avram
lcmcu, spre veşnică cinstire. Tot acum s-a ridicat pe Muntele Găirl(1
monumentala cruce ce străjuieşte împrejurimile Apusenilor. Pînă în
1024, casa natală a lui Avram Iancu se pierdea printre celelalte case
ale moţilor din Vidra, înconjurată doar de dragostea moţilor pentru
care tot ce era în legătură cu Avram Iancu însemna o aducere aminte
scumpă inimilor. Cu prilejul centenarului naşterii lui Iancu prin grija
lui Vasile Goldiş, această casă a devenit muzeu, cu menire să adăpos
tească preţioase documente amintind momente din viaţa lui Avram
I,111cu, ,,Craiul Munţilor" 263 ,
Datorită lui Goldiş, în acelaşi an, 1924, ca şi în anii următori, acţiune culminînd la 10 ani de la eveniment 26 4, se organizează şi aniversarea solemnă a unirii Transilvaniei cu Ţara Veche în toate despărţărnin
lele mai de seamă ale „Astrei", în şcoli şi universităţi2 65 , acţiune menită
- clupă cum se exprima chiar initiatorul ei - să ţină „mereu trează
conştiinţa naţională", acea „zi minunată ele la 1 Decembrie":! 6 G.
Vasile Goldiş intervine, de asemenea, mereu la Bucureşti, în interesul „Astrei", ou ţine fonduri pentru ea, călătoreşte prin judeţele ţării
pentru a stimula activitatea în cadrul acestei societăţi, plănuieşte crearea de burse pentru elevii meriluoşi, dar lipsiţi de mijloace materiale267, la iniţiativa comemorării unor foşti preşedinţi ai asociaţiei (Vau Nădejdea, 1924,

2 1

nr. 428, p. 1-3

2 2
2

u Viiloru/, 1924, nr. 4946, p. 4
ua Dimineaţa, 1924, nr. 6398, p. 3; Banatul românesc, 1924, nr. 34, p. l; Adevărul,

IG30, nr. 14143, p. 3

m Arhivele Statului Sibiu, Jond „Astm", Activitatea culluralZi. Serbări culturale
~u diferite ocazii 1898-1935; actul nr. 9. 72, 147, 200, 234, 267, 2891, 3011, 3083, 3116,
3123, 3180, 3198, 3202, 3296 1927; Ac/evărn/, 1928, nr. 13699, p. 3; nr. 13701, p. 3;
nr. 13706, p. 4
2 5
u Pat rio, 1924, nr. 258, p. l
2 Gi; Ibidem
m Expozeu/ d-lui Vasile Golc/iş, în Tramilvania, 1925, nr. 11-12, p. 598-600
17 - Crisia ·79
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sile Popp, Visarion Romanfm\ e de asemenea preocupat de ideea tipă
ririi de cărţi pentru săleni, Cdre si:i-i ajule pe aceştia la lucrntul pămin
tului, etc.~li!•.
Hărţuit însă mereu de adversarii săi politici~• 0 , în 1925, Vasile Goldiş, descurajat. i.lre inlentia să demisioneze. Dar şi de data aceasla, atmosfera din jurul lui, la adunarea generală a „Astrei", desfăşurată la
Reghin, e entuziastă şi el e reales ca preşedinte 2 ' 1 • Acceptînd din nou
preşedinţia, Golcliş declară că va rămîne ferm pe pozitiile dinainte, că
va căuta să sprijine ţărănimea prin înfiinţarea de biblioteci la sate,
cinemalografe, construirea de cămine culturale, combaterea cu sprijinul
unor savanti legaţi ele popor, a superstitiilor favorizarea organizării de
cooperative. De asemenea, afirmă că se va arăta preocupat şi de ridicarea nivelului cultural al muncitorilor, care sînt neglijaţi de către clasele suspuse 2 • 2 •
lntr-un interviu acordat apoi, la scurtă vreme după aceea, ziarului
„Erdelyi Hirlap", Goldiş completează acesl program de muncă, indicînd
şi alte obiective, cum ar fi: organizarea de despărţăminte noi, în fiecare
judet, lupta împotriva analfabelismului, ridicarea nivelului politic al
muncitorilor şi ţăranilor, pentru ca aceştia să privească critic societatea, ele. El vine şi cu precizări în privinţa ideii „cooperativelor", ară
tind că „Aslra" îi va încuraja pe tărani în direcţia muncii în colectiv,
a organizării de asociaţii economice, cooperatiste, pentru ca veniturile
lor să crească mereu 2 ':!.
Preşedintele reales al „Astrei" continuă şi de acum înainte să se
îngrijească de situaţia financiară a societăţii2•4, mobilizînd intelectualitatea în vederea publicării - sub egida asociaţiei - a unor lucrări de
sinteză asupra trecutului istoric al romfmilor, etnografice, de medicină,
geografie, biologie, etc„ precum şi pentru ţi1wrea de expuneri educative
la sate şi în oraşe. Sub preşedinţia sa, s-au tipărit o serie de broşuri
pentru săteni, poveşti şi povestiri, opere ale lui Nicolae Bălcescu, George Coşbuc, Alexandru Vlahuţă, Ştefan Octavian Iosif, Mihai Eminescu, etc.n;_
~,;~ PCltria, 1925, nr. 188, p. 1-2; Ade, ărul, 1!125, nr. 127%, p. 4; Trn11siJ\·ania,
1n25. nr. 7-8, p. 252~253 şi ws
~,;,, Arhivele Statului Amei, Colcc(ic1 fl!Cl/11/Scrise, dosdf nr. 168, f. 231-241. ln
,1cPsl sens, Vasile Goldiş public,-1 în ziarul \'oi11fc1 poporului o serie de articole dedicate t,iranilor înclemnîndu-i pe aceştia sct aplice metode agrozootehnice modernl'
pentru a obţine recolte bogate şi animale de rasct superioarct (Vezi \'oinfa poporuJ11i, 1!131, nr. 5, p. 1; nr. 8, p. l; nr. 11. p. 1)
11
i;
Dimineaţa, 1925, nr. 6748, p. 7
Ibidem
lbidcm
m Erdelyi Hir/ap, 1D25, nr. 2181, p. 1-2; \ a~ile Goldiş, Plugnrii şi coopcrnfiu,
în \' oinfn poporului, 1!131, nr. 1O, p. 1
m Vasile Goldiş, Noun indrunwrc a Astrl'i, în 'frnn.~i/\·u11iu, 1926, nr. 2, p. 51
m Ade,·drul, 1930, nr. 14143, p. 3
m

i;i
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Această

activitate a lui Coldi<;; esle cu alît mai demnă de reţinut cu
desfăşurat în condiţii nu lipsite de numeroase dificultăţi. Preşedintele „Astrei" însuşi arăta, în 1D25, că în momentul cînd a preluat
conducerea, ,,Asociaţiunea noastră se găsea înlr-un stadiu de lîncezeală", datorită războiului, a urmărilor lui şi foptului că atmosfera post-

cît ea s-a

belică,

ce a urmat, s-a arătat „tot atît de neprielnică năzuinţelor culturale, lumea avînd alte preocupări, mai mult de ordin material-egoist "~îG_
,,Astra" se va lovi şi în continuare de lipsa de interes a organelor locale de stat pentru sprijinirea ei, ceea ce împiedica ducerea la Imn sfîrşit a multora dintre iniţiativen;_ De asemenea, Coldiş şi societc.1 tea pe
care o conducea, pe baza unui progrnm democratic, se izbeau de miopia
partidelor politice şi făţărnicia guvernelor, care luau în zeflemec1 sc1u
defăimau activitatea respectivei asociaţii, sărbătorirea a zece ani ele
la unire fiind astfel considerată de către adversarii politici ai lui Golcliş
cu o încercare anemică ele a pune în umbră conducerea Partidului Naţional-Ţărănesc (Iuliu Maniu, Alexandru
Vaida-Voievod, Ion Miha.lache) şi de a face jocul guvernului liberal aflat la putere 278 .
Fără îndoială că, mai ales datorită adversităţilor şi dificultă~ilor întimpinate (inclusiv cele materiale), preşedintele „Astrei" îl va solicita
în anul 1930, pe rege să primească preşedinţia de onoare a acestei asociaţii, ceea ce se va şi întîmpla'.!,n_ Trebuie subliniat însă faptul că o
asemenea acţiune nu a fost intreprinsă de către Goldiş în interes personal, ci pentru apărarea intereselor „Aslrei" (care, într-adevăr, a şi fost
prevăzută apoi cu fonduri din bugetul ţăriF 80 ). In felul acesta, Goldiş
căuta să folosească orice posibilitate, în conjunctura dală, penlru a putea duce mai departe tradiţia societăţii culturale.
în strădaniile sale nu l-a putut reline nici sănătatea merQu mai
şubredr., în special din 1930 începînd. Chiar ţintuit la pat el se interesează asupra activităţii desfăşurate, ,1supra orgc.rnizării ,1clunărilor gC'nerale, etc/ 81 •
în zilele de 24, 25 şi 2G aprilie 1930, are loc, li:1 Sibiu, Congresul cultural al „Astrei", care penlru munca neobosită şi competentă desfăşu
rată de Goldiş, îl alege pe acesta din nou ca preşedinte. Conştient de
faptul că, după unirea Transilvaniei cu România, la 1 decembrie 1918,
societatea „Astra" îşi îndeplinise unul din obiectivele fundamentale
pentru care militase, Congresul respectiv, la care au fost invitaţi
şi reprezentanţi ai guvernului, ministerului,
instrucţiunii, bisericii,
societăţilor culturale, membri ai
Academiei, ziarişti cadre didactice, etc., îşi propunea ca scop tocmai punerea asociaţiei pe baze noi,
~;s Expozeul d-lui Vasile Golc/iş, în Trnnsilvaniu, 1925: nr. 11-12, p. 598
Arhivele Statului Sibiu, lom/ Astta, Congresul cultural, 1927, act. nr. 3994 1929
278
Adevărul, 1928, nr. 13699 ,p. 3; nr. 13701; p. 3; nr. 13706, p. 4
·
m Arhivele Statului Sibiu, Ionel Astra, Corespondenla cu preşedinlii şi vicepreşedin\ii Asociaţiei, 1925-1947, act. nr. 2062 11930
m

~bo

Ibidem

~bi

Arhivei Stalului Arad, Colecfic, manuscrise, dosar nr. 168, f. 268--272

'
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care să corespundă noilor condiţii create după unire. Trebuia, Cu
a tare, să se precizeze funcţiile ei, mijloacele culturale şi materiale, modul de colaborare cu alte societăţi culturale din ţară, raporturile cu stalul. J\cesle probleme sînt comentate de către Goldiş încă în cuvîntul
său de deschidere a lucrărilor. El va indica şi direcţia principală a activităţii viitoare: ridicarea culturală a maselor, mai ales a ţărănimii care
în majori lalea ei era ignorată.
Tot Goldiş este şi cel care trage la sfîrşitul dezbaterilor concluziile,
M{1tînd că va fi necesară refacerea regulamentului asociaţiei, stabilirea unui program de lucru unitar cu celelalte societăţi culturale din
România, eliminareu cu ctes8vîr~ire din cadrul vieţii „J\strei" a oricăror
disensiuni politice ori confesionc.de.
Din concluziile pe care le-a exprimat Golctiş, se vede strădania lui
de a face faţă unor sarcini şi conslrîngeri pe care condiţiile statului
burghez le impunea, fără a ren un la însă Jc1 tradiţiile democratice ale
;-isociaţiei. Se preconizează, pe de altă parte, ca „Astra'' să nu discute
în şedinţele ei problemele politice ce privesc statul român, fie ele de
ordin intern sau extern (În articolul 4 din noul statut, se va stipula:
.. în adunările Asociaţiunii nu se pot discuta chestiuni religioase şi politice"282). Dar pe de altă parte, Godiş insistă asupra necesităţii emancipării sociale şi naţionale a poporului român, pentru a se putea afirma
în viaţa social-politică internaţională, şi combate şovinismul şi naţio
nalismul. arătind că nu pe ace,1stă cale, nu prin jignirea naţionalită
ţilor conlocuitoare şi a confesiunilor se va putea realiza această afirmare. ,,La temelia Asociaţiunii culturale „Astra" - afirmă răspicat el rămîne ca în trecut astfel şi în viitor, ideea naţională în concepţia ei
civilizatorică, ferită de orice şovinism " 21n. Totodată, Goldiş arată că
nediscutarea, în cadrul despărţămintelor, a problemelor politicii curente
- adică a activităţii partidelor nu va însemna că nu se vor dezbate problemele sociale şi politice ale ţării, a căror rezolvare e menită să contribuie la mersul înainte al societăţii. ln sfîrşit, preşedintele „Astrei"
face un apel la toate ministerele, la oamenii de artă, cultură şi ştiinţă,
să contribuie la ridicarea pe trepte mai înalte a poporului, îmbrăţişîn
du-i idealurile sociale ale acestuia, sprijinindu-I în efortul lui spre mai
bine prin combaterea moravurilor rele, educaţie socială, natională, igienică, susţinerea asociaţiunilor culturale, finanţarea teatrelor, hihliotecilor căminelor culturale. EI cheamă, de asemenea, la sprijinirea ideii
emancipării femeilor 2H4 •
Şi clupă congres, deşi lol mai bolnav, Goldiş continuă să fie permanent preocupat de misiunea sa ca preşedinte al „Astrei". Cu toate că
2

H~ Con~Jresul cultural al Asocia\iunii pentru lileraturu rumân:1 ~i cultura poporului român. ,.Astra•, in Tronsil\'unia, l!.J30, nr. 1-6, p. 147

~h:, / hic/!' m
~f.• Despre lucr[nile congresului „Astrei" Vl'Li şi Arhivele Statului Sibiu, fond
Astru, Congresul cultural, Condu.di, p. 1-20
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nu mai poate participa la adunările generale ale societE1tii, rămîne în
mijlocul problemelor: care informaţii, dă sfaturi, propune soluţii după
el cele mai potrivite pentru rezolvarea unor probleme. E în permanent
contact şi cu despărţămîntele, cărora, printr-o vastă corespondenţă, le
cere să-l pună la curent în mod amănunţit cu mersul adunărilor generale, discuţiile purtate, lipsurile semnalate, şi să-i trimită copii după
procesele verbale încheiate. De asemenea, e preocupat cte punerea la
punct a arhivelor despărtămintelor şi ccntrctlei, se interesează de problemele financiare, organizatorice, critică lipsurile semnalate. Şi - ceea
ce este poate mai important - nu renunţă defel la gînclul Cd „Astra" să
fie preocupată cte problemele generale social-politice, ceea ce continuă
să-l menţină în conflict cu o serie de reprezentanţi ai parlictelor politice, care, în moci explicabil, se declară în dezacord cu liniile de desfă
şurare a acli vită ţii „Astrei" şi a preşedintelui acesteia~ 8 :;.
În sfîrşit. ullimii ani - aşa după cum arată el într-un interviu acordat, în noiembrie 1930, ziarului „Universul":! 86 - Goldiş vede asociaţia
pe care o conduce înfiinţînd o universitate populară care să cuprindă
întregul tineret. desfăşurînd o activitate cîl mai susţinută prin secţiile
ştiinţifice şi literare, luînd în dezbc1 tcre problemele cele mai importante
ale ţării în domeniul culturalizării satelor, ele.
Fără îndoială, activitatea lui Vasile Goldiş în cadrul „Astrei" nu a
fost lipsită de deficienţe. Ne referim mai cu seamă la unele în planul
concepţiilor puse la temelia societăţii respective. în mod iluzoriu, Goldiş pleda pentru ca „Astra" să fie „altarul sfînt" al „solidarităţii naţio
nale"287, voind astfel o irealizabilă înfrăţire, pe căi culturale mai întîi,
a tuturor, dincolo de barierele de clasă. De asemenea, el milita pentru
idecc.1 ridicării culturale în special a ţărănimii (şi ferirea ei de exploatarea moşierilor), văzînd în aceasta unicul rezervor al energiilor noastre
naţionale
(,,idealul nostru rămîne ţăranul" afirma Goldiş 288 şi
toate acestea într-o vreme cînd proletariatul din România, sub conducerea P.C.R. se manifesta matur şi tot mai combativ în direcţia construirii unei societăţi româneşti bazate pe dreptate şi echitate socială.
Limite s-au manifestat la Goldiş şi în ceea ce priveşte, de fapt, însăşi
această idee a evoluţiei societăţii exclusiv sau aproape exclusiv pe
cale culturală - concepţie cu vechi tradiţii iluministe, în Transilvania.
Chiar şi atunci cinel, conccpînd uneori progresul pe mai multe coordonate (prin „muncă constructivă, prin sănătate fizică, prin morală şi eul283
Despre activitatea lui Va:a.ile Goldiş în aceşti ani ca preşedinte al Astrei
vezi Arhivele Statului Sibiu, fond Astra, corespondenta cu preşedintii şi vicepreşe
dintii Asocia\iunii, 1925-1947, actul nr. 718, 982, 1706, 2109, 2705, 3006, 3455, 3559,
3606, 3872, 4084, 4217 1930; actul nr. 133, 326, 441, 4(3!1, 1030, 1211, 1725, 2686, 3773,
3922 1931; actul nr. 1529, 1892, 2126, 2627, 2784, 3714, 1932.
286
Ibidem, actul nr. 4084. 4217 '1930
287
l/Jiclcm. Conqresul cultu ml.' Concluzii, p. 1-20
iaH Vasile Golcli~. Nouu imlrumudc u „A..\lrei", în Transilvania, l!J26, nr. 2, µ. 51
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tură superioură •:?Hn), rămîne totuşi lribuldr erorii, căci nu 1a în seamă
în primul rînd, caracterul complex, divizat în clc1se antagoniste, al societăţii româneşti din acea vreme. De asemenea, după primul război
mondial, Coldiş, supralicitează totodată rolul istoric al bisericii în viata
poporului nostru, mililînd drept urmare pentru ideea ca „Astra" să se
străduiască a rec1duce în sale „atmosfera senină a religiozităţii adevă
rate, să propage în sufletul national revenirea la izvorul de bază a
{sic!) fiintei noastre româneşti, care este confundarea vieţii noastre naţionale cu acea bisericească". De asemenea cum se exprimă ci - ,.Să
adăpostească din nou şcoala în umbra bisericii' '.!Do.
Ideea, justă, în sine, a necesităţii cultivării spirilului naţional dobîndeşte la Goldiş, ea însăşi un conţinut în parte discutabil, în sensul în care este văzut strîns legată şi generos sustinută pe linie pozitivă,
de către statul burghez, definit ca „forţă coercitivă a organismului social spre telurile urmările"'.!!IJ.
Dincolo de asemenea opinii - explicabile la un democ. rdl ele slinyd
totuşi burghez cum era Goldiş rămîne însă de apreci,1 l justeţea multor allora, patriotismul său fierbinte şi onest, departe de orice nationalism, căci omul politic ardelean se declara „pentru umanitate şi înfră
ţirea deodată a neamurilor doritoare de fericirea pămîntească"'.!! , aspiraţia şi munca pentru apărarea independenţei şi suveranităţii naţio
nale, pentru prosperitatea ţării întregi, a întregului nostru popor.
Din păcate, însă, în perioada interbelică, .,Astra", în ciuda încercă
rilor făcute, şi-a pierdut tot mai mult rolul său social efectiv. Aceasta,
datorită, în primul rînd, orientării sale lipsită de fermitate şi tributară
unui anume nerealism la care şi-a adus contribuţia, după cum s-a văzut,
chiar şi Goldiş. într-o vreme în care problematica socială era tot mai
complexă şi mai acută, lupta maselor populare, şi în primul rînd a proletariatului, sub conducerea P.C.R., din ce în ce mai matură, intensă şi
eficace, ce rost practic îşi putea găsi o asociaţie care - după cum ·arăta
preşedintele ei îşi propunea să propage „religia muncii, a cruţării.
a ( ... ) vieţii curate şi sănătoase, a disciplinei sociale, a ierarhiei valorilor morale" 293 • Situaţia „Astrei" era cu atît mai dificilă cu cit lotuşi, datorită în mare parte lui Goldiş, ea a refuzat să se transforme într-un instrument total ce i-a adus numeroase şi mmi dificultăţi şi piedici în activitate, reducîndu-i-se şi în acest fel eficacitatea. in asemenea condiţii
deci, chiar şi ideile juste, generoase ale lui Goldiş au putut prea putin
să fie transpuse în practică şi idealurile sale de om politic nu s-au putut realiza nici măcar pe acest făgaş.
ln ullimii ani de preşedintie a „Astrei", atacurile împotriva lui Goldiş date de către adversarii săi politici sînt tot meii insistente . .-\stfel,
12

80

Ibidem
Ibidem;
lbiclcm,
i!t:! lbiclcm,
~"'' Ibidem,

"

~!in

~111

Spre /el, în Tro11si/1·011ia, l!J21, nr 1--2, p. 2
p. 3
p. I
p. 2--3
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încă din 1928, în ziarul „Aradi Hirlc1p" se arăta că miniştrii ardeleni clin
guvernul de atunci, ca de altfel întreaga echipă guvernamentală, făceau
presiuni asupra lui Goldiş pentru c:1-l determina să renunte la funcţia de
preşedinte al Asociaţiunii şi pregăteau i:ltacuri la adresa lui cu occ1zia
adunării generale ce urma să se tină la 8 decembrie 1928 lc:1 Sibiu 1 !'~.
Cunoscîncl aceste manevre, Goldiş declara că ele au fost provocate
de faptul că în ceea ce îl priveşte a refuzat să facă jocul guvernului şi
al celor ce oprimă poporul, demascînd în discursurile sale, mereu, nedreptăţile şi racilele sociale. Totodată, mai posedînd încă energia necesară, el afirmă răspicat că refuză ideea demisiei sale, mătînd: ,,Este
posibil că sînt destui membri ai „Astrei" care ar vedea cu plăcere pe
altcineva în scaunul prezidenţial, care ar pune Asoc:iatia în serviciul
politicii lor. dar aceasta încă nu înseamnă că eu trebuie să mă aplec
în faţa punctului lor de vedere şi să trădez Asociaţia pentru a face jocul politicii lor" 2 n.,. în acel moment, Goldiş se arată gc1ta să formeze un
front împotriva politicii de guvernămînt:!u 6 •
Ulterior, însă, el însuşi, tot mai obosit. acceptă din ce în cc mai insistent ideea demisiei. Astfel, ziarele vorbeau despre aşa ceva, fără îndoială, că nu fără temei, încă din 19302!1 7 • Peste un an, Goldiş fiind, e
clrepl, şi bolnav, lipseşte de la adunarea generală a „Astrei", ţinută la
Sfîntu-Gheorghe şi totodată cere comitetului să i se aprobe demisic1.
Dezbătînd această problemă, adunarea în cadrul căreia Ioan Lupaş
a elogiat fierbinte activitatea acestuia - respinge însă solicitarea preşedintelui ei, hotărăşte ca „atîta vreme cit Golcliş va fi în viaţă să nu
se aleagă alt preşedinte":! 98 , şi la propunerea aceluiaşi Ioan Lupaş, îi
trimite o telegramă la Arad, unde se afla, în semn de salut şi adîncă
preţuire. Toate acestea au însemnat încă o expresie
a recunoaşterii
muncii neobosite şi competente, a patriotismului celui care - după
aprecierea ziarului „Adevărul" - ca preşedinte al „Astrei" a făcut ca
viata acestei societăţi să nu fie deloc calmă, în sensul că Vasile Goldiş
i-a imprimat o direcţie nouă, activă în toate domeniile ce priveau viaţa
poporului, român, intrînd prin c:1ceasta în conflict cu numeroase cercuri
politice reacţionare:!B!J_
în cele din urmă însă, adunarea generală a „Astrei", tinută în octombrie 1932, la Deva, luînd în discuţie o nou cerere de demisie a lui
Golcliş, şi starea tot mai precară a sănătătii sale (încă la 22 august în
11
:•,
~9 :,

'

96

Aruc/i Hirlup, HJ30, nr. 2-H, p. 3-4
lbiclcm
Ibidem

97
~

Arndi Kiizlony, HJ30, nr. 30, p. 7
Hl31, nr. 14633, p. 1
•
,:i:i DPspre evenimentele de la adunarea generală din 14 septembrie 1931 de la
Sfmtu-GhPnrghe vezi ~i Viitorul, Hl31, nr. 7085, p. 2; Patria, 1931, nr. 195, p. 2; Aradi
K6zliiny, Hl31, nr. rnn, p. 5. (ln ziarul maghiar Ar{l(/i Kăzliiny, 1931, nr. 199, p. 5 şi
în nr. 210, p. 7, se> află un interviu în legătură cu intentia lui Goldiş de a ctemisiona
din frnnlPd „Astrei")
,:iH Adevărul,
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acel an, el îi scrisese în acest sens, din staţiunea „Balaton" din Ungaria, vicepreşedintelui asociaţiei - n.n. 300 ), cade de acord asupra eliberării sale din funcţia de preşedinte al socielăţii. Succesorul său, Iuliu
Moldovan, evocă, în cuvîntul său, la modul elogios, personalitatea şi
aclivitatea celui ce se retrăgea şi propune alegerea lui ca membru de
onoare al asociaţiei, ceea ce adunarea generală aprobă prin aclamaţii
în unanimitate. Goldiş, datorită bolii, nefiind de faţă, i se transmit urări
de grabnică însănătoşire. De fapt, şi de data aceasta, dorinţa lui Vasile
Goldiş de a demisiona, avusese la bază motive de ordin politic. Acest
lucru îl sesizează în numărul său din 16 septembrie 1932, ziarul ,,Aracii,
Kăzlăny" care arăta că guvernul, nemulţumit de atitudinea de stînga a
preşedintelui „Astrei",
intreprinde manevre de culise pentru a-l
scoate din această funcţie 301 •
ln scrisoarea către vicepreşedintele „Astrei", la care ne-am referit
mai sus, Goldiş arăta că nu vrea să facă un bilanţ al muncii sale în
cadrul „Astrei", exprimîndu-şi totodată speranţa că „Istoria va face,
cred cu dreptate, acest bilanţ şi sufletul meu aşteaptă cu linişte sentinţc1
ei "301 . Totodată, el scria că regretă că nu a putut realiza tot ceea ce ar
fi dorit, dar ceea ce a făcut a fost pornit întotdeauna din inimă şi dorit
cu toată sinceritatea, spre binele poporului său 303 •
După cum am văzut deja, meritele lui Goldiş în calitatea sa de
conducător al „Astrei" au fost subliniate de o serie de voci în acel
timp. Ele sînt cu atît mai evidente pentru cercetătorul de azi 30 ~. Categoric că entuziastul preşedinte s-a arătat o prezenţă foarte activă şi sub
îndrumarea lui, asociaţia a obţinut o serie de importante realizări în
domeniul ridicării culturale a maselor. Trebuie arătat însă şi faptul că
după 1918, nici sub preşedinţia lui Goldiş, nici sub a altora, .,Astra" nu
şi-a mai putut păstra totuşi rolul deosebit pe care l-a jucat înainte. Dar
lucrurile nu trebuie privite unilateral. E adevărat, limitele ideologice
ale celor ce au condus-o - printre care Goldiş se remarcă însă ca personalitate cu cele mai largi şi democratice vederi - au împiedicat-o să
îşi afle un nou rost de prim ordin. Dar tot atît de adevărat e şi faptul
că acest rost nu ar fi putut fi decît unul în contradicţie cu orînduirea
burghezo-moşierească aflată la pulere. Or, aceasta a luat, prin reprezentanţii săi politici toate măsurile ca aşa ceva să nu se întîmple. Fră
mîntata preşedinţie a lui Goldiş ne-o dovedeşte din plin. ,,Astra" deci,
nu şi-a putut găsi un nou rost şi datorită piedicilor şi opoziţiei pusă în
calea unor asemenea încercări, de către oficialitălile vremii3°;;.
300

J\rhi\'ele Stalului Arad, Colectia manuscrise, dosar nr. 168, f. 360
Patria, 1932, nr. 201. p. I; nr. 202, p. 1-4; nr. 203, p. I; Cwentul, 1!'132,
nr. 1681, p. I; nr. 1682, p. 1-2
30
~ Ar(l(/i Kiiz/ăny, 1932, nr. 213, p. 3--4
303
Arhivele Stalului Arad, Co/ec/ia manuscrise, dosar nr. 168, f. 360
Joi Cheorqhe Şora, Aspecte din activilotea lui \'osi/e Goldi~ /Cl consolidorea şi
cif'Z\'O/laren României, (1918-1!J34), II, în Crisio, 1977, nr. \'II, p. 207-242; Gheorghe
Şora, Vasile Goldiş ,·ăzut de contemporani, in Ziridavn, 1978, p. 283-302
:w:, Jbiclem
Joi
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cum, pe plan intern, in leleclucilul arclelec1n cerea drepturi egale

toţi şi îndemna la deplina înţelegere între poporul român şi naţionalităţile conlocuitoare, pe plan mai larg, gînclea o lume a păcii, a

pentru

frăţielăţii şi colaborării înlre
Incă din anii războiului,

popoare 10 r,.
el se înscria în rîndul celor ce susţineau
ideea creării chiar a unei Societăţi a Naţiunilor, .. pe baza egalităţii în
drepluri, a neamestecului în treburile interne şi avantajul reciproc":io,
(Sînt întocmai termenii folosiţi de Goldiş). După părerea sa, independenţa şi suveranitatea naţională, menţinerea integrităţii teritoriale, stabilirea de relaţii bazale pe încredere şi cooperare între toate naţiunile,
fie ele mari sau mici, existenţa Societăţii Naţiunilor, reprezinlă calea
spre bunăstare şi progres a fiecărui stat în parte şi a omenirii în ansamblu, unicul mijloc de evitare a unor noi conflicte militare. În acelaşi
timp, Vasile Goldiş accentuează rolul imporlcinl al maselor populare în
perioada postbelică pentru menţinerea păcii şi înţelegerii între popoare.
Concepînd o lume a păcii şi a solidarităţii internaţionale, Goldiş Vil
milita intens pentru strîngerea legăturilor de prietenie, pe diferite plc.1nuri, între statul român şi alte state şi popoare (inclusiv cu Ungariei).
El va privi, pe de altă parte, spre sfîrşitul vieţii, cu durere şi îngrijornre evoluţia siluaţiei internciţionale spre o nouă confldgraţie mondială,
înfierînd ascensiunea fascismului în Europa 108 • El continuă să considere
că numai prin evilarea războiului. prin solidarizarea popoarelor şi rezolvarea conflictelor dintre state pe calea tratativelor, omenirea va putea propăşi în linişte. Sînt idei care, dezvoltate, aprofundate şi aplicate
în spirit consecvent marxist, se află azi la baza politicii externe a Partidului Comunist Român şi a României socialiste.
Vasile Goldiş şi-a petrecut ultimii ani c1i vieţii „slăbit de vîrstă şi
chinuit de boală ":Jo!i_ încă. din 1931, el îl ruga pe episcopul Aradului să-l
treacă la pensie, pe ddta de 1 ianuarie 1932, din funcţia de secretar
consislori,ll 110 • ln 1932, sturea sănătcttii lui agravîndu-sc erct inlcrnat într-un sanc1toriu din Auslria 311 • In iunie 1933, un corespondent al ziarului
306
Vasile Goldiş, ,-\ nemzelisegi problema (Problema nalională), în Aradi Hirlap,
Hll 7, nr. 3, p. 1-2
:io; \"c1sile
Golrtiş, A.lkolmciny rc/orm A11szlricilrnn (Reforma conslitulion<1lii ln
Au5tria), în A.racii Hirlap, 1918, nr. 256, p. 1-2
Joo \'iisile Goldiş, Societatea naţiunilor şi Adunarea Natională de la Albn-lulin,
în Halorul, I 933, nr. 7, p. 2; Vasile Goldiş, Statul universal, în Obsen·atorul, 1930,
nr. 9, p. 2
ao~ Şlirrn, 1934, nr. 565, p. 1-6
:iio Arhivele Statului Arad, Colecţia manusuisc, dosar nr. 168, f. 112
311
Ştirea, 1932, nr. 20, p. 3. ln primăvara anului 1932, Vasile Goldiş s-a imbolnr'ivil qrav. A plecat să-şi caute de sănătate la Viena şi s-a internat în sanatoriul
Weslend din Purkersdorf bei Wien. La 2 marlie 1932, el ii scria de acolo so\iei:
,.Exemele nu cedează ( ... ) aşa că încep a crede că ele nu mă vor părăsi niciodată,
ci se vor înrăutăti tot mai mult, de va trebui să mti prăpădesc din pricina lor. Mi
s~ ~are _că _li-am mai scris că mi-au analizat din nou sîngele şi că nu au găsit absolut
n1m1c rnu m el. (... ) Dacă nu mti scap de exeme, nu-mi pot vindeca nici celelalte
boli şi mii pri'tp[1desc ( ... )". Lil 7 martie 1932, intervine o înviorare: .,Cura (... ) pen-
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„Adevărul" îl vizitează la clinica medicală din Cluj, unde se afla sub
îngrijirea profesorului lu liu Haţeganu şi unde, înfruntînd „atmosfera
dramatică a spi Lalu lui", făcea pasionanle leclurFJ 1:!. Simţindu-se apoi
puţin rudi hine: 1n, în Loamna i:ICcluiaşi an, ictrăşi grav bolnav, el se scuză
printr-o sc:risome că nu poi:!le participa la c1dunarea generală de la Braşov a „Astrei ":11 ~. Totuşi, cînd s-a sărbătorit la Arad, în 1932, ziua ele
1 Decembrie, el a fost de faţă, vorbindu-le celor douăzeci şi cinci de
mii de oameni strînşi în Piaţa Avram Iancu şi prezidînd timp ele trei ore
adunarC'a. Avea 70 de ani. ,,Dacă nu mă vor ţine picioarele - spusC'se
el - să veniţi cu targa, să mă duceţi, acolo, în mijlocul frutilor mei.
Să-i văd, să-i aud, să le vorbesc" 31 :;.
Vasile Goldiş s-a stins din viaţă în ziua de sîmbălă, 1O februarie
1934, la ora 9 şi 15 minute, în locuinţa sa arădeană din vechiul palat al
ziarului „Românul", ,.epicentrul activităţii lui vajnice de odinioară "1 lfi.
Luase micul dejun şi stătea culcat pe canapea în aşteptarea medicului.
A murit liniştit. fără să se zbată sau vaiete 317 • Aşa după cum arăta în
necrologul publicat în numărul său din 12 februarie 1934, ziarul „Şlirea":
„A închis ochii sărac - aşa cum sărac a fost toată via~a. Un crepuscul
de consul roman, care după depunerea demnităţilor cu care fusese investit, se retrage la ţară lîngă coarnele plugului":118 • Viaţa îl purtase pe
valuri, urcîndu-1 pe creste, de unde a coborît demn şi senin pentru a se
înfrăţi cu veşnicia".
Odată dispărut din viaţă, ne mai fiind primejdios, şi dat fiind prestigiul deosebit de care se bucurase în rîndul poporului, oficialităţile
vremii i-au organizat funeralii naţionale şi au instituit doliu naţional.
Aradul era în doliu, prăvăliile, instituţiilP de stat şi particularP, şcolile
şi-au suspendat activitatea. Au trimis telegrame de condoleanţe preşe
dintele guvernului, Gh. Tătărescu, Al. Vaida-Voievod, chiar şi Iuliu
Maniu, vechiul adversar, etc. La înmormîntare, care a avut loc la 12 februarie, au participat delegaţi din partea regelui, din partea guvernului,
a ministerului instrucţiunii şi a diferitelor partide politice. De asemenea,
au mai participat preşedintele „Astrei", dr. Gh. Preda, Nicolae Bălan,
mitropolitul Ardealului, episcopii diferitelor culte, Oclavian Goga, Ioan
Lupaş din partea Academiei Române, care l-a ales pe \'asile Goldiş,

Iru inim(1 şi circulaţie o urmel inainlc> ~i incl'p s,"1 am nădejde ( ... )". La 13 marii,,
1932, Goldiş împctrtăşea soţiei ştirea c;, i-au apărut exemele: ..... Nu am noro( !;ii
qata ... • La 26 martiC> 1!132, alle semnC> dC> disperare: .,De cc> să mai ~Iau aici pe
bani scumpi, dnd nu-mi fdce nici un bine ( ... ) Dac(] e vorbct srl mc1 prăpc'1dt>sc, rum
v,\d c(1 nu pot scăpa, apoi mai bine să mă prăpădesc acas,\ decit pe aici prin slrrtinătatC> ... •
rn Aclc,·ăru/, 1933, nr. 15162, p. 2-4
313
Aracii Kiizlăny, 1!133, nr. 125, p. 6
311
Ştirea, 1933, nr. 451, p. 4
3 t:, Ibidem, 1934, nr. 565, p. 1-G
31 ~ Hrcn·o, 1934, nr. 55, p. l
317
Despre moartea lui Vasile Goldiş \'P:,i in s1wcial Ştirea, 1934, nr. SGS, p. 1--6
31 b I/Ji<lcm
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în 1919, membru de onoare al ei1H\ Alexandru Lapedc1tu, Silviu Dragomir, Iuliu Maniu, ofneri superiori şi diferite alte persoane oficirllc. Au
venit şi profesori din Caransebeş, Braşov, Cluj, ziarişti. reprezcntanli ui
sindicatelor, preoţi şi învăţători.
Sicriul cu corpul neînsuneiit a fost depus în sala mare a Pc1lalului
cultural. la care au slujit un marc număr de arhierei în frunte cu mitropolitul Nicolae, iar după ceremonia funebră a fost transportat. învelit
în drapelul ţării şi precedat de doi colonei care purtau decoraţiile dispărutului, pe un afet de tun pînă la cimitirul „Eternitatea". Au asistat
şi I-au condus pe ultimul său drum peste zece mii de persoane, veniţi
Ia Arad cu trenuri speciale: ţărani din mai multe judeţe, inclusiv din
satul natal. muncitori, elevi, studenţi, cadre didactice din oraşul Araci,
ofiţeri, membri ai diferitelor societăţi culturale la care au fost prezente şi corurile „Armonia" şi „Doina Crişanei ":Jzo.
în cadrul funeraliilor au luat cuvîntul mitropolitul Nico\c1e, Ppiscopul Aradului Grigore Gh. Comşc1, demnitari ai bisericii greco-catolice
şi catolice, Octavian Goga, în numele scriitorilor, Ion Clopoţel. în numele sindirntelor presei române (Goldiş fusese membru c.1\ .,Comitetului
pentru ajutorarea ziariştilor români", înfiinţat în 1918 - n.n.), Alexandru Lapedatu, care era pe c1tunci ministru, în numele guvernului.
cir. Gh. Preda, în numele „Astrei", profesorul universitar Vasile Stanciu,
în numele universităţii clujene, şi alţii. Cortegiul funebru a trecut prin
oraş, pe la catedrală şi pe la Episcopia ortodoxă română, unde Goldiş
fusese secretar episcopal, traversînd apoi bulevardele îndoliate.
Din dispoziţia ministrului instrucţiunii, în toată ţara, la ultima oră
de curs din ziua înmormîntării. profesorii le-au vorbit elevilor despre
personalitatea şi activitatea lui Goldiş. Într-o şedinţă comună, ţinută
la 10 februarie, Senatul şi Camera deputaţilor au adus prin cuvîntările
preşedinţilor celor două organisme, ale unor miniştri, printre care Oe319 Vezi şi Ioan Lupaş, V<1silc Goldi.ş, \'C,5li/orul Ji/Jerlă/ii şi unităţii naţionale,
în Gînd românesc, 1934, nr. 1-2, p. 1-2, p. 41. (ln şedinla din 7 iunie 1919, Vasile
Goldiş este ales în unanimitate membru de onoare al Academiei Române. ln expunerea de molive prezentată de Nicolae Iorga, se subliniau meritele sale excepţionale
puse în slujba cauzei poporului român. Vasile Goldiş mullumeşte prin intermediul
unei scrisori pe care o reproducem: .,ln posesia scrisorii d-voaslr,t nr. 1242 din
18 iunie 1919, prin care mrt avertizati cii Academia Român,t a binevoit d m[i proclama membru de onoare al ei, vii rog să transmiteP Academiei Române aclînca mea
mulţumire pentru înalta distincţiune, de care m-a fă.cut pctrtaş. Voi pune şi de acum
înainte toate puterile mele ~ufleteşti în serviciul culturii şi măririi neamului nostru
românesc. Şi ctdc[1 aceste puteri, cum bine simt. nu ajun(] mrtsura cc s-ar cuveni pentru a binenwrita înalta distinc\iune ce mi-ati dat, vi'"t asiqur ciî buna mea voinl(t este
adecvalr1 ci." (A11<1/cle Ac<1clcmiei Române, Seria 11, Tom. XXXIV, ID16-1D19, Partea
ndministrntivt'1 şi dezbaterile, p. 374. Apud Trislan Mihuta, Arădenii membri Cli Acndcmi~i Române (1866-1919), în Ziridava, 1978, nr. X, (Arad), p. 421; Idem, Vasile
Gold1ş membru ele onoare al Academiei Române, în F/<1cărn roşie, 1978, nr. 10122,
p. 3.
3 0
~ llni\'crsu/, 1927, nr. 95, p. 5. Golcliş în[iinlase la Arad cea dintîi societate
cornli'i româncasc,1.
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tavian Goga, dr. Nicolae Lupu, Ionel Pop, A. C. Cuza, etc., a numeroşi
profesori universitari, elogii marelui dispărut şi apoi în semn
de doliu şi-au suspendat lucrările. La rîndul ei, .. Astra", va orgcmiza
şi ea c1cliuni închinate memoriei fostului ei preşedinle. Prin circulara
nr. 545/1934, se cere despăţămintelor să se organizeze întruniri în care
să fie evocată personalilalea acestuia şi de asemenea se prevede scrierea şi publicarea de articole „în care să fie proslăvit profesorul, scriitorul, bărbalul de stat, marele patriot şi conducătorul cultural. cu prodigioasa-i ac:livitate"=1~ 1•
După cum scria în numărul său din 13 februarie 1934 „Viitorul",
moartea lui Goldiş a lăsat un gol în rîndurile luptătorilor pentru dreptdte şi libertate, pentru pace şi înţelegere între popoare 122 . El s-a bucurat în timpul vieţii, ca şi după moarte, de stima şi preţuirea deosebită
c1 personalitătilor si cercurilor democratice, a maselor populare.
Pentru toate cite a înfăptuit cu mintea, cu inima şi cu bratul. pentru patriotismul său sincer, nealterat, poporul român nu l-a uilat, păs
trîndu-l viu şi pilduitor în cartea de aur a istoriei şi culturii sale.
deputaţi şi

NEW CONTRIBUTIONS TO V ASll.E

GOLDIŞ'

S BIOGRAPHY

(Summary)

The sludy presents synthelically lhe life and aclivily of Vc1sile Goldiş, the
fighter who militaled for the national rights of the Romanians from Aw,tria -- Hungary. Professor and well-known publicist, endowed with an considerable culture and
professing democratic ideas, Vasile Goldiş was a frontranker in the struqqle for the
national cmancipalion and the politica! unity of the Romanians. The newspaper Românul. under his leadership, played an important part in gathering the forccs ,nound
il and guiding the politica! and cultural actions.
Thc dota on Vasile Goldiş's activily from the summer and autumn of 1918 have
heen enriched on the basis of some unpublished documents 1rnd also on the prcss of
tlrnt lime>, little invesligated up to the presen!. This activity places him among the
prominent politica! personalitics of lhe Rnmanians from Transylvania. juslifying hi~
role of leader of the Romc1nian people ul the Great National Assemhly al Alba-Iulia
in Dccembcr I, 1918. Goldiş's speech c1nd the declaration for thc unrnnditionated
m Arhivele Statului Arad, fond Astra, despărtămlnlul Arad, dosar nr. 273 1934,
f. 24-25, 41, 45, 47
322
Despre f11nerc1lii şi actiunile menite a-i cinsti memoria vezi: A.racii K.ăz/ony,
1934, nr. 32, p. 1-2; Dimincota, 1934, nr. 9745, p. 11; Viitorul, 1934, nr. 7820, p. l;
Patria, 1934, nr. 35, p. 4; Lupta, 1934, nr. 3690, p. 2; Adevărul, 1934, nr. 15375. p. 7;
Telegrafu/ român, 1934, nr. 8, p. 1-3; Curentu/, 1934, nr. 2165, p. 5; nr. 2167, p. 1;
Ştirea, Hl34, nr. 566, p. l; nr. 567, p. 2-3; llni\'ersu/, 1934, nr. 43, p. 9; G<izetH Tran-~il\'C111iei, l!:134, nr. 1-t, p. I; Societulcc1 ele miim•, l!J3-t, nr. 3, p. 3!1-40
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union of Tran„sylvania with Romania had many advanced bour~wois democrntic principles, necessary for the consolidalion of the enlarged new state.
Vasile Goldiş remained the same democratic, modest man throughout his life
ilnd that is why he did not play important politica) parts like other people of his
C)L'neration.
Vasile Goldiş fought for friendship between peoples, peace and disarmument in
[urope, rose against imperialism and shovinism.
He considered that all nations irrespective of their size are equal in their
ri\Jhts and must live peacefully on the basis of national independence and soverPiqnil y.
Through his ideas and activily, he belonges noi only to lhe Romanian people,
lrnt abo to Europe at large.

https://biblioteca-digitala.ro

https://biblioteca-digitala.ro

ACTIVITATEA LUI ALEXANDRU ROMAN
CA MEMBRU AL ACADEMIEI ROMÂNE
de
GELU

NEAMŢU

I. în viaţa intelc:>ctuală românească, Al. Roman a fost un num0 bine
cunoscut şi apreciat.
Activitatea sa de corespondent la diverse gazct0, de redactor la
Concordia, precum şi funcţionarea succesivă la catedr0le d0 limba
şi literatura română dc:> la Beiuş, Oradea şi Budapesta, la care se mai
adăugau prc:>ocupările filologice, l-au consacrat încă din 1866 drPpt unul dintre c<>i mai de frunto şi mai activi reprPzentanţi ai vi0ţii
culturale român<>şti din părţil0 ungurc>ne 1 •
în afară d<> activitatea sa didactică d0 profesor univc>rsitar la catedra de limba şi literatura română la Univ<'rsitatea din Budaposta, au
atras atc:>nţia în spc,cial articolel0 sale cu carc1ctc>r filologic din B u covina~, Concordia 3 şi Familia-I. Este invitat clo I. Fek('te
Nc>gruţiu să-i spriji1w foaia J\ micu I fa mi Ii 0 i prin articole din
1 I. Biunu, inc,'pălorii Acodcmil'i Române la 1866 şi 1867, Extras din Arwll'/c
Acnclcmiei Române, ser. II, t. XLI, Dl'sbateri, Hl20-l!l21, Bucureşti, 1022, p. 377
~ /luco1·inn, III, nr. 37-38, p. 139; 1850, nr. 3!1-40, p. 143. Obscr\'C1fiuni /n nrticalul „Neotîrn<lfe<1 /imbei româneşti" s.c./. cte (Alexandru Roman)
3
Catone Censoriul [Al. Roman]), Conversări <1.mpra ortogrnfici româneşti, în

Concou/ia, 1861, nr. 5, p. 17--18, care continuă în numerele 6---7-8, 10-11-~12--1:l
~ TraclucPrea lui Al. Roman a unor
capitole ctin Ann/izu limbci române cte
A. Bruce-Whyte, l/i.\loirc des /.(Jnques Romonc.~ el ele Jeur lilli.~rnture c/cpuis /cur origine jusqu'(Ju X/Ve sicc/c, III. Paris 1841. în f(Jmilia, 1865, nr. 3, p. 38-30 ~i pîn;1
în nr. 21. l~i anuntt1 şi intentia cte a publica Istori(J lui Iuliu Ccsurc cte împc'1ratul
l\'11poleon al III-iea, în trei volume. Vezi: G(lzc1<1 Trnnsi/vonîr'î, 1865, nr. 20, p. 80.
[~te cert cc'1 lip[1rirea primului volum a început. Prefdla acestuia ii ap,-1rut lot în
Gazela, 1865, nr. lB, p. 72 (,.Prccuvînlarca" cărtii se află tipărită, cu corecturi, în
BARSR, Arhiv(J Al. Rom(Jn, IV, Imprimate 1). La un moment dul anunt[1 restituirea
banilor celor ce s-au prenotat la carte, abonatii nefiind suficien\i. hi exprim[1 hotă
rîrea îns[1 de a o scoate pe cheltuiala sa (BARSR, Fondul Al. Roman, nr. 71995,
Al. Roman către Beniamin Densuşianu, Pesta, 20 iulie 1867). Cartea este ctatii ca api\rutZ1 111 Pesla, !Bfi7, în Szinnyey J., J\,1(Jgyur lroh, Uuctapest, 1906, v. XI, p. 1102-1103)
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sf<'l"i.l lingvisticii şi istorici''. Patronează apoi, în uazela sa, o disputli
lingvistici'i întrc Al. Pi.!piu Ilarian şi T. Cipariu 0 •
Al. Roman a avut, totodată, şi o bogată corC'spondC'nţZ1 cu Aron
Pumnul, în cure cei doi îşi împărtăşeau unul altuia cugetările şi vederile lor asupra limbii şi literaturii române;. Aşa, de c•xemplu, Pumnul
se consultă cu Roman în legătură cu ortografia, care era „aşezată după
principiul rostinţei univ0rsale: p011tru fiecarP el0ment sunător simplu
cîtC' o literi'i anurnit[t", principiu susţinut şi dC' Ion Maiorescu, VasilP
/\lexandrescu şi Vasile Ioanovici, înclcrnnînclu-1 pc Roman să-l aplicf'
şi el\
La toat0 accstf'd mai trebuiP să adăugăm că Al. Roman a fost acela
care a insi<;lat să apară Concordia cu caracler0 latine, practicînd
o ortografio care Pra considerată ca una din cPle trei ortografii principale ale românilor din Austria (una în Transilvania, stabilită de Comisia filologică de, la Sibiu în 1860, sub influenta covîrşitoarP a lui
T. Cipariu; a doua în Unqaria, urmată de jurnalul Concordia, al
cărui r"'dactor era Al. Roman şi o a trPia al cărui promotor fusese
A. PumnuJ!'. Clasificarea lui N. I. Mihelţeanu Pste contPstată doar de
Georgiu Popa (Pop), redactorul A I bine i, care susţine că de fapt tot
ce s-a scris aici se apropie mai mult de ortografia lui T. Cipariu, decît
de a Con cord i P irn. Cert este faptul că gazda întrebuinţa o ortografie aparte, cu mull0 elC'mente novatoare, care• nu intră însă în preocupările> noastre.
CorPspondenţa lui Al. Roman cu T. Cipariu, Al. Papiu Ilarian,
G. Bari~iu şi alţii, l-a făcut astfel şi mai cunoscut, deoarece relaţiile
salP în lumea intC'lectuală a vrPmii deveniseră extrem dP întinse şi meritek• sale în viaţa culturală româ1wascci recunoscute şi necontPstate,
aşa încît numirea sa în Societatea literară a întrunit asPntimentul gc>neral, neînregistrîndu-se nici o obiecţie. Bogdan-Duică susţine însă că
,, ... în provincia sa bihoreană, s-a putut ivi dorinţa ca-n locul său în
Academia română, să fi fost chemat D. Păşcuţ, nu el sau şi acesta, nu
numai Al. Roman!" 11
1

,-, BARSR, Fondul Al. RomC1n, nr. 110408. I. F. Negru\iu c;11re Al. Roman [f.d. -- f.1.)
Concordia, 1863, nr. 2B, p. 112-13. O serie de articole intitulate: Jnchcicreu
unei dispute de lină caprină {semnate:] A.P.I.
7
Ibidem, 1866, nr. 8, p. 31
H BARSR, Fondul Al. Roman, ms. 110534. A Pumnul ciitre Al. Roman, Cerniiu\i,
12 24 febr. 1865. Cf. nota redactorului din Concordia, 1866, nr. 8, p. 31: ,.Cernăuţi
6

18,130 ian. 1866".
9
N. l. Mihel\eanu, 01tograliC1 română, în Telegrnlul român, 1866, nr. 71, p. 281-

282 (continii in nr. 72-74)
10
Albina, 1866, nr. 69 (în nol.-1). Reproducerea articolului din Tckgrulul continuă
şi în nr. 70-71
11 G. Bogdan-Duic[1, Discur1:, la uni\'ersarca ele o sută ele uni c, noşterii lui Al. Roman. ln numele Academiei Române ~i c, Comitetului Centrnl ol „Astrei", în Cele trei
Crişuri, Oradea, 1927, nr. 1, p. :l-3
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Interpretarea eronată din prima pilrte a aserţiunii provenea dinpolemică care a survenit la scurt timp după numirea membrilor
Societă/ii. Corespondentul Gazetei T r an s i Ivan iei
din Bucureşti, C. Bîrsan (alias George Bariţiu), relatează modul în care au avut
loc propunerile pentru membrii ac0stei societăţii;;-_
În octombrie 1865, pe cînd G. Bari ţiu se afla la Bucureşti în locinţa lui Al. Papiu Ilarian, directorul d<•parlamentului cullelor venind
acolo a dat citiH' numelor şi statulc•lor Societă/ii. Bariţiu îşi uminl0şte
că s-u rugat să nu fie trecut între membrii c1celci societăţi. avîncl altă
specialitate, recomandînd în locul său JW un preot din Răşinari şi P<'
un profesor din Braşov. I s-a răspuns că nu e nevoiP ca toţi cei 21 de
membri să fie filologi. deoarece „guvprnul voieştf' să intre şi alt0 capacităţi, anume oameni de stil bun şi iarăşi de talente organizatorice,
pentru că nici un român n-are cug0t a rămînea numai p<' lîngă grama-

tr-o

tică şi dicţionar" 13 •

Rolul lui Al. Papiu Ilarian în numirea membrilor din Transilvania
fi fost deosebit de important, numirea lui Iosif Hoîn primul rînd 14 •
Sigismund Pop, confirmă în Concordia că membrii din Transilvania, Banat şi Maramureş au fost numiţi „prin influenţa şi recomandarea acelui demnitar renumit literat şi zelos compatriot al nostru" 1 \ respectiv AI. Pa piu Ilar ian. Procedura era firească, întrucît
C. A. Rosetti nu avea de unde să-i cunoască pe aceştia.
La informaţiile de mai sus se adaugă faptul că decretele de numir<> împreună cu invitaţiile membrilor din Ungaria, Banat şi Transilvania au fost trimise de către C. A. Rosetti direct lui Al. Roman (prieten cu Al. Papiu Ilarian), profesor la catedra de limba şi literatura română a Universităţii din Pesta, pe atunci încă redactor la C o n c o r di a, cu însărcinarea d0 a le împărţi. Avea şi împuternicirea de a le
împăfti. Avea şi împutt1rnicirea de a invita altă persoană în cazul în
care ar fi întîmpinat vreun refuz 11 i, fapt ce dovedea încă o dată că
Al. Roman se bucura de un prestigiu deosebit.
Interpretarea lui G. Bogdan-Duică şi-a avut sursa în recomandările
făcute de Fa mi 1 ia (recomandări deja tardive), intrînd în discuţie
locul lui I. Hodoş şi în nici un caz cel al lui Roman, despre care se
face aprecierea că pentru îndelungatele sale studii lingvistice, ocupă pe
drept locul între „cei mai eminenţi filologi români"''. Tot în Fa mi 1 ia

şi Ungaria pare să
doş datorîndu-i-sP

1
~ Gelu Neamtu, Presa transilvăneană şi înfiinţarea Societăţii literare române
(1866-1867), în An. Ins/. de ist. şi orii., Cluj-Napoca, 1974, p. 285-286. G. Bârsan -

G.

Bariţiu:
13

informatia prof. dr. doc. G. Em. Marica

Gazeta Transilvaniei, 1866, nr. 68, p. 271-272 . .,Corespondenta particularii a
Gazetei", ,.Bucureşti, 8 sept. nu - semnat: ,,B-nu [Bîrsan - n.n.]. Cf. Albino, 1866,

nr. 63
u Concordia, 1866, nr. 77, p. 334
15
Ibidem, nr. 78, p. 338-339. ,,Răspuns d-lui Mangiuca".
16
Albina, 1866, nr. 13
17
Iosif Vulcan, Societatea literară română, în Fami/io, 1866, nr. 11, p. 131
18 - Crisia '79
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se H'comandau ca d('mni U(' au•aslct onoare şi Dionisie' P8scutiu, fosl
profesor dp limba română la gimnaziul din Oradea şi Simion Mangiucct,
fost prof0sor de limba română la gimnaz;ut clin ·1 irnişoara. Urmează o
Epistolă deschisă către redactor, semnală de SL. Rîmnic(•anu şi A. C.
C8linescu, car<' fac şi ei rc>comandctri din Molclova1.~. Citind recomandările din Familia, un corespondent cu iniţialele „s./J." nu conl<",Lct
locul lui Al. Roman, carp „cu drept cuvînt poate fi membru al acelei
Societăţi"P\ dar îl consideră mai îndreptăţit pe I. Hodoş decît pe
D. Pdscuţiu.
U rmPază. r[ispunsul dat de D. Păscu ţiu lui „s.b. ", în care nu pune
la îndoială deloc alegerea lui Al. Roman, acesta fiind printre „anteluptătorii literaturii române" din Ungaria 20 , dar arată că şi el are însemnate merite. Deşi rc>dacţia Concordiei atrage atenţia acestora
că este inutilă discuţia asupra celor ce ar fi lrebuit numiţi, deoaren•
problema alegerii 0ra rezolvată prin decrelul nr. 698 din 22 aprili<' 1866.
Cu toate acPstea, ,,s. b." nu rPnunţă la ripostăn. Apoi D. Păscuţiu atacă
din nou pe I. Hodoş:!:!. Polemica se ramifică în A I bina, unde se
publică Răspuns

lu

răspuns:! 3 •

În fine, redacţia Concordiei declară polemica angajată fără
ei, de încheiată:!~. Dar în curînd încep alte critici a celor numiţi,
dP data aceasta sub semnătura lui S. Mangiuca::.-5 , locul lui Al. Roman
nefiind nici de data aceasta contestat. Intră şi G a z e ta în discuţii,
printr-un articol al lui G. Bariţ, semnat tot G. Bîrsan, în care vrînd să
aducă stingerea polemicii aminteşte de ecoul negativ pe care aceasta
l-a avut la Bucureşti, citind o ironie care circulă acolo: ,,uite mă cum
se ceartă ungurenii pentru banii ele drum şi de diurnă, purcă au să focă
un capital din ei ":w.
1n rPalitate, substratul polemicii nu consta în clwstiurwa diurnelor oferite de Societate, ci în vanităţi exagerate. ln concluziC', rl•atirmăm că îndreptăţirea lui Al. Roman de a face parte din Societatea literară, nu a fost în nici un fel pusă la îndoială.
Cînd i-au sosit decretele pentru Iosif Hodoş, Vincenţiu Babeş şi
Andrei Mocioni, Roman a primit şi o scrisoare particulară dP la Al.
Papiu Ilarian. Expeditorul se interPsa dacă. nu cumva P 1wcesar ca guvernul clin Bucureşti să facă vreo inlervPntie la guvernul din Viena
pentru a consimţi la numirPa în Societate a respectivelor persoane, cetăţeni austrieci. Al. Roman s-a şi intNesat la foruri!<' administrative
ştirea

18

Ibidem, nr. 12, p. 143-144
Concordia, 1866, nr. 34, p. 153--15-1
Ibidem, nr. 36, p, 164
1
"
Ibidem, nr. 37, p. 167
u lbidt•m, nr. 3!:J, p. 174-175
~:i AI/Jinn, 1866, nr. 82
21
Co11corcl i<,, 1866, nr. 40, p. 17!1
~:, S. Mangiuca, Societatea /il<'rc11d ac/unîndă
A11s/ riu, în Concordia, 1866, nr. 61, p. 268
t!i
0
~

~~
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Gnzelu Trunsi/vunici, 11:166, nr. 61:1, µ. 271--'.02
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trebuie sem nu ca fiecure sZ1 cNiră aprobc1n• S<'p,.1rc1tc1. Ca rZ1spuns la demersul său, un înalt functionar din Budapesta (Sennyei) l-a
informat că nu este necesară int0rvenţia pP cale diplomatică a guv(•rnului din Bucureşti, dar că fieci:HP membru trebuie să ceară personal
învoiroa guvernului austriac dt• a face parte, dintr-o societatP străină.
G. Bariţiu îi comunica în acest sens, ctî el a şi făcut paşi pell lru obţi
nerea „concc>siunii" de la guvern~~. Din acec>aşi scrisoure aflăm că în
legătură cu inaugurarf'a Societă{ii liternre, Al. Roman îi scrisese lui
Al. Papiu Ilarian, în 4 iulie 1866, o epislol8. în care îi cerea să nu SP
amine adunarea, sau cel puţin nu pPste 1 Sf'ptern briP, cleoarc•ce f'l şi
alţi profesori, directori ş.a. nu ar putea fi prezenţi, 1wavînd posibilitatea de a se deplasa decît în vacanţe. Nu este însă nici el dP acord cu
procedura ministrului în ce priveşte numirea mc'rnlnilor Socielă/ii. Nu
trebuia provocată opinia publică să se pronunţe (vezi r0comand8.rile
făcute de studenţii din Craiova în Românul), ci după părcrPa sa
guvernul trebuia să se adreseze celor două univ0rsilăţi şi altor corpuri
profesorale. Al. Roman este convins că membrii proveniţi de clincoan'
de Carpaţi ai Societă/ii nu vor avea nici o greutate de întîmpinal clin
partea guvernului, iar în cazul în care ar avea, el, în calitate de deputat, ar face „reclamaţie" (intorpelare) în parlament contra unui astfc,1
de abuz de putere~ 8 •
Al. Roman rămîne în contact epistolar cu Bariţiu şi Ilarian pentru
informaţiile privind deschiderea lucrărilor Societă/ii. Acestea nu vor
avea însă loc, datorită 0pidemiei de holN8, decît abia în vMa anului
următor, în 1867.
II. Dacă perspectiva ţinNii unei s0siuni a Societătii literare române
a trezit entuziasmul intelectualilor români de p0 ambele versante ale
Carpaţilor, id0ea a dat pril0j de ingrijorare oficialilătilor şi unor ziare
aristocratP, cum era şi Pe st i Hi r n ă k, carP-i acuza pe „idealiştii
Daciei" Cil se vor aduna la Bucureşti cu intenţia de• a proiecta înfiinţa
r<'a „Dacoromâniei " 2H. Şi unele foi germane acuzau Societatea că ar avea
scopuri şi tendinţe politice 10 • Chiar şi ziare străine, prietene ale românilor, cum era Poli t i k din Praga, avansau ideea cl1: pentru realizarea
dacoromânismului e ocazia cea mai bine venilă, deoarece acum nemulţumirea e generală, atît la românii din Transilvania, d1rora li s-au anulat legile dietei de ia Sibiu, cit şi la românii din Ungaria, cărora dieta
din Pesta nu le satisfăcea dezideratele naţionale:11 •
Atît în ochii guvernului, cît şi în cei ai românilor înşişi, acuzaţiile de mai sus au dus la punerea sub semnul întrebării a inaugurării
Societăţii, cu toţi membrii ei, ori cu majoritatea lor 1 ~. Cu toate acestea,
IlARSR, /\1s. rom. 1001, p. 26-20. Al. Roman ci'itre G. Ilariţ, Pesta, 6 iulie
Arh. ist. a Bibi. Fii. Cluj-Napoca a Acad. R.S.R., I'oncl T. Cipuri11, nr. 3411
29
Albina, I 866, nr. I O
3
Concordia, 1867, nr. 64, p. 253
11
'
Albina, 1867, nr. 85
n 'fclcgroful român, 1867, nr. 60, p. 237. Cf. Albinn, nr. 80
27
28

°
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în 27 iulie 1867, T 0 1 e grafu I cons0mnează că profesorul Al. Roman
Iosif Hodoş, membri ai Societă/ii, au trecut prin Sibiu spre Bucureşti.
La sosirc-'a în Bucureşti (31 iulie 1867), membrii din Transilvania,
Ba.nat şi Ungaria, sînt primiţi sărhătoreşle, triumfal. Slrăzile şi şosPaua
erau înţ0sate de lum0 şi trăsuri. Convoiul sosit la Pavilion estP primit
cu discursul lui Ioan Fălcoianu. I. Hodoş şi AI. Roman răspund. Cel din
urmă vorbi în num0le lui T. Cipariu şi al celorlalţi noi sosiţi. RZ1spunde
în locul lui Cipariu, dPoarece aşa cum spunea Roman, nalura l-a înz0strat JW a.c0sta cu un spirit marc>, dar cu o vocP slabă. Senlimentele
frăţeşti sînt rPciproce. Frumoasa şi armonioasa limbă română se vorbeşte de la Tisa pînă la MarPa Neagră, afirma Roman, Pa e „una şi
aceeaşi". Chemarea învăţaţilor c>ra doar dP a-i da „unitatea formei", de
a o curăti şi spăla ca aurul. .,căci dînsa e sufletul naţiunii, e canalul
prin carP se scurge cultura în trupul naţional, în popor". Iar în încheiPTe, Roman accc>ntua, făcînd aluzie la unitatc>a naţional8: ,,Limba ne
uneşte", dar „au trPcut mu \te S('cole cip cînd numai ea singură era
unica legătură într0 noi; a sosit timpul ca să ne unească .şi cugetele
şi simt irile. La acPasta d-voaslră aţi dat iniţiativa, noi v8 aducem răsu
netul de dincolo" şi adresînd bucureştenilor salutul a trei milioane de
români, încheia cu sincera şi calda urare: ,.Trăiască România ":1::i.
Dar şi mai clare şi mai limpezi erau exprimate dorintPlP de unitate în discursul său din acePaşi zi, la ora 1O seara, cînd pPsle 2 OOO
dP oameni au luat partP la o manifestaţi0 în Piaţa Teatrului, înţesată de
lampioanP veneţiene după moda vremii, purtate în majoritate de studenţi. La ie>şirea membrilor Societă{ii pe> tPrasa TPalrului. un foc bengal
tricolor ilumină piaţa. În această atmosferă vibrînd de patriotism, Al.
Roman ţinu un scurt dar fulminant discurs. Era o cuvînlare care îl
caracteriza, care exprima n0disimulat entuziasmul şi adPrenţa intelectualităţii române de peste Carpaţi la marPle eveniment, al inaugurării
măreţei ctitorii a Societă/ii, viitoarea prestigioasă, Academie Română.
Exprima totodată şi aspiraţiile generaţiei greu încercate la I 848, care
întrezărea acum, în 1867, zorii unor vremi măreţe pentru naţiunP, în
ciuda dualismului, fapt ce sP datora mai cu seamă credinţei lor rwstrămulate în menirea 0liberatoarP a culturii.
Ei, cărturarii, spunea Roman, au fost clwmaţi să pună tenwlia unităţii literarP, deoarece „limba română în C'll'mentul său poporal e una
şi acc>eaşi". PutPrea „literelor", a culturii. acPntua Roman, e> imPnsă,
cei cc> au slujit-o au împrăştiat înlunericul „au luminat spirit(•le şi au
rupt cătuşele de pe braţp]e cPlor amorţite ale popoarelor". Iniţiativa
guvernului român a fost înţel<.,asă deplin şi împărtăşită cu simpatiP de
fraţii „de dincolo". Astfel,
în călătoria sa dP-a lungul „României
austriace" a fost întimpinat pretutindeni cu manifestările de bucurie, a
primit şi a adus „felicitările înlrc>gii inteligenţe române". Şi încheie
şi

a:i V. A. Urechia, Ac/C'/l' şi so/emnilc1/c-a o/iciu/ă ~i neolicia/d a inaugurării Societă/ ii Literaria Ramând culese de ... , Bucureşti, 1867, p. 43. Cf. A/binn, 1867, nr. 87
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cu urarea direclă, explicită: ,,l\Joi fii ai u1wi mame rPsfiraţi în şeptc
ţări şi sub trei împărăţii puternice, sînte>m uniţi prin limbă; c1farei de
acPasla pre noi ne-a unit suferin(elc. Fie' ca din unitatc·a limlwi lilc>rctrc',
pre cak•a cea paşnică a ştiinţ0lor să rezulLP unitatea noaslrct naţio
nală":11. Vii şi pr<'lungite aplauze, acoperiră vocPa sonoră şi mlincct a
înflăcăratului vizionar.
Îngrijorările sau aluziil0 jurnalelor străinc> cu privire la caractPrul
politic al Societă{ii, nu erau prea cl<>parte dP adevăr. Putem spune că
Al. Roman a fost adeptul cuceririi unităţii nc1ţionale nu numai pe calea
.,paşnică a culturii", ci la nevoie, îşi pune nădc-•jdc'a şi în braţc-'lt' înarmate ale tuturor românilor, ridicînd prin aceasta valoarea gîndirii sale
progresistP.
În calitatea sa de membru al Societăţii Jiternre participă la banch0tul din 3 septembrie 1867, dat în memoria luptelor pompierilor din
Doalul Spirii ( 1848). Toastul de aici poartă sPmnificaţii mai largi. În caz
de nPcesitato, armata română trebuia să răspundă la „aşl<'plarea comună" cPrea Roman, îndemnînd să se păzească 1wîncC>lat focul sacru
al iubirii de palrie, deoarc~ce şi „noi încă cei ele pesle Carpaţi, acelui
foc divin vom ridica altare în inimile noastre, cari bat ... palpilc>ază
cu ncaslîmpăr misluitC' dP un dor ... Nu mă vc•ţi întreba, carp le <' dorul
ce le consumă; căci d-voastră, fraţii noştri, Lrehuie să o ştiţi, pentru
că o simţiţi" 3 ·'. Ideea era amplificată de B. P. Haşd<•u, ce arăta că pe
cînd la Bucureşti pompierii luptau împotriva unei invazii străine, în
munţii Transilvaniei, viteazul Iancu, Balint, AxentP şi alţii luptau pentru
„aceeaşi idee român0ască ". ,,Bucureşti sau Abrud, tot una, tot ţară
românC'ască " 36 •
Discursurile sal<' din România puteau uşor isca încurcături diplomatice, avînd în vedere că la manifestaţiile respective erau prezente
înalte oficialităţi ale statului român, iar declaraţiik' sale fiind publicatf',
,,acasă" putea fi urmă rit pentru „îna !tă trădare".
Aşa se şi întîmplă. Discursurile lui Hodoş, Roman şi Haşdeu au
atras atenţia, iar Pap Ianoş, protopopul din Inău, trimite la 9 octombrie
1867, un denunţ către primministrul de la Budapesta, însoţit de traducerea articolului din A 1 bi n a:i 7 •
Denuntătorul Na consternat că cei doi, precum şi redacţia A I hi ne i. n-au respins cuvintele „instigatoare" CC' erau îndreptate împotriva
„integrităţii" Austro-Ungariei, lucru pe care c0i doi s-ar fi cuvenit să-l
facă, socotea Pap Ianoş, în calitate de vicecomite al Zarandului, Hodoş,
şi de profesor universitar regal-ungar, Al. Roman. Teama lui Pap Ianoş
era cum va reacţiona poporul citind „axioma" că „tot una e Abrudul
sau Bucureştiul ambele fiind România". A venit vremea, continuă
31

Ibidem, p. 47-48

:i:, Romcînu/, IB67, nr. din 17 sept. p. 787-788
:ir;
7
"

Albina, 1867, nr. 107, .. România".
Ibidem, loc. cil. Cf. Gnzcla Trnnsilvanici, 1867, nr. 75, p. 298-300
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acesta, ca guv0rnul să pună presa „sub o supravPghere severa". Să nu
se uilC' că aceşti oamPni cu yazelPle lor, cu discursurile lor şi cu prclcgcrilr-> din şcoli (şi universitaţi -- c€1Ci sP ref Prcct şi la Roman), pînă Ia
urmă vor „otrăvi" ,,sufldul receptiv al linerdului c orupîncl o genera( ic
întreagă ... ":ii. ,,Corupţia", cum o numea sPmnatarul. era cJp fc1pl un
ideal progn,sisl, o iclcc• 11obilti, accC'd de d c·libcra un popor cfp o dominaţie străină şi a definitiva unirea patriei române.
Presa relatează că la întoarcerea din România, în fata unei mulţimi
adunate la Braşov pentru a-i întîmpina pe membrii ardeleni şi ungureni ai Societăf ii literare, Al. Roman a declarat că: ,,baza romdnismului
s-a pus prin aşezarea literelor alfabetice care vor fi de azi înainte simbolul credinţei tuturor". Şi pătruns de importanţa momentului, autorul
articolului adăuga: ,,fiecare cuvînt [al lui Al. Roman - n.n.] cădea ca
o rouă asupra inimilor noastre ... ", .,vocea sa făcu a se răsuna pentru
prima oară cuvinte care pot (h)otărî dC'stinul unei ţări":i~.
în incinta Academiei, G. Bariţiu, Vincentiu Uabeş, AI. Roman şi
I. Hodoş îşi precizau astfel poziţia în faţa lui l\,J. Kogălniceanu: ,,întăriţi-vă în unire şi în cultură, dezvoltaţi-vă puterile>; şi cînd drapelul
României va fi acoperit de glorie, va restatornici România în vechea ei
mărire şi putere, o! atunci ne vom rnîndri şi noi de acel drapel, care
este drapelul românesc şi prin urmare şi al nostru "rn.
Ideea unităţii naţionale aşa cum emana de la popor, căci învăţaţii
academicieni se considerau doar purtătorii acesteia, a exprimat-o cel
mai convingător şi mai plastic Iosif Hodoş, prietenul şi unul din cei
mai apropiaţi colaboratori ai lui Al. Roman, în toamna anului 1868, cu
ocazia serbărilor Socictă/ii de mme (pentru „dare la semn"), cînd în
mijlocul unui public numeros luă cuvintul şi rosti emotionanlul şi simbolicul discurs: «cinci limba se cultivă, ea tinde la unitate, precum una
este poporul ce o vorbeşte; cînd cultivăm arta de a da la ţintă, tindem
a da la una singură; cînd ne îmbrăcăm ţara cu slrn.dl' ferate, tindem
la unitatea comunicaţiunei; şi aşa mai dpparte. Ştiţi însct cum exprimă
poporul asemenea tendinţe de unitate? Il o zice foarte natural, foark
pur şi foarte simplu: ,,noi românii tot u1w ,'>Unll'm". Şi cinci o zice poporul aceasta, alunei orice aşi putea crede>, numdt una nu o voi creclrniciodată: nu cred că va peri vre-o dală dinlre români conştiinţa unitătii naţionale» 11 •

Dorul ardent al celor mai lucidr- conşliinţc, a lui Al. Roman şi d
tuturor celor aleşi dintre cărturarii neamului la 1867 şi chemaţi la
JH Î\1MJYilî orszciqos lcv(•ltar, Budapcst, A polynri kuri kiizpo11ti Jw1mu.11yhatosâgoli Ir·, efta1c1. f-lini.\zt,·1c/11u/i.\i'gi Jc,·cJtcir. K 26 (1867) nr. 1744 fila 54-59. Pap
.1<1110~ c Jln• µrimul ministru al UnqariPi, ln,·,u, !l oe.I. 1867
111
'
Românul, 1867, nr. din 27 sept., p. fl'.!0. Vezi şi Gazeta Trn11si/l'<111iei, 1867,
nr. 75, p. 2!.J8: ,,Bra.501· 20 .\cp/. 2oc/. 1867."
411
I\1. Koq<'ilniceanu, lntcrpc/afiuneu pri, itoarc la C'Xp11/zcuea românilor de peste
Corpafi, 13ucun";;li, 1886, p. 32
11
J'l'ckrafi1111<'C1, 1868, nr. 13B, p. 544--545
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acest înalt for spre a aşeza 1.emeliilC' unificării limbii şi printr-însa, r.1
întregii culluri naţionale, a fost fărti umbră de îndoială Unitatc>a cec1
mare 1~.
III. De la bun înc<'put. la sesiu1wc1 clin l B6/, Al. Roman ir1 pdrlc
activă la alcătuin•a proiectului de statute, şi facC' parle dintr-o comisi<'
propusă de C. Bariţiu care să ia în discuţie cNerile a mai multor tineri
pentru burse de studii. Propune cd tot personalul accesoriu al Societăţii, afară ele servitori, să fie all'S de membrii Societăţii pentru a nu
da Joc la „palronaje"~ 3 • T. Cipariu şi AI. Roman sînt împuterniciţi să
lucrez<' la Gramatică.
În sesiunea din august 1869, Al. Roman face parte din comisia ce
va propune ortografia în care vor fi scrise Analele. La discuţiile pc
marginea acestor propuneri, ca patizan al unui etimologism moderat,
Roman declara că limba trebuie revizuită nu după mod0lul limbii latine
sau după vreo alta, ci numai după „firea" limbii române însăşi: ,, ... şi
astfel în progresul, în cultură, în îmbogăţirea limbii cu cuvinte df' artă,
de ştiinţă şi altele, să observăm totdeauna geniul propriu al limlH'i
noastre"~'.
Din punct de vedf'fe lingvistic, Al. Roman a fost şi va rămîne adeplul lui T. Cipariu, oriciLP concesii ar fi făcut fonetismului. Din păcate,
prin aceasta se opunea liniei progresiste susţinute de T. Maiorescu.
Ataşamentul lui Roman faţă de persoana şi ideile lui T. Cipariu este
exprimat chiar de la începutul lucrărilor .Societăţii.
Roman îi scrie astfel lui Cipariu să nu stea la îndoială ci să plece
la Bucureşti, întrucîl neprezentarea sa ar fi în detrimentul cauzei pentru care au fost chemaţi acolo. După părerea lui şi a „tuturor pricepăto
rilor, mai bi1w să rămînă acasă toţi ceilalţi ai noştri (afarl1 de ci. Bariţiu) ", dar „să v0niţi p[reaj ofnorat] d-voaslră, ca unul carele sunteţi
mai la loc şi la înălţimPa misiunei "~,-•.
DP-a lungul anilor, conlrihuţia lui Al. Roman la lucrEtrile AcadPmiei se.• dislinge în mod dC'osehit prin rPff'ralPle pe carp IP face cu
mullă competenţă în calilatP de membru al divcrsPlor comisii de
prc•m ieri.
AslfpJ face pcntc, din colPclivul care stabilcşlC' un Regulnmcnt pentru trnduccrea şi publicarec1 autorilor c!Clsici în limba română 1 r;_ ln
1.t sepl<'!llbrie 1876, Al. Roman citeşte un raport asupra sintacticii româncn. In şedinţa din 31 aug. 1872 comunică raportul comisiPi însărci
nate cu cc>rcetarea J\'oti{elor bibliografice ele I. G. Popescu, care i SC'
restituie acestuia pentru refac<'re 41\ în calilctte de raportor al unei Dele1
"

I. Bi,rnu, op. cit., p. 383.
,\nn/P/e Socictătii Acodcmice Române, se>r. I, t. I, p. 32, 53
Jbicl,,m, ser. I, t. II, 186!), p. 257
~:: Arh ist. a Bibi. Fii. Cluj-Napoca a Acari. R.S.R., Fon<i T. Cipnriu, nr. 3411
11
' ·\n<1/. Soc. A('(u/. Horn., I. IV, Ses. 1871
p. 138---140
17
1/Jic/Pm, S0s. 1876, t. IX, p. 43; 47- 50 '
'' l/1irf,,m, St•s. IB78, t. XI, p. 84

i:1
41
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ga/ii care avea n11smnca să examineze raportul privind transformarea
Societăţii Academice Române în Academia Română, Al. Roman prezintă

guvernului şi parlamentului României pentru acest act 1!1•
De asemenea, Al. Roman este designat din partea Secţiei literare a
Academiei a face parte şi din comisiile penlru acordarea prPmiilor Gh.
Lazăr, Heliadc> Rădulescu şi Năsturc>I pe 1880-10 •
În 1882 prezintă un raport am8nunţit - şi ca excPlent latinist.
competent, asupra traducerii lui Nicolae Barbu din Tit Liviu. Ne dăm
seama din cele expuse că este extrem de exig0nt, argumentînd că traducerea e mult superioară altor traduceri de acPlaşi gen'' 1 •
Ca raportor al comisiei pentru premiul Năsturel-Herescu, în şedinţa
din 22 martie 1882, Roman sustine cu căldură premierea cărţii Ţăranul
român a lui Gr. Tocilescu 52 • Este totodată membru în Comisia pentru
premierea celei mai bune cărţi didactice (premiul Craiova). Apreciază
şi recomandă lucrări cum sînt cele ale lui M. Strajan şi apără ca valoroasă Ornitologia populară de Marian 51 •
În martie 1887, r<'cenzînd volumul de nuvel1' al lui Al. Vlahuţă, Din
durerile lumii, îl găseşte merituos, fiind de acord că autorul are calităţi eminente de povestitor dublat cu un real talent de a descrie. Din
păcate, cu toate aprecierile pozitive, Al. Roman nu-i este favorabil
acordării premiului literar Eliade Rădulescu 5 ~. Respinge şi cartPa Elenei
Sevastos, Călătorie în Ţara Românească, Iaşi, 18885'; şi pe cea a lui
Al. Philippide, Introducere în istoria limbii şi literaturii române, Iaşi.
1888 56 • Dar este entuziasmat de cartea lui T. Frîncu şi G. Candrea,
Românii din Muntii Apuseni (motii)5i, pc care o recomandă călduros
colegilor săi pentru a-i acorda premiul Eliade Rădulescu ( constînd din
5 OOO lei noi), pentru materialele valoroase adunate acolo, date etnografice şi lingvistice pe care a avut ocazia de a le cunoaşte el însuşi5~.
în şedinţa din 17 martie 1893"0 , Al. Roman revine în sprijinul lui
Frîncu şi Candrea, propunînd p('ntru aceşlia măcar un ajutor df' 2 OOO
de Iei, cunoscînd că T. Frîncu, aflat la Bucureşti, ducea o viatei grea
între oameni ce nu întotdeauna îi apreciau munca. Propunerea sa este
combătută de către D. Sturdza şi Vincenţiu Babeş.
mulţumiri

rn Analele
:,o Ibidem,
" 1 I/Jidrm,
BARSR, Arhiva
2
~ 1/Jic/em,
nsuprn lucrdrii
5
" Ibidem,
54
Ibidem,
55
Ibidem,
56
Ibidem,

A.rndcmici Române, Ses. 187n, Ser. li, I. I, Burnreşti, 1880, p. 8a-n:l
p. 105
Ser. li, t. IV-V (Ses. 1881-1883), Sc>c\iunea l-a, p. 140-145. Cf.
Al. Roman, I. ms. 32. Raport c,su1Ha trac/uc/iunii din Tit Lidu.
p. 162; 170; 222-226. Cf. BARSR, Arhi\'G .\I. Roman, I, ms. 28. Raport
'Ţăranul

Român

Ser. II. t. VI (Ses. 1883-1884). Sectiunea l-a. p. 79
Ser. II, t. IX (Ses. 1886-1887), p. 146
Ser. 11, t. XI (Ses. 1888-IB8n), p. 170
p. 176-177
57
T. Frincu, G. Cancirea, Românii clin Mun/ii Apuseni (ma/ii), Scriere etnografiei\
cu 10 ilustratiuni ln fotografie. Bucureşti, 1888. Vezi: BARSR, I. ms. :rn. Recc11ziunc

asupra
'.,B

59

căr/ii

...
Anal. J\cnc/. Rom., SPr. II, L. XI (Ses. 1888--188!.l) p. 173-17G
lbiclrm, I. XV (Ses. 18n2-18!.l3), p. 119-120
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Pentru premiul Eliade Răclul0scu, îl susţine şi pc L. Şeineanu pentru Studiu asupra basmelor româner;o_
În sPsiunea Academiei clin 1893-1894, 1-\I. Romc1n Pste alos vicepreşedink• al Sectiunii literare. Iar în sesiuni le J 894-1895(il şi 1895-1896"~,
lui Al. Roman i s-a încredinţat chiar preşedinţia Scc/iunii respectiv0.
Al. Roman susţine insistent premierea lui Ci. Coşbuc pentru traducerea t:ncidei, arătînd în şedinţa din 9 aprilie 1891, cct traducerea ctcesteia în hexametri este o lucrare de> marP valoare(j 1 .
Acordarea premiului Năstur<'l ( de 12 mii ci<• lei) poPtului, se facP
şi ca urmare a sprijinului dat ele Al. Roman, carL' cl('allfel îl va şi
anunţa pP acestari~. La rîndul său, Ci. Coşbuc îi mulţumPşte pentru bună.
voinţa arătată şi pentru sprijinul clal 6 'i.
Ultimele rapoarte ce le mai face sînt cele privitoare la 'f'rnisto cu
poveşti a lui Broşteanu (Braşov, 1896), căreia nu-i găseşte nici o valoare literară, şi Povestiri din poporrrn (Sibiu, 1895) de I. Pop RPteganul
carP fiind dcjc::1 prc'miată de Asocicif iunca 'J rnnsi/vană n-o mai poate
recomanda.
Primeşte şi alle însărcinări clin parlc•a /\ec1demiei, printre~ caro
revizuirea fişelor prof. Ci. Săulescu, ce adunasP cuvinte arhaic0 clin căr
ţile vNhi româneşti(i,.
Cît privc•şte activilat<'d sc1 ele filolog, menţionăm că încă în 1867
este cooptat în Comisia pentru elaborarea „Lexiconului" (dicţionarului),
primind sarcina ca alături de T. Cipariu să se ocupe de programul
unei gramatici 68 • Iar cînd, în 1869, se dezbate ortografia propusă pentru editarea Analelor, Al. Roman, rămînînd partizan al unui etimolouism moderat, declară după cum am mai arătat, că limba trebuie revizuită. nu după modelul limbii lalinc sau după vreo alta, ci numai după
„firea" limbii române însăşi 6 !1, în şedinţa din 14 septembrie 1876, Al
Roman prezintă un raport special despre sintactica română· 0 , clar trclmie să rc•cunoaştem că săvîrşeşte destule erori, care acceptate ar fi
dus la complicarea limbii, la îmbîcsirea ei cu semne şi terminaţii incomode, cum ar fi introducerea accentului „greu" (grav), ascuţit şi circumflex71, precum şi folosirea apostrofului înaintea articolului femenin
r,o //JirJ.cm,
Ibidem,
62 Ibidem,
61
Ibidem,

61

64

t.
p.
t.
t.

XVI, p. 408-40()

260

XVII, p. 235
XIX, (Ses. 18!J6-18!J7), p. t!J3
67
BARSR S - - - , Al. Roman cZltre G. Coşbuc

CLXXIX

s:, Ibidem, nr. 110126. G. Coşbuc către Al. Roman
GG Anal. Acad. Rom., Ser. II, t. XIX (Ses. 18!J6-1897), p. 326-328 şi p. 338-339
67
BARSR, Fondul Al. Roman, nr. 59647. Al. Roman către I. Bianu, 13ucureşti,
17 5 arrilie 1889
6
Anal. Soc. Acad. Rom., Ser. I. t. I. p. 56-57
6
~ Ibidem, t. II, 1869, p. 257
70
Ibidem, t. IX, p. 43
71
Anal Soc. Ac(I(/. Rom., Ser. I, t. II, 1869, p. 257
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de la sfîrşitul cuvinlc'lor"". Şi îndeosebi este aparălorul cel mai frecvenl
al lui „u" final mut în ~odinta publică solomnă a Arnclemiei, din 11
martie 1895· 1 •
De fapt, scoalPrca lui „u" ( mul) final. Sl' ccrpa încZ1 din sesiunPo
1884--1885, de către T. Maiorescu şi 13. P. Haşdt1U'~. Din această pcriodă datei.lză şi poezioara (şarjă priclPncască) a lui B. P. Haşdou cu
care-l rrimca pe Romc.m la Academie: "VinP Roman din Ardeal / Călare
pe u final"'·'. deşi cel vizat era mai întîi T. Cipariu, părintele lui „u"
final. Luînd însă în serios lucrurile, B. P. Haşdeu îşi închPia focule
sugestiv pledoaria sa privind eliminarea lestului ortografic: ,.u a existat, a fost un străbun venerabil, dar a murit. D-voastră vreţi să-l îmbălsămaţi şi să-i daţi viaţă cu orice preţ el însă nu mişcă, fiindcă nu
mai are viaţă în graiul viu al naţiunii".
Etimologismul său apare şi atunci cînd aderă la propunerea lui
B. P. Haşdeu, cerind ca „z" să se scrie „d" (deorece „z" provine din
latinescul „d " 76 ).
Deşi situat pe o poziţie moderală, n-a receptat totuşi semnalul
foarte serios lansat de V. Alecsandri, care arătase că scopul Academiei
este de a da o ortografie „înlesniloaa•" şi nu una complicată ca a limbei elene 77 •
În 1881, Roman va repeta principiul său din 1869 privitor la ortografia limbii române, care în ultimă instanţă se soldează tot cu deformări latiniste 71l.
Deşi Al. Roman nu apare ca autor sau colaborator al Dicf ionarului•'J, lotuşi el s-a angajat să elaboreze materialul privind literele F, G,
H (ultimele ale I-ului volum 80 ), adunînd în acest scop date numenoase.
Tot în ceea ce priveşte Dicţionarul şi cele două tendinţe opuse,
Roman nutreşte convingc>rea că se va recurge la o soluţie dC' compromis găsindu-se o modalitate de apropiere între etimologişti şi fonetişti81.

La învinuirea lui Ionescu că el ar vrPa ca Academia să creeze
limba, se apără zicînd că aceasta este:' ,,cr<'ală dP naţiune" dar că ca îşi
impune legi!P, fiind în fond de aceeaşi p8n•rc cu IonC'scu, care proba.\/ICI/, c\<Ur/, Rflill., Ser. li, t. III, 18U0-18fll, p. 182
l/Jiclem, Ser. II, t. X \'li, 18!1.'i, p. 178-17!)
l/Jicicm, Ser. li, Sectiunea I. t. Vll, lllU-1 ~1885, p. !)5
C. Pavc·l, Conlribufii /o istoriu Hilwrului.
A/cxc111cl111 Roman
I,'126-1897.
comPmorali\', Beiu~. 1!127, p. 22
.-\rwl. ,\cClc/. Rom., Ser. II, t. XVII, lll!IS, p. 135
1/Jiclcm, S<'L II, I. III, (Ses. 1880-1881 ), p. 182
8
'
lbiclem, p. 143
11
'
Dicţionaru/ limbei romcinC'. DupZ1 ins[1rcin;uea dale'\ c(p Soric>lale?a .\cadl'mic .-1
l!"mâni\, c>lrtbornl ca µroil·tl dP A. T. Lc1urian ~i I. C . .\l<.1~.,illl. ,·ol. I. A-H, Bucure~ti,
1871, XXVI, 1342 p.
0
~
:\I/Ji1w, 1871, nr. 85. cr. I. Chindri), ,\/. PC1pi11 ll<uic111, Cluj, H}73, p. 4G. Fraq11wnle clP manuscris et1 µrivirP la Dic/iunc,r, ,.,,,i HARSR, .-\rh . .-\/. Ronwn, lll. ms. 1
81
,\nu/. Anul. Rvm., Sl'r. li, Sc.,ct. I, t. V, 18112-1883, p. 7!1
-~
,·,
"
-·,
Disr11rs
' 1'
,-
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bil nu-l înţelesese' bine~ 2 . Deşi d încercat să se- apropi0 1w planul ideilor filologice de grupcir<'a înnoitoc1re din Acacie-mie, pulem afirmr1, că
r1ctivitalca sa filologică nu s-a. si lm1t în numC:'roasc- ocazii la nivC'lul
celor c0 slujeau progresul limbii.
IV. Sesiunile Aeudcmiei emu folosite de .\I. Roman în primul rînd
1wntru c1 C"imenta relaţii şlii11ţifiu• şi politice- cu C'lita inldccllrnlilâţii
românPşti de JW cele douil versilnte ak Carpaţilor.
De-vine astfel bun amic cu Al. Odobescu, în locul căruia facP şi un
raport asupra unPi traduceri din CicNo 83 şi cu C. Sionl> 1• Este de' asemenea în bune relaţii şi cu D. A. Sturdza în 1886, lrat ind cu c-1 vînzarea către Academie a unei „colec~ii de antichităţi" a lui Petru Mihuli,
deputat de Maramureş în parlamentul UngariC'it;~,.
Cu T. Cipariu relaţiile erau strînsc şi mai vechi, co11sicierînciu-s0
chiar unul din discipolii acestuia.
Astfel, Al. Roman a fost printr0 cei CE" l-au îndemnat 1w T. Cipariu
să-şi schimbe „cugetul", să ia „în socolinţă însemnlilalPa cauzei" şi să
vină la inaugurarea .Socictă/ii 8 r,. Iar mai tîrziu, în J 874, cînd T. Ci pariu
n-a mai participat la lucrările' .Societă(ii AcC1demicc, Al. Roman a fost
împuternicit să ţină legătura înlr0 erudit şi Acac!Pmie. Ca urmare, Roman raporta în 1875 că a luat legătura cu Cipariu pl•ntru a-l convinge
să pună la dispoziţia Societăţii lucrările sale „lexicografice", acesta
declarîndu-i că pînă la sesiunea din 1876, le va revizui şi le va aduce
personal 8i. Cînd în 1876, Al. Roman primeşte şi însărcinarea de a refera
asupra gramaticii (părţii sintactice) a lui .T. Cipariu, el slăruio cel mai
insistent pentru a i se acorda premiul de 10.000 lei 88 •
Conferi.ndu-i-se lui T. Cipariu în 27 iunie 1876, ,,medalia pC'n tru merite culturale", de căire guvPrnul român, savantul, destul de alarmat, îi
cerc lui Roman să se intt>:-eseze dacă nu cumva trebuie aprobare „mai
înaltă" în acest caz 8!1• Al. Roman inte·resîndu-se îl şi crnunţă că nu are
nevoie de nici o aprobare specială, deoarece medalia respectivă nu are
caracter politic 00 .
8~

lbiclcm, p. BI
BARSR, Fonrlul
Ronwn, nr. 110417. Al. Odobescu către Al. Roman, Miercuri
rJ '21 allq. 1872
Hi l/Jiclcm, nr. I 10620, G. Sion c;\lre Al. Roman, Rucure~ti 31 oct. '12 nov. 1880,
~i nr. _110630, C. Sion ctttre Al. R01n<ln, 24/3 ic1n. 1884
k., 1/Jiclcm, Fonclu/ D. A. Slwclw, nr. 128384, Pesta, 15 3 iun. 1886, Al. Roman căb.i

,,r.

tre D. A. Sturclza
·
81
; Arh. ist. a Bibi. Fii. Cluj-Napoca c1 Acacl. R.S.Il.., fo11r/ T. Cipnriu, 3·ll I. Astăzi
l,1 Arhivele St,1lului, Filiala, Cluj-Napoca
87
f\11(1/. Soc. Acacl. Rom. (ses. 1875), I. VIII, p. 43
88
BARSR, Poneiul Al. Romon, nr. 110086, T. Cipariu cMre Al. Roman, Blaj, W7G.
CL ,\nnl. Soc. Acncl. Rom., t. IX (S,,s. 1876), p. 43; 47-50
·
hil 1/J(clem, Fondul Al. Rom(ln, nr. 110085, T. Cipuriu d1trc Al. lloman, Blaj, 1876
no 1/ml<'m, Ms. rom. nr. 1001, p. S(l --57. Al. Ronliln cZ1lrc G. Bari\, B11ctapesta,
2B it:1. IB7u
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Penlru bunele salP relaţii cu T. Cipariu sînl rt•velaloar0 vizitele
pe care acesla i le face lui Roman la Buda1wslai 11 , mai ales prnct 111
1876, precum şi rîndurile lui Roman prin care' îl anunţă pe eruditul
dascăl că toţi colegii de lc1 Academie ar dori să-l mai poală saluta în
mijlocul lor la sesiun<'a exlraordinară din J 870, hi,w înţel<•s, în cazul
în care îi va pNmite sănătalea! ~.
Al Roman poartă o bogată corespondenţă şi cu Nicolae D<>nsuşianu,
încurajîndu-1 pe acPsla în misiunea sa primită din parlea AcademiPi
de a scormoni arhiv('le şi bibliolC'cile maghiare în căulare de material
pentru răscoala lui Horean:1•
Are loc însă şi un viu schimb de cuvintP între cei doi, datorită
procurării pe o cale ocolită de către Roman a unor fotocopii a documentului unirii religioase d0 la 1698, a românilor!'\ pe care îl descoperise N. Densuşianu în 1879! 1". Deşi Roman so dezvinovăţ0şte, în fapt el
face gc,stul p('ntru a-şi informa la limp pri<'lPnii săi 1Jlăj<'l1i.
Oricum, Al. Roman respectă drcplul de „propri<'latC' likrară" a lui
:\J. DC'nsuşianu şi trimiţîndu-i o copie lui T. Cipariu îl roagă loloclult1
să nu o clt'a publicităţif"•. Cert esle că N. Densuşianu intenţiona sc1
1mbliu, documentul nu ca pe o „simplă curiozitate", ci însoţit de un
studiu critic asupra uniriin 7 •
Roman contribuie activ şi la sporirea numerică a mPm hrilor Societăţii Academice, devenită mai tîrziu Academia Română. Aslfel, propune'
în 7 septembrie 1871, ca membru de onoare pe mitropolitul Andr<:>i
Şaguna. Propunerea este susţinută şi de Al. Papiu Ilarian. Menţionăm
că atunci el se alătură intervenţiei lui G. Bariţiu pentru ca Pavel Vasici
să fiP primit ca membru corespondent şi de onoare al Societăţii!l'\ Recomandă de asemenea alegerea ca membrii corespondenţi, a lui Gavril
Pop, canonic în Lugoj, I. Micu Moldovan, profesor în Blaj şi a lui Ion
Ionescu de la Brad 99 • Împreună cu Odobescu susţine candidatura lui
P. S. Aurc-lian 100 • Iar cînd în 1889, la Secţia literară a Academiei Române devin vacante două locuri, Roman, într-o conferinţă „secretă"
intervine alături de Bariţiu şi Babeş, să se menţină „vechea tradiţiune"
şi un loc să revină ardelenilor. Deallf el, Al. Roman încă în s0siunea
1

81
02

Ibidem, nr. 110088. T. Cipariu către Al. Roman.

Arh. ist. a Bibi. Fii. Cluj-Napoca a Acad. R.S.R., fond T. Ciparit1, Sebeş, 1 \'I,

1879
DARSR, Fondul N ico/ac Densuşianu, nr. 72238. Al. Roman către N. Densuşianu,
10/22 iun. 1879
91
Ibidem, nr. 72236. Al. Roman către N. Densuşianu, Pesta, 24 apr. 187!1 st.n.
o:, Ibidem, nr. 72237. Al. Roman către N. Densuşianu, Bucureşti, 5 iun. 1879 st.n.
86
Ibidem, nr. 110087. T. Cipariu cc1tre Al. Roman, Blaj, 17/6, 1879
97
Arhiva Babeş în posesia prof. dr. doc. Mihail P. Dan, Dosar di,·ersc, nr. 62.
N. Densuşianu căire Vincentiu Babeş, Bucureşti, 12 mai 1890. Astăzi la Arhivele Statului, Filiala Cluj-Napoca
88
Anal. Soc. AcCld. Rom., t. lV (Ses. 1871), p 109
119 Jbiclem, p. 110.
9

"

Bucureşti,

100

lbicil'm, p. '32
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1880-1881, susţinea că c>ste de dorit ca în locul membrilor AcademiPi
de „dincolo de Carpaţi", să se alC'agă tot ele acolo. T. I\foiorescu aduce
precizarea că această reprPzentarP să nu fie în tPleasă aritmetic, ci
înainte> de toate să se aibă în vedC'te valoarea ştiinţifică a celui
propus 1° 1 •
Deoar0ce lui Roman îi r0venea obligaţia dP r1 fac0 propuner0a pentru noul membru, i se adresează lui I. Micu Moldovirn, solicitîndu-i un
memoriu ele activitate şi consimţămîntul că în cazul ale~wrii va lua
parte la lucrării<' Acaclemi<'i1 11 ~. Moldovan îi trimiLL' un raport amănun~it
pe care Roman îl va folosi p0ntru a-i susţine alcger0a accentuîncl mai
cu seamă caracterul politic al activităţii sale 10:1• Cu toate ac0stea I. M.
Moldovan n-a fost ales decît abia în 1894. AlPgerea sa SL' clator0ază şi
faptului că ardelenii erau în „mare fierbere" din cauza mişcării memorandiste. Actul avea aşadar în principal o semnificaţi<> politică.
A mai fost propus şi Esarcu de V. A. Urechia şi de episcopul Popea, dar numai I. M. Moldovan a întrunit majoritatea necesară.
A. D. Sturdza a fost susţinătorul cel mai insistent clin Secţi0 a lui
I. M. Moldovan. Pe scurt, înch0ie Roman r0latarea amănuntelor clespH'
alegere, s-a împlinit ceea ce el dorea de mult, subliniind cu această
ocazie schimbarea care s-a produs în sînul opiniei publice din România: ,,Mai nainte cu cîţiva ani colegii noştri de dincolo erau cam greoi
faţă de noi, astăzi însă sînt foarte prevenitori. Să ne bucurăm pentru
schimba rea în bine" 1' 14 •
Tot în martie 1889, Roman îi solicita şi lui Cr. Silaşi datele necesar0 pe care> acesta 10 şi trimitE' dC' urgenţă. 111 :; pC'ntru a-l propune ca
membru activ al Academici 106 (fiind membru onorific încă din 1877 107 ).
Şi, în fine, Roman se ală.tură lui Sion, Caragini, QuintC'scu, Negruzzi, care-l propuneau ca m(-'mbru corespondent pc Al. XC'nopol,
,,pentru mc>rile literare' şi islorice" 111 ~.
Dacă printre propunerii(-' lui Al. Roman se i.lfld şi 1wrsonalităn cu
o activitate ce nu era Pxclusiv doar ştiinţifică, ac:esl lucru se daloreşt('
concepţiei sale cu privire la calitatea de mC'mbru al Academiei. El sustine că pot fi nwmbri ai Academiei şi persoan(' care cl<:-'şi n-au scrieri
101

Anal. A.cnd. Rom., Ser. II, Sec\. I, t. III, (Ses. 1880-1881 ), p. 242
Arhivele Statului Blaj, Fondul Mitropoliei grcco-calolicc, mapa I. Micu Moldovan, scrisoarea nr. V. Al. Roman către I. M. Moldovan, Bucureşti, 30 martie 1889
10 1
' BARSR, Arhirn Al. Roman, nr. 110622. Gr. Silaşi c,.Hre Al. Roman, Cluj, 3 apr.
1889
101
Arh. ist. a Bibi. Fii. Cluj-Napoca a Acad. R.S.R., Fond I.
M. Moldonin,
nr. 6401. Al. Roman ci\tre I. M. Moldovan, Pesta, 1 mai 1894 st.n. AsU:izi la Arhivele
Statului, Filiala Cluj-Napoca
105
BARSR, Fondul Al. Roman, nr. 110622, G. Silaşi cctlre Al. Roman, Cluj, 3 apr.
1889
106
Ibidem, Arhiva Al. Roman, I, ms. 31
101
Anul. Soc. Acud. Rom., t. X, (Ses. 1877), p. 95
108
Arh. ist. a Bibi. Fii. Cluj-Napoca a Acad. R.S.R., Arhiva personală G. Bariţiu,
nr. 137
iul
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s-au impus toluşi printr-o aclivilate susţinulci JW mulliµle planuri (ei
pot fi profesori, oralori emi1wnţi sau colecţionari de? documente etc. 111 i').
Mai notăm şi foplul că Al. Roman a Iosl clwmat la sesiunea exlraordinară din 1879 1wntru schimbarea slalulPlor 111 '.
în acPst scop va studia slatulcle şi H•gula11wnlPle ;\cadc•miei din
Vienc.1, ale Academiei maghiare, cerind lui N. Densuşianu, ce se aflu în
Budapesla, să i le lrimilă 111 • Într-u11 fc>l, se poal(' spune despre Roman
cct a servil şi ca om de legătură înlre Acad0mia Românct şi Academia
Maghiarei. În an•aslă ordine de idei, menţionăm că el cere să s0 trimită Academiei de ştiinţe din Budapesta publicaţiile Academiei Române112 şi achiziţioneazli totodată. sau aduce facsimile din Ungaria pentru Academia Română. Sesizat de un funcţionar al bibliolecii muzeului
din Budapesla, el inlră în legătură cu familia comitelui Mailath care
dispunea de preţioase documente privitoare la Nicolae Petraşcu Voevod,
fiul lui Mihai Viteazul şi al văduvei Petraşcu (Ana Radulea - Actele
cuprind evenimentP dintre 1622-1635 1 n) urmînd a fi cumpărate de Academia Română. În ianuarie 1882, la rugi:iminlC'a lui P. S. Aurelian, execută penlru Academia Română facsimile după un evangheliar slavon
din timpul lui Ştefan cel Mare, aflat în coll'cţia Szecheny a Muzeului
naţional din Pesta 1 H. Pe aceeaşi linie se înscriP şi cererea sa, din octombrie 1888, către Academie, în care solicită. alocarea a 3.000 de lei
pentru adunarea şi copierea unor documente co vor servi ca material
penlru istoria noastră naţională, urrnînd ca a('(•slea să. fie depistate în
arhivele şi bibliotecile din Budapesta 11 :;.
V. Din activitatea multilaterală a lui Al. Roman d<' sub egida Academiei, se impune mai cu seamă cea cu caracter politic.
Deşi la vremea cînd încerca să-l convin~Jă pe T. Cipariu să ia parte
la inaugurarea Societăţii literare, îl asigura că „noi n-avem de a facC'
politică." 11 G, d0 cum sosi poştalionul în Bucureşti, tot ce a urmat n-a
fost allceva clC'cît o succesiune de manifC'stări cu un pronunţat aspect
poli tic.
În s0pt0m bric 1869, Al. Rom an obţine elf' la ~ 1. Kogălnicl'anu 30 de
exemplare din toate cărţile şcolare şi din toate lC'gile tipărite, pentru
1011
Anul. Acud. Rom., Scs. II, l. I, Ses. 187Q, p. G2. Roman f<1cc ~i o recomanrtare
pentru Iosif Vulcan. Vezi RARSR, Poneiul Al. Roman, nr. 110G8!J, I. Vulcan cZttre
Al. Roman, Satu Mare, D oct. 187Q
110
BARSR, Mss. rom. nr. 1001, f. G6--G7. Al. Roman cZ1tre G. Bariţ, Pesta, 1G 4 mai
187Q
111
Ibidem, fondul Nico/ne Densw;,ianu, nr. 72237. Al. Romctn cZ1lre N. Dl'nSuşian11, Bucure~li. 5 iun. 1879
112 Ano/. Ac(I(/. Rnm., Ser. II, t. III, (ses. 1880-1881), p. 228
1
1:1 /biclem, Ser. II, t. VIII, (Ses. 1885-188G), p. 144 ~i 184
111
BARSR, Arhiva Al. Romun, IV, Acte nr. 156, P. S. Aurelian c.:-itre Al. Roman,
Bucureşti, W ian. 1882
u::, 1/Jiclcm, Fonclul _.\/. Rom(lll, nr. 5!!G4G. Al. Roman c:ilre Acartemie, Bucureşti,
7 oct. IBB8 c.n.
1111
Arh. ist. a Ilibl. Fii. Cl11j-Ni1poca n Academiei R.S.R., Fond T. Cipuriu,
nr. 3~11
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a IC' împtirţi în Transilvania şi Unq,uia, OfH,'ri:lţiunp pe cdr<' i-o comu111ca lui I. M. Moldovan. Din scrisocirf' rPies<' c8 i-a fZicut cunosc:ulct lui
Kogălniceanu propmwrea sa d0 a încC'JW „încă de acum îndală a IH'
unifica terminologia scolastică, apoi cPa adminislrativă şi judecăto
re>ască"11î. Ce0a ce însemna pregătirc>a evid<·ntct a unirii, şi fireşt0, în
cadrul acestE'ia, uniformizarea terminolo~Jiei în cPll· trei compartimPnt0
ale vieţii sociale.
AproharE>a oficială, cla1.8 de ministrul de, intPnw M. Kogălniceanu,
Iwn tru aceste c8rţi est0 anunţată de T r an s i l v a n i a din I d0cembrie 1869, şi se arată că vor fi împărţite bibliotecilor şcoliilor şi societăţilor literar<:' din Transilvania, Banat şi Ungaria. In total se cuprindeau 66 de titluri însumind o valoare de 3.247 franci 111'. Cum au fost
aceslea împărţite în Transilvania reiPse din aceeaşi revistă 11 ! •
Pentru românii din Ungaria, cărţile au fost primite de către Al.
Roman 120 , pînă la 15 decembrie 1869, urmînd să fie distribuitE' de cci.trc>
el, Vine. BabPş şi Iosif Hodoş 121 . Numai că, Al. Roman fiind închis în
cursul anului 1870, împărţirea acestora rărnîne în sarcina lui I. Hodoş.
Acesta primeşte din partea lui G. Barit lămuriri despre modul cum a
procedat el în Transilvania, informîndu-1 totodată de înţelegerea avu tă
cu Al. Roman la Bucureşti, asupra repartizării cheltuielilor de transport
pe instituţiile beneficiare ale cărţilor.
Subliniem că pentru a lua parte la lucrările Societăfii, Roman trebuia să facă uneori serioase sacrificii contractînd împrumuturi pentru
plata datoriilor cauzate de editarea ziarului său Pederafiunea, înfiinţat
la 18681:!:!, deoar<>ce numai astfel se „putea clepărla în µace de la Pesla".
în august 1870, anul în care Pl a fost închis, îl anunţa totuşi pe
Laurian că va lua part(' la lucrările 1 ~: 1 Academiei sperînd probabil obţi
nerea unui „concediu" din carceră. Nu a reuşit însă, ba mai mult, îmbolnăvindu-se şi primind dreptul de a se tralct G săptămîni este îngr8dit
expres de condiţia ele a nu pleca la Bucureşti 12 ~. în această situaţie el
rcnunţ8 la orice sµerunţ8 de a mai µulea particiµa la sesiunea din
toamna anului 1870, cînd tocmai se discutau primele 5 coale ale Dicfionarului, anunţînd că se află tot în aresl 12 ·\
Pe linia celor discutate şi stabilite cu Kogălniceanu în 1869 cu
privire> la cărţi, se poal0 înscrie şi c<>rerea sa din 12 august 1872, cînd
1

117 //Jickm, l'ond I. M. Molclovr111. Al. Ronrnn cttlre I. M. Moldovan. 811c11rc"ili.
2!J sept. 186!!
118
Trnnsi/vuniu, 1869, nr. 23 p. 2!15. Aici se• publică )i cataloqul aceslor ci1r\i
un 1/Jic/cm, 1870, nr. 12, p. 147-148
·
1 0
~
HARSR, Ms. rom. 1001, Al. Roman Ullre G. Bariţiu, Pesta, 15 <lec. 1869
iii Bibi. Centr. Univ. Cluj-Napoc,1, Ponei fosil f-Iodoş, Mss. sertar 333,'4, nr.
1,
G. Darii ci\lre I. lloclo'i, Braşov, 21 ocl. n. 1870. Asti\z1 la Arhivele Sialului Filialii
Cluj-Napoca
1
n BARSR, Ms. rom. 1001, f. 44-45, Al. Ronrnn elitre G. Bilri\, Sebc), G oc:l. 18G!J
12
J l'edcrufiwwo, 1870, nr. 81, p. 321
124
I. Dinurseni, O/J. cit., p. 14
12
' Fee/cm/ i111wn, 1870, nr. !10, p. 357
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a formulat rugămintea el<> a se d(•cide acordarPa a cîte unui exemplar
din Dictionarul Academiei pentru bibliotecile lipsite de fonduri ale
gimnaziilor din Braşov, Blaj, Brad, Beiuş şi Năsăud 110 •
Un gest politic deosebit este c0I JW car0-l va fuce în 1874 cu ocazia funeraliilor lui Şt. Golescu, cînd transmite celor pr0zenţi salului
milioanelor de fraţi de dincolo de munţi, relevînd - totodată - că
inima cJpfunctului nu s-a mărginit lct „îngustel0 limite ale> acestei patrii,
care se zice România, ci s-a întins cu iubirea mull mai clepart<>, îmbră
ţişînd pe toţi cîţi vorb0sc limba română" 1 '.!î,
O altă manifestare cu implicaţii politice constă în sprijinirea acţiunii întreprinse de prof Psorul A. D. Xenopol, car0 elaborînd o lucrare
mai întinsă privind combaterea teorie>i lui Răsler, ( ca dezvoltare a articolului său din Con vor hi r i, 1876), îi solicita lui Al. Roman o serie
de date ştiinţifice 1 :? 8 • Materialul urma să fi0 folosit de A. D. Xenopol
şi pentru primul său curs de istorie la Universitatea din Iaşi':?! • In acest
scop, îi cere lui Al. Roman să-i trimită numirile maghiare şi române alP
munţilor şi rîurilor din Bihor, notîndu-i în acelaşi timp şi numirile româneşti ce nu s-au schimbat nici în limba maghiară decît doar în
ortografiP. Scopul urmărit fiind acela de a demonstra că tPrminologia
muntelui este românească. Aceasta îi servea şi pentru a-şi demonstra
teza „că românii nu au părăsit Dacia în timpul veacului de mijloc".
Relaţiile epistolare dintre Roman şi Xenopol continuă, cel din
urmă cPrîndu-i, într-o altă scrisoare autografă din Iaşi, 1 martie 1883,
un nou serviciu, constînd din vNificarea unor citat0 din două cronici maghiarei:1°.
Răspunsul lui Roman la scrisoarPa din 12 ianuarie 1883 a lui XPnopol, pare a nu fi fost prea prompt, datorită îmbolnăvirii sale. Răs
punsul este entuziast, deşi îi mărturiseşte sincer că după păren"a sa,
pe Rossler şi Hunfalvy, numai un erudit român de „dincoace", cunoscînd bine limba şi istoria Ungariei, poate să-l combată cu succes. Dar
dacă totuşi un frate de „d încolo" vrea să facă o lucrare bună în acest
domeniu, nu se poate lipsi dP ajutorul ardelPnilor şi ungurenilor. Punîndu-şi dc•oparte prPjudecăţilP, Roman îl felicită pe> Xenopol şi-l încredinţează că nu numai el, ci şi alţii, înlrP carp mcti ales G. Bariţiu, ,,vor
alerga cu toţii din toate părţilP", pentru a-i da „tol ajutorul posibil".
1

Anul. Soc. Amei. Rom., Seci, I. L. \', (Ses. 1872), p. 25
Feciern/iunea, 1874, nr. 67-68, p. 556
22(1)
iis BARSR, Fondul A. D. Xenopol, Ms. S "XX
.. A. D. Xenopol cZ1lre AL RoL.". I\
man, Iaşi, 12 ian. 1883. Cf. Al. Zub, A. D. Xenopol. Bibliogrnfic, [d. Fnciclop. Rom. <;,i
llti

127

Ed. Militarii, Bucureşti. 1973, p. 554
iii, A. D. Xenopol, Scrieri socinle şi filozofice, Ediţie, studiu introductiv, comentarii şi note de N. Gogoneaţii şi Z. Ornea, Ed. Ştiinţificii, Bucureşti, 19G7, p. 381
130

22(2)

BARSR, Fondul A. D. Xcnopo/, Ms. SI.\.X X I\'. Al. Roman cZltre A. D. Xe-

nopol, lil<;,i, I martie lflf13. CI. Al. Z.uu. op. cit., p. 554
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Mai mult, adaug[! Roman: ,,Aclunal-am şi PU şi actun mPr<'U matericllul
1wnlru acesl scop şi toate, cîle ](, voi fi adjuna]t, climµreună cu obsc rvaţiunile şi părerile m0l0, vi lP voi comunica la cea mai de c1proapc S<'siunc generfal]ă a Acad0miei noaslrc•" 111 •
Că i-a dat lot „succursul", după cum i-a promis, ~ ste cert, deoarecP
am depistat în arhiva sa nolp abundenl0 cu numirii<' rîurilor şi munţilor din Bihor, aşa cum le solicilase Xenopo1 1:1!.
Din România, alături de alţi acad0micieni şi 1wrsoanc clP încred< re
( reprezen tind Transilvania şi părţi le ungurcne) aduce c1c:asă bani pentru şcolile sărace, am0ninţalc fie cu clesfiinţarc•a, fie cu dC'Zndţio,rn
lizarca.
De la prima consemnare a faptului că se ocupa în călăloriile sale
la Bucur0şti de transferarea ajutorului dat de România şcolilor româneşli din Austro-Ungaria, ori zarului său F cd era t iun ea (consemnare faculă în scrisoar0a din 15 decembrie 1869), şi pînă la ultima,
din 1 mai 189-1, (•ste un intNval de aproape' 25 de ani, şi avc m molive
să credem că acc'astă activitate necunoscută pînă azi a lui Al. Roman,
a avut loc cu inlermit0nţc în tot intervalul amintit.
Problema ajutorului pentru şcolile româneşti este veche. Rezumîndu-ne la corespondenţa lui Al. Roman, prima oară estC' semnalală în
1869, cînd Kogălniceanu se interesa dC' la unii fruntaşi poli lici de „dincoace" ce nevoi financiare au 1wntru şcolile din părţile lor, aşa cum a
făcut de exemplu cu Iosif Hodoş, căruia, Roman afirmă că i-a şi dat
ajutorul solicital 113 • Mai tîrziu, problema o va trata Al .Roman însuşi cu
Take Ionescu 13 ~ şi cu D. A. Sturdza de la car(' de asemeni sînt dovPzi
a fi primit bani 13 '\ numele său figurinei şi în fondul D. A. Sturdza ca
unul dintre cei ce au distribuit ajutoarP băne!;iti clin România.
Problema şcolilor d0venise presantă, cum spuneam, de mai mullă
VH'me. Roman ia legătură cu Take Ionescu la Bucureşti în 1893 şi 1894.
Cu această ocazie ministrul român c:erP odată cu listel0 cuprinzînd necesarul de bani al şcolilor româneşti din cliecezele Ungariei şi Transilvaniei, să-i întocmească şi un raport detailat asupra nevoilor acestora,
promiţînd că „va face tot ce trebuieşte".
Acţiunea ele a aduna „conspectele" despre „şcoluţele lipsite" din
Ardeal, Al. Roman a început-o în 6 noiembrie 1893, cinci îi solicită lui
I. M. Moldovan ca lista respectivă să cuprindă acele şcoli ce nu au
bruma de 300 fl. anual p0ntru învăţători şi continuă: ,,Am mare trebuinţă de un asenwn0a conspect. Am scris la toate ordinariatele
1

1

1

1

1
:'.:

BARSR, //JidPm Ms. S. (concepi) f. el. CI. Al. 7.ub, op. cil., p. G07
BARSR, Arhi\ a /\/. Romun, IV, Varia I
IJJ Ibidem, Ms. 1001, f. 4G
IJl Arh.
ist. a [libl. Fii. Cluj-Napoca a Ac<1d. R.S.R., Fondul I. M. Moldovan,
nr. G 401, 1 mai 1894, sl. n.
tJ:, Aurdia B11nea, Parlamentul României în sprijinul învă/ămîntului românilor
di11 Transilvunia (lll29-11399), în Studia Uni\' ,,Ba/Jcş-Bolyai", Scrics 11istoria, f. 2, 1970,
p. BB
l,l
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noastre df' ambe confosiu11ilt>", Cduza pPnlru care_• îi lrcbuiPsc, i-o vc1
comunica prin viu grai1:1t,.
I. M. Moldovan îi promile lisla res1wcliv8 1wnlru ianuariP 1894,
lrnnsmiţîndu-i şi convingerPa că se va folosi ele> ea spre> binele tuturor' i7, clar clin păcate, poalP afirma încă de p0 acum, că nici jumătate
din şcolile' poporale' româneşli nu vor fi în slare să se susţină. Ba
exislă chiar pPricolul ca într-un an doi să se închidă aproape toate
şcolile româm~şti dacă orga110le r0gimului vor continua politica începul8, deoarece confirma Moldovan „din limba maghiară nicăiri nu
putem arăta progresul acPla, care-l pretind organele ministNului de
culte" 111\ Deoarece potrivit nt>ii !(•gi din 1883, volali:i ele parlamc•nt, învăţătorii trebuiau să prezinte atPstate că vorbesc limba maghiară.
Înainte de luna martie 1894, Al. Roman reînnoieşte cererea pPnlru
lisle de la Moldovan, comunicîndu-i acestuia că a luat legătură şi cu
mitropolitul Miron Romanul în acest SPns, care i-a promis şi el o listă,
specilicînd că şcolilP sărace sînl „foarle mulle" şi că P foarte îngrijorat pentru viilor 11H. Rugămintea călrP I. 1\1. Moldovan o reînnoieşte şi
în 4 martie 1894 140 •
în fine, cărlurarul blctjean îi trimite „conspectul şcoalelor" în
7 aprilie, pe lingă care îi comunică o serie de date privind învăţămîn
tul poporan din arhidiecPza sa. În principal arată Moldovan, sînt trei
categorii de comune. Prima care nu are posibilitatea materială să susţină singură şcoala. Or, dacă comuna vecină Pste de aceeaşi confesiune, se recurge ]d un învăţător „ambulant", care predă dimineaţa
într-o comună şi după masa în cealaltă. Sau într-o zi într-una, iar în
cealaltă zi, înlr-alla. A doua catpgorie, era a comunelor cu două confesiuni, în care caz se unesc pentru a susţine o singură şcoală, a confesiunii majorilare. în sfîrşit, ultima categorie care> nici nu puteau susţinP o şcoală, nici nu se puteau întovărăşi pentru aceasta.
De asemenea, era necesar un ajutor şi pentru comunele:• foarle expuse la presiunile deznaţionalizării. O lipsă presantă de~ ajutor bănesc
o rPsimtea gimnaziul din Blaj ce abia alunei începea a se conslrui şi
pen lru care nu se adunase prin colectă nici măcar a treia parte din
fondurile trPbuincioase 141 •
Întn, timp, de la Bucureşti soseşlc> confirmarea că a primit conspectul' 1~. I. M. Moldovan insislă să facă tot ce va putea în cauza gimnaziui,u ArhivPle Sliilului Illaj, Fondul /\1i/ropoliei grcco-cutolice /3/oj, Mapa I. t.,licu
Moldovan, nr. \'li. Al. Ronrnn c,Hre I.M. Moldovan, Pesta, 6 nov. IB!l3 st. n.
7
ta BARSR, /'om/ul J\I. Romun, nr. 110. 391. I.M. Moldovan cei I re Al. Roman,
nli!j, 26 XI 18!l3
1 8
Ibidem, loc. cit.
"
l,!l Arhivele Statului Rlaj, Pomi /\1ilrop. urc•co-c<rt. Hluj, Mupa I.J\I. Molduvi.ln,
nr. X, Al. Roman către I.M. l\foldovan (în11inle de marlif' 1894)
H<• Ibidem, nr. IX, Al. Roman c.'1tre 1.1\1. Mnlciovan, Pestn, 4 mart. IR!l-1
111
BARSR, Fondul Al. Roma11, nr. 110 3!.12. I.M. Moldovan cZ1tre Al. Roman,
B111j, 7 4 1894
•~~ Arh. ist. ii Biul. Fii. Cluj-NapocJ a Aci.Id. R.S.R. Fund l.M. ,\JolJurnn, nr. 6 400
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I u i, spre car 0 scop, îi c1 I [1 tur [1 do u i.i co c1 IP d 0 sul> s cr i p ţi l' -- ş 1- t c <' n' -- dac8 mai Na nevoie- -- să ic.1cJ totu I în cauza şcoli lor „luminî11d pe
hi:irbuţii însuf(c,ţiţi pPnlru î11u:nlcir<'d, c•ri.lm să zic srllv,nea, Ci_lULei român0 întru acesl0 p8rţi"w. Feircl incloialE1, Ci_JUld învt1ţărnî11Lului romcînesc r-ra vitală nu numai clin pu11cl cte veder<-' cullural, ci esc,11ţic1lmentc•
era o clwstiune de re·zistc•nţă la prc•siunilP cleznc1ţio11alizatoc.irc 1 , in ultimă analiză, o problemă politică.
Din scrisoarea lui Roman, datată 1 mili 189-l, rezultă cct o µcute
clin liste le-a predat lui TakP lonescu 1~\ urmînd ca rc'slul acP:,lorn s,1-i
fie trimise aceluiaşi însoţite d0 raportul cc>rut. O parlP din ciorna a.n·stui raport extrem d0 interesant, clin toamna anului 189-l, l-am clepislt1L
la Biblioteca Academiei 1~--••
Referindu-se la problf'ma ajutorului fi1rnnciar clin Români<l Jldfl!f'C'i.l
lui Al. Roman, exprimată încă în 1864, era că oric0 conlribuţiP el quvt>rnului român, pentru institutelP de învăţămînt, 1wnlru înfiinţtHL'd unC'i
academii Plc., ar fi primită „de la fraţii noştri cu rc'cunoştinţă" 1 :i;, c1 7c1
cum au fosl primite şi ajutoart>le ofNite cl0 Kogălniceanu, în urma c1p0lului lui Andrei Mocioni în timpul foametei din Banat în 1864 1·1'. J\frnţionăm că guvernul Kogălniceanu a votat atunci 6 OOO ualbeni ( echivalentul a 31.935 fJ.W).
Cu ocazia sesiunilor Academiei, Al. Roman informa nu numai
oamenii politici, ci şi p0 Carol I. Iată ce-i mărturis0şte lui I. M. Moldovan: ,,Rege I<' m-a onorat astăzi în şedinţa publică ( a Academiei - n.n.)
cu o conversaţiune mai lungă într<'bîndu-mă despr0 situaţiunea ele
la noi" 149 •
Al. Roman, din conlaclele cu Take Ionescu, A. D. Sturdza, Carol I
şi alţi înalţi demnitari îşi consolidează convingerea că audienţa şi interesul pentru situaţia românilor „de dincolo", acum la 1fl94, s-a g0neralizat, adăugind: ,,Mai înainle cu 24 de ani numai lr<>i oameni ne înţelegeau: Rosetti, Brătianu şi Kogălniceanu, asli1zi ne înţeleg toţi şi
înţeleg c:li ei fără de> noi nu au viitor" i:;o_
O ultimă manifestare cu caracter politic în cadrul Academiei, este
opunerea sa la premierea cărţii lui Eugen Brote, Cestiunca română în
Transilvunia .5i Ungarin, poziţie izvorîtă din advNsităţile politice din
w BARSR, nr. 110 393. l.M. Moldovan ciHre Al. Roman, Blaj, 17 4, 1894
tH Arh. ist. a Bibl. Fii. Cluj-Napoca a Acad. R.S.R., Fond I.M. Moldovan, nr
G 401. Asupra acestui aspect al activit[1lii lui Take Ionescu mai pe larg vezi: Traian
Lungu, Viaţa politică în România la sfîrşitu/ secolului al XI X-lea 1889-1900, Bucure~li, 1967, p. 166-167
H, BARSR, Fondul Al. Roman, nr. 110 7-14 (fragment izolat, autograf, nedatat);
vc>zi: Gelu Neamtu, Alexandru Ronrnn, militant pentrn unitatea naţională a romunilor
(1848-1897), în „An. Ins/. de ist. .5i orh. Cluj", XVI, 1973, p. 1G3-1G4
i ◄ u Concordia, 1RG4, nr. 72, p. W0-91
117
1/Jidcm, IRG4, nr. 13 p. 51
HH Ibidem, 1B64, nr. 19, p. 74 şi nr. 47 p. 186
H 9 Arh. ist. a Bibi. Fii. Cluj-Napoca a Academi0i R.S.R., Fond I. M. Moldovan
nr. G 400. Al Roman ci:'itre I.M. Moldovan, Bucureşti 2 14 ar.ni!. 189-1
150
1/Jidl'm, nr. G 401. Pesta, 1 nrni 11194 sl. n
19•
https://biblioteca-digitala.ro

Gelu Neam/u

22

Transilvania, ce au urmat Mc-morandului, şi provocale cl0 ameslecul lui
D. A. Sturcl:w în resp0ctive)c, ev0nimPnle, anwsl0c ce a dus Parlidul
Naţional aproapP la disoluţie.
D0 remarcat însă, mulţumirii<' pe care Roman le aduc0 lui c;r. Tocilescu şi Nicolae Ionescu, ce susţineau lucrarea lui Brate, pentru cuvinlei<' calclP la adrc,sa cauzei românilor ardeleni, cuvinte• care l-au impresionat în aşa măsură încîl acPsta declară: ,,uitasPm pe cîteva
moment<' că mă aflu în Academi<' şi păream a fi transportat în CamPra
(parlam<'nlul - n.n.) României, unde fde) asemenPa partidelP politice
Pmulează în iubire frăţească pentru noi şi cauza noastră" 1 :; 1 .
Din ce!P de mai sus se impune constatar('a cli prin legăturile sale
cu România, Al. Roman în calitat0 dP academician s-a folosit din plin
de posibilităţile, de a aduce realP sPrvicii alît cauzei culturii româneşti
cît şi cauzei politicP, idealului unităţii Pxprimat simbolic prin unitatea
limbii.
În şedinţa din 19 septembrie 1897, preşedintele N. Kretzulescu
aduce la cunoştinţa AcadPmiei vPstPa încetării din viaţă a lui Al. Roman1.-.~, iar în raportul asupra lucrărilor Academiei pe 1897-1898, D. A.
Sturdza, secretarul ~wneral, relata meritele celui dispărut, numindu-l
unul „dintre frun laşii cPi mai luminaţi ai românilor de peste Carpaţi,
atît ca bărbat politic, cit şi ca publicist" 1;;:i, luînd parte însemnată la
înlrPaga activitate a AcadPmiei.

L'ACTIVITE D'ALEXANDRU ROMAN EN TANT QUE MEMBRE
DE L'ACADEMIE ROUMAINE

(Resume)
Alexandru Roman a ele un des plus remarquablcs representanls dl' Id ,·ie cullurPlle el politique, des Roumains du Bihor pendant la seconde moitie du XIXe siecle.
L'etude presenle son activite, deroulee sous !Ps auspices de l'Acadt."•mie depui~
sa nominalion comme membre permdnent ( 1866 67) juisqu'tt sa mort ( 1897).
L'une des conlribulions dP cel ou, ril~Je e~Le d'a,·oir mis en l'\·iclenn• l'dclivitl'
ele Roman destint."•e a la sauvegarde de beaucoup d'ecoles roumainP~ de Tr,rn~yl\'anie
el de Honqrie menacees par la dt•nalionalisalion.
Les resullats suggeslifs d'une rigoureuse analyse des documentes d'archives
menent a la constatalion que par Ies (>troites relationes qu'il a entretenues a,·ec Id
qualite de membre de !'Academie, Alexandru Roman a pleinement mis ii profil Ies
possibilill'S de rendre d'importanls services tant ti la cullure roumaine, qu'a la ciluse
politique des Roumains a !'ideal d'unite nalionnle, pour lequele ii II Iulie consequemment rl11rant toule sa vie.
1 1
·•
.-\nul. Ac(I(/. Rom., Ser. II, I. X\'III (Ses. 1895-96). Partea ildminislraliv.i ~i
rl<Ybt1Lerile, Bucureşti, 18!lG, p. IB7-188. Asupra premierii veli: Lucian Boia, L:uyt'II
/lro/e (1850--1912), Bucureşti, Cd. Litera, 19i4, p. 129-130
i:,~ Anal. t\cad. Uom. Ser. li, I. XX (Ces. 1897---1898), Partea administrativ.i ~i
detbilterile, µ. 18
l'.•J Ibidem, p. 59
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DA TE PRIVIND MIŞCAREA MUNCITOREASCĂ
SOCIALIST A DIN BRAŞOV ÎN PRIMUL DECENIU
AL SECOLULUI AL XX-LEA. CREAREA ORGANIZAŢIEI LOCALE
A SECŢIEI ROMÂNE SOCIAL - DEMOCRATE (1908)
ŞI

de
IOAN MÂNDREA

Lc1 începutul secolului al XX-led, în Transilvania intensificcirea politicii de apăsare dusri de clasele dominante din monarhia austro-ungară, pe plan politic, socic!I şi economic. a dus lc1 ridicarea pe o nouă
treaptă a luptei de eliberare socictl8 şi naţională r1 poporului român. În
aceste condiţii, sarcinile mişcării muncitoreşti şi socialiste erau destul
de complexe, proletariatului revenindu-i un rol importcmt în cadrul luptei maselor largi populare pentru cucerireo vechilor deziderate ele Iiberta te socictlă, independenţă şi unitate nc1\ională.
Mişcarea munciloreuscă şi socialistă se dezvollă în contextul unei
puternice mişcări democratice, determinctUi ele accentui:Hea contrctclicţiilor sociale dinlre proletariatul trnnsilvănean şi burghezia dominantă
austro-ungară, dintre ţărănime şi moşierime, precum şi de cele nc1!ionale dintre popoarele asuprite şi clasele dominante privilegiale, maghiare şi germane. în acelaşi timp, mişcarea naţională a românilor
transilvăneni se rndicalizează tot mai mult, mai ales după Conforinla
naţionulă de Ia Sibiu clin ianumie 1905, cmc c1 ales un nou comitet executiv ,ii Partidului Naţionc.tl Român şi r1 revăzut vechiul program, p0
bilza căruia sr c1handona politica de pasivism şi Sf' trecea la activism
(participare la activitatea parlamentară 1 ), totodată se impunea intensifici:1rcc1 c1ctivităţii de agitaţie în rîndurile poporului român, pentru ridicc1rca conştiinţei sc1le naţionale.
Un rol important în acţiunea de organizare a mişcării muncitoreşti
din Transilvania, precum şi în activitatea ele propagare d ideilor socia1

lfnircn

Trnn.\iJ,·<inici

cu

Romcinia,

r:ct. a II-a, Bucure~ti, Hl72, p. 305-306
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liste, revine Secţiei române social-democrate din cadrul P.S.o.u,• createi
la sfîrşitul anului 1905. Reprezentant8 a intereselor majore ale maselor
muncitoare din Transilvania, secţia română s-a preocup,1t de toate d<;pectele principale, sociale şi naţionale care frămîntau societatea românească în primele două decenii ale veacului al XX-lea. Creată pe buzi..l
principiilor socialismului ştiinţific, ea şi-a asumat misiunea de a organiza şi conduce lupta revoluţionară a proletariatului din Transilvania,
avînd în scris ca scop final al luptei clasei muncitoare, desfiinţarea
relaţiilor de producţie şi făurirea societăţii socialiste. Dacă la începutul
activitălii sale s-au manifestat unele limite, mai ales în problema tacticii de luptă pentru vot universal ( adoptată Ia primul congres din 1905),
acestea au fost depăşite de activitatea propagandistică ulterioară. ln
articolele apărute în presa socialistă română se evidenţia faptul că
dreptul la votul universal nu se poate obţine participînd la remorca
claselor dominante, că ci trebuie cucerit ele masele populare prin luptă.
Totodată, în rîndurile socialiştilor români din Transilvania se contura
tot mai mult un curent care, alît în problema cuceririi votului universal.
cit şi cea a obţinerii altor libertăţi democratice, căula să depăşească
limitele strict legale, susţinînd că aceste drepturi trebuiesc impuse prin
luptă:?.

Printre centrele revoluţionare din Transilvania unde proletariatul se
manifesta ca o puternică forţă social-politică se număra şi Braşovul. La
Braşov exista o bogată tradiţie revoiunonară de luptă, avea Ioc o dezvoltare însemnată a industriei pe linie capitalistă. În primul deceniu al
secolului al XX-lea, economia Ţării Birsei a înregistrat progrese însemnate pe linid dezvoltării unor întreprinderi de tip capitalist. În 1900
existau aici 22 de fobrici, ca apoi, Ia 1907, numărul lor să crească la 34 1 .
Odată cu dPzvolliirec1 industriPi capitaliste au crc>scut şi rîndurile prol0tariatului. Astfel, Braşovul dPvine unul din centrele industriale cu un
număr ridicat de muncitori. La 1910 erau înregistrali în aceasta localitute 6 121 ele muncitori 4 •
Situalia proletariatului, privită prin prisma duratei timpului de lucru, a salariilor, locuinţelor, a asistenlei medico-sanitare, a legislatiei
muncii, era foarLe precară. Cdpitaliştii au impus un regim de lucru care
ajungea la 10 ore pe zi, îndeosebi în induslria mică. In acelaşi timp
salariile au rămas la un nivel foarte scăzut. La începutul veacului al
XX-iea salmiul zilnic al unui muncitor tîmplm care preslc1 o muncă
~- OrcJdllÎ1,atiile ~o,i<1l-dcmocr,1le ciin Tr,rn~it,·,inir1, cie la con~liluirea lor ~i µinrl
la tfl!A, au fost subordonate, ciin pund de vedere organizatoric, Partidului social democra l din Unqa_r-_ja ( P.S.D. lJ.)
~ Ioan C ic.nlă, fl.1.hrnrca muncilurea.\că ~i socicilisld din Transi/rnnia (1901-JQ21),
hi. politic."1, BllCUfl'!;>li. l!J7G, p. I rn, 121-122
J AIC'x1111rlru Hos~u.
Via/a imlustriala a Ţării Birsci, în T11dustria Rn1mi11c-a.,c11,
3ucure::,ti, l!J40, p. 443
1 L. Vai da, Situa/ ia economică şi socia/-polilică a T rnn~il\ cui ici în pnm11 ani ai
,cc. (I/ XX-iea, în Studii .~i materio/c de istorie moclcrnă, voi. I. Ed. Acad. R.P.R.,
J57, p. 3CU
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ele 12 pînă la 14 orc, se ridica doar la 2 coroane\ iM al unui muncitor
forestier care lucra de la orele 5,00 dimineaţa pînă la orele 19,00 sec1rn,
ajungea în anul 1906 doar la 70-80 crăitari';. Faţă de creşlerca preturilor lc1 principalele alimente, salariul unui munci tor erc1 focirtc scăzut. ln
oraşele din Transilvania s-a înregistrat în perioc1dc1 dintre 1WJ2-1906
o creştere a preţurilor alimentelor cu ccc1 200 % faţă de ccc1 20-30 %,
cit a crescut nivelul salariilor. Din acest motiv, constal~i însăşi c1uloritatea din Braşov, scumpetea a devenit din ce în ce mai insuportabilă
pentru populaţie·. La numărul sporit de ore de muncă şi la salariile scă
zute se adaugă concliţiile inscilubre din fabrici şi aleliere, lipsa măsuri
lor de protecţie, abuzurile şi samavolnicia maiştrilor şi pc:1 troni lor.
Deosebit de apăscttoare era politica ele oprimare nc1ţională a maselor române din partea clasPlor dominante clin Austro-Un~Jaria, s:tuaţie>
care se manifestă cu acuitatP în lipsa cirepturilor politice, în menţi1wrca
în continuare a sistemului electoral cenzitar, în repMtiţia inegală d circumscripţiilor electorclle, în îngrctdirea dreptului de întrunire şi or~Jcinizare, în nerecunoaşterea românilor ca naţiune în cacirul statului ciualist.
La începutul secolului al XX-iea lupta de eliberare naţională a românilor din Transilvania. s-a intensificat. Îşi dezvoltă activitatcd Partidul
Naţional Român, care adoptă. în 1905 tactica „noului activism'', în lupta
pentru sprijinirea mişciirilor ţăr(rneşti, dar mai ales în marile _acţiuni
penlru cucerirea votului universc1l din anii 190]-1908-1910. Jn 1908
pi:lrtidul şi-a mutat sediul de la Sibiu la Arad. Tot atunci s-a creat Secţia română a Partidului nalional român din clubul dieti:ll al naţionalită
ţilor, în scopul acţiunii mai active în cadrul parlamentului ungar 1\ Are
loc în aceastE1 perioadă o colaborare între mişcarea muncitorească şi
socialistă română din Transilvania, cu reprezentanlii orientării celei mai
apropiate ele mase din cadrul Partidului Nt1 ţional Român pentru înfăp
tuirea obiectivului comun ce se punea în faţa fo[lelor sociale şi politice
av,rnsatc clin Trcrnsilvania, - lupta pentru desăvîrşirea unilălii politice
c1 românilor, rnuză a democraţiei şi înţelegerii între popoare. Cu loalc
că Pxistau, evidPnt, a numi te limitP burghez<', inter0sul pentru problema
muncitorească este prezent, fapt care denotă o necesitate a luptei comune, văzută de către liderii care formau aripa democratică buryheză
a mişcării de eliberare ni.lţionalli a românilor clin Transilvania, Banc1t,
Crişc1nc1 şi Mcuamureşn.
Poziţia fruntaşilor mişcării naţionale din Braşov faţă de mişcarea
socialistă este reflectdtct într-o cmumită măsură de articolele apărute în
Gazeta Transilvaniei, unul din organele de presă principale ale mişcării

:, C. Găllner, Conlri/Ju/ii la istorirl mişcă1ii muncitoreşti clin suci-estul Transilvw1iC'i ln anii 1905-1907, în Studii, 1957, nr. 5, p. 105
6
Gazeta Transi/vnnici, 1!106, nr. 126, p. 3
' C. Găllner, op. cil., p. 105-106
8
Unirea Transilvaniei cu România, p. 306, 308
9
Alexandru Porteanu, Gazeta Transilvaniei şi mişcarea socialistă a timpului, în
Cumic/uv(I, Ill, 1969, p. 252
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a românilor din Transilvania. Ziarul braşovean
~i socialiste clin România,
Transilvania, din localitate (numai în 190G au apărut, în coloanele sale,
zeci de articole şi note cu această temă). În majoritatea cazurilor, ziarul şi redacţia sa se situau pe pozilii progresiste, democratice, faţă de
mişcarea socialistă a timpului, fapt care arată creşterea influenţei clasei
muncitoare în viaţa publică, în dezvollarea societăţii muncitoreşti româneşti. Pe această cale ziarul şi fruntaşii mişcării naţionale româneşti
din Braşov contribuiau la apropierea dintre diferite forţe politice naţio
nale progresiste, în vederea realizării obiectivului major: lupta pentru
libertate natională a românilor, pentru pregătirea conştiinţei na\ionalcîn vederea desăvîrşirii unităţii politicein.
Cea mai elocventă expresie a ascuţirii contradicţiilor socic:1lc şi
naţionale o constituie luptele revolulionare ale maselor muncitoare,
care au cuprins întreaga Transilvanie la începutul secolului al XX-iea.
Ele ilustrează totodată rezultatele activităţii socialişlilor pentru orqanizarea rezistentei clasei muncitoare împotriva exploatării şi asupririi
tot mai accentuale. ln dceastă perioadă, la Braşov, muncitorii români,
maghiari, germani, c1u desfăşurat în strînsă solidaritate proletară numeroase acţiuni pentru obţinerea unor condiţii mai bune de muncă şi de
salarizare, pentru drepturi politice. Printre acestea sînt cunoscute, prin
caracterul lor combativ, greva lucrătorilor croitori din f<:'bruarie-martie 1903 11 , greva lucrătorilor brutari din iunie 19031:!. Ambele acţiuni
purtau pecetea luptelor pentru îmbunătăţirec1 condiţiilor de muncă şi
viaţă. Alături de c1cţiunile revendicative ale muncitorilor industriali au
loc agitaţii şi revolle ale lucrătorilor agricoli. Printre acestea se numără
şi greva muncitorilor agricoli de pe proprietatea nobilului Nemeş din
comuna Hăghig, desfăşurată în 1903 pentru obţinerea unor condiţii mai
bune de muncă şi salarizare 1:1• Impresionantă printr-un înalt nivel de
solidaritate este participarea lucrătorilor de la căile ferate din Braşov,
timp de 6 zile (20-25 aprilie), la ampla acţiune a feroviarilor transilvă
neni - greva generală din 1904 1~. Cauzele acestei lupte au fost de natură social-economică şi îşi au explicaţia în condiţiile rele de muncă şi
salarizare a acestor muncitori.
Creşterea
nemuitumirilor maselor munci loarc din Transilvania
el linge un punct de încordare maximă în unii 1905-1907. În o ceastă
perioadă are loc un puternic c1vînt al luptelor muncitoreşti. El a fost
uenerat de ascuţirec1 contradicţiilor de clasă, ca şi a celor nc1tionale,
dintre popoarele asuprite şi clc1selc stăpîniloare din imperiul ducllist. Lu

de eliberare

naţională

acordă atenţie sporită mişcării muncitoreşti

10
11

Ibidem, p. 225
Bra.\s6i Lapoli, 1go3, nr. 35, p. 2--3 nr 48, p. 2; Kronstădte, lcitung, 1go3,

nr. 47, p. 3
i:· Hrns.w5i l,r,po/;, 1!)03, nr I n, p. 3-4; nr. I 3A, p. 3
1~ 1/iic/C'm, nr. I 7g, p. 4
14
Arhivele statului Braşov, Fond p1clectura judeţului
Guz,·tr, 'f rnmi/l·aniei, I !J0-1, nr. 77, p. I, 3
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Braşov, izbucneşte un puternic vc:ll ele greve, semncllc1te în fobrici. uzine,
în ateliere mari sau mici. Luplele muncitoreşli se vor cc:uacteriza prin
amploare şi combt1tivitale; este frecventă şi i:!ici grevc1 genercllă pe rc1mură, îmbinată cu demonstralia şi manifestaţia ele stradă. În cadrul
acestor lupte amintim greva lucrcttorilor cizmari din mi:li 1905, organizată de conducerea organizaliei P.S.D. din locc:llitate. ,\ctiune puternică,
greva a cuprins pe toţi Jucrl1torii din ramura respectiv{1. Dupct lungi tratative între reprezentanţii lucrătorilor şi patronilor, greva încetează;
lucrătorii obţin un mic spor de salarizare 1--•. La începutul lunii octombrie 1905 au declarat grevă pentru mărirec1 salariilor lucrălorii lipografiilor „Schneider", ,,Cibtt", ,,Mureşitmu" şi „Hertz" 1".
ln organizarea şi conducerea acţiunilor revoluţionare ale rnc:1selor
muncitoare din Braşov un rol important l-i:l avul organizaţic1 locală. social-democralică clm cadrul P.S.D.U., creată la 14 noiembrie 1897. Jn
programul aceslei organizaţii erau trecute o serie de revendicări cc1:
egalitalea în faţa legii a tuluror cetătenilor fără deosebire ele 1ldţionali
tate şi religie, libertatea presei, dreptul ele orw111izctre şi întrunire, drcplul de vot universal, înv,ilfirnînt graluit etc''. C'c1rc1clerul genercil democratic al programului c1 impubionat orienlc:trea muncilorimii braşovene
spre mişcarea socialislă.. Lc1 nivelul conducerii organizaţiei se rncrnifcstau şi unele limite indeosebi în problema 11c:1ţională, manifestc:1te la unii
membrii ai comitetului de conducere. Astfel, în cadrul conferinţei ele
la Braşov a socialişlilor transilvăneni din 3 şi 4 iunie 1900, Fr. Nemeth,
socialist braşovean, a prezenlat raportul principal, inlitulat Politicei noţională .~i socialismul. J\Llt documentul menţional, cit şi rezoluţic:1 conferinţei, deşi combăleau asuprirea naţiona lct, negau în Lermeni direcţi însăşi existenţa problemei nc1 ţionale pe care se mărgineau a o considern,
în chip dogmatic, cc1 pe o simplă diversiune burgheză. Astfel. în rc:1port,
deşi se sublinia că şi proleliuul maghii:!r esle şi el exploalal de către
capilc:1lişli. se cerec1 ct1 socicdişlii să lămurească pe muncitorii români că.
ei se află într-o silm1ţie grea nu datorită faptului că îi „slăpîneşte mc1ghiarul". La fel rezoluţia se pronunţa pentru recunoaşlerea „rolului conducător polilic cd poporului maghiar ... " 11\ Asemenei.! idei au dăinuit un
timp în rîndurile conducerii maghiare a organizaţiei locale social-democrate, aducînd anumite prejudicii mişcării socialisle.
1., Hrn.~soi L<1pul,, l!J05, nr. !OU, p. 4; nr. 120, p. 4; nr. 127, p. 4; Raportul cnmcrci ele indu.5tric şi comerţ pc anul !DOS, p. 35
16
l/Jidcm, nr. '..:!25, p. 3; nr. 237, p. 4

" Printre elementele înainlc1te s-a remarcat secretarul comitetului de conducer2
al oraanizcttiei, muncitorul brutar Knuller Victor, militant activ în munca de propaqare a ideilor socic1liste şi de or~Janizare a muncitorilor. Printre socic11iştii români, în
acec1stă perioadii se afirm[1 Fotoşan loun, cunoscut pentru ideile sale înaintate în
privinlu uniliilii de aqiune d muncitorilor indiferent de nalionalitate (Ioan Mândrea
~tefan Miklos, Contribuţii pri, inel crc(IJca urganizu/ici drn Brn1;,ov u P.S.D., în Cvmidm;(l, V, 1971, p. 13D-141)
18
Brn.5sr'ii Lnpo/i, 1900, nr. 127, p. 1-2; Alexanclru Porţeanu, op. cit., p. 249
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Prin lre acţiunile polilice de luptă ale socialiştilor braşoveni sînt cunoscute adunările şi manifestaţiile publice pentru obţinerea votului universal. în cadrul adunării de la 22 septembrie 1902, din sala holelului
.,Orient" clin Braşov vorbitorii, muncitori socialişti, au expus pe larg cerinţele mişcării social-democrate din localilate, printre care se afla la
loc central, lupta pentru cucerirea dreptului de vot e~Jal. secret şi direct10. Semnificative în acest sens sînt şi acţiunile clin 10 şi 20 c1u~1ust
1903, cînd socialiştii au organizc.1l lc1 Braşov adunări şi demonstraţii ele
stradă cu scopul mobilizării maselor muncitoare la luptă penlru cucerirea clreplului ele vot universal, una clin formele ele luptă meni lă să asigure poporului drepturi politice.:! 0 Acelaşi obiectiv 1-a avut adunarer1
populară din 3 decembrie 1905, concovaltl de socialişti în sala hotelului
„Orient", unde s-a făcut un aspru rechizitoriu la adresa guvernului şi
a parlidelor politice reacţionare. S-a adoptat o rezolutie şi o moliune
în problema luptei penlru cucerirec1 dreptului ele vot universcJl, ca unc1
dintre formele cele mai adecvate pen lru cîştigarea drepturilor democrc1tice:!1. în acelaşi cadru de acţiuni politice se înscrie şi sărbălorirec.t ele
călre socic1liştii braşoveni c1 lui 1 Mai 1905, ca semn al solidaritălii proletare:!:!.
ln lupli.1 pentru apărnrea drepturilor şi libertăţilor democraticC' ale
maselor populare clin Transilvania un rol important l-a avut Secţia social-democrntă română din cadrul PSDU, creată la Congresul socialiş
tilor, desfăşurat la Lugoj între 24 şi 25 decembrie 1905"1 . Această organizaţie a înscris în programul său cucerirea unor revendicări imediate
cum m fi: votul universal, garanlarea dreptului de întrunire şi de organizare, învăţămînt gratuit. ş.a., care să creeze un cadru favorabil de
afirmare clasei muncitoare:! 4 • O coordonată esenţială a activităţii secţiei române a constituil-o propagarea ideilor socialiste, munca desfăşu
rată prin intermediul organelor socialiste române de presă: Votu/ poporului ( 1903), Adevărul, Glasul poporului:!'".

Începînd cu 1906 s-au constituit organizaţii ale secţiei române soric1l-democrate la Arnd, Timişoara, Lugoj, Sibiu, Braşov, Oradea, ReşiţcJ, \ni1w, Ornviţa, Bistritc1, Cugir, Călan, Petroşani, Simeria ele. Tolocl<1lă, s-c1u conslituit numeroase sindicc1te care uneau in rînrlurilc lor
numeroşi muncitori români, mughiari, germani2'1. La Braşoy s-a constituit în 1906 un cerc social-democrat al muncitorilor români care nu 11
rC'uşit însă să se menţină şi să transforme într-o organizaţie puter19

Gmcta Transil\"C111ki, 1902, nr. 209, p. 2
I/Jiclcm, 1903, nr. 178; Hrassoi Lapok, 1903, nr. 195, p. 2
~ 1 Gozcln Trnnsih•aniei, 1905, nr. 258, p. 3; Ade\'drul, 1906, nr. I, p. 4
ii J\dcvăru/, 1905, p. 3
2
~ Ibidem, 1906, nr. I, p. 2-3
21
I. Cicală, op. cit., p. 119
~:i Ibidem, p. 90 şi 93
:·u Unirea Trnmi/vunici cu România, op. cil, p. 313
20
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nică. Acest proces se împlineşte lc1 începutul anului I 008 cînd se v,1
constitui orgdnizalia locală a secţiei române social-democrc1te~'.
Acţiunile revendicative ale muncitorimii din Brc1şov vor creşte în
amploare şi intensitate în 1906. Grevele organizdte pentru revendicări
cu caracter economic şi social vor cuprinde numeroase cateqorii de!
muncitori şi vor dura de la o zi-două, pînă la două-trei săptămîni. Semnificativă în acest sens este greva muncitorilor constructori din apriliemai 1906, care a paralizat timp de patru săptămîni orice activitate pe
şantierele de conslrucţii ale Brnşovului. Revendiciirilc muncitorilor erc:1u
legate de îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi viaţă; reducerec1 zilei
de muncă la 10 ore, salariul pe oră Sd se ridice înlre 3G filNi şi 56 fileri, orele suplimentare să fie plătite cu majorare ele 50 %, ii:lr în zile],~
de duminică şi sărbători legale cu majorare de 100 %; recunoşterea ele
către patroni a reprezentanţilor muncitorilor Ia trc:1tativele ele conciliere, respectarea de către patroni a demnităţii şi persoanei muncitorilor, etc'.? 8 • După lungi şi anevoioase tratative, în faţc1 rezistenlei noscînde a muncitorilor, patronii sînt nevoiţi să accepte o nou6. convenţie
ele muncă şi sa Iar izare ui o v <1 Iu hi li li.! le pc :i c.llli ecirc\ parţi al, c1duce
u1wle îmlJUnăt8ţiri siluaţiei muncitorilor conslruclori~'1•
Organizaţia locală soc.iill-clemocrată a sprijinil puternicc1 c1c liune
a muncitorilor conslruclori. Prin c1fişe ea s-a adresat puhlicului brnşo
vean, exprimînd dreptatea cauzei greviştilor:i 0 . În acelaşi timp cu greva
lucrătorilor zidari, au încetat lucrul pentru şase săptămîni şi muncitorii
dulgheri şi tîmplari din Braşov; astfel, situaţia a devenit deosebit ele
critică pentru patronii din domeniul construcţiilor 11 .
Pentru îmbun8liîţirea condi!iilor ele munci} şi penlru aplicarect unor
noi tarife de relribuire a muncii au încelat lucrul în ziua ele 27 noiembrie 1906 lucrătorii tipografi de la tipografiile „A. Mureşianu", ,,Schneicler şi remminger", ,,lohan Gott". Reprezentali de un sinclicc1t bine oryanizat, muncitorii tipografi au purtat tratative c.u palronii şi oblin noi
contracte de muncă cu unele îmbunătăţirP~. Pe lingă grevele clin mica
industrie, din ateliere şi de pe şanlierele de construclii. acţiuni greviste
au avut loc şi în fobrici. Aici, organizarea şi desfăşurarea grevelor i:lU
avut de înfruntat un adevărat regim de cazarmă. Un răsunet mare a
avut greva turnătorilor ele la fdbrica „Fraţii Schiel", din Braşov, desfăAclc\ ărul, l!JO!J, nr. 8, p. 3
Arhivele statului Braşov, l'u11d11J sup1elcctura jwletului Braşov, cine. nr.
4!J52 1906; Brassoi Lapok, 1906, nr. 40, p. 4; nr. 41. p. 4
29
Gazela Transilvaniei, 1006 nr. ,100, p. 3; Brnssoi Lapok, 1006 nr. 113, p. 3;
/\ele\ ărul, 1906, nr. 8, p. 3
30
Brass6i Lcipol{, HJ06, nr. 11 O, p. 5
31
Arhivele stalului Braşov, Fonclul suprclcctura judeţului Braşov, doc. nr.
4!J52/l 906; Brass6i Lapok, 1906, nr. 1Ol, p. 4; Gazeta Transilvaniei, nr. 104, p. 3
32
Gazela Transijvanici, 1906, nr. 262; nr. 263 p. 3; Kronsladter Zei/ung, 1906,
nr. 287, p. I
~
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septembrie şi octombrie 1906, pentru limitarea timpu lui de
majorarea salariului:1:1•
ln aclivilatea organizatorică se observă lc1 sfîrşitul anului 190:'j o
scădere c1 aqiunilor socialiştilor la nivelul conducerii, datorită dezmembrării temporure a conducerii organizaţiei locale P.S.D., în cîteva fracţiuni, precum şi plecării în străinătate a lui Knclller Victor, unul din
principcllii săi conducă torr 1~.
Situaţia revoluţionară din anul 190G a ajutat elementele active din
rîndul socie1liştilor să refacă conducerea organizaţiei locale a Partidului
sociell-democfdl. La adunarea din 24 octombrie 1906, lei care au participut 100 de socialişti, s-a constituit secretariatul permanent local al
organizaţiei P.S.o.:i.,. Această situaţie a avut cei urmare întărirea orgc1nizaţiei şi creşterea activităţii politice interioare:ii;_ La I Mai 1906, socialiştii au organizat o impresionantă manifestaţie, la care relatează
ziarul Adevărul - .,au luat parte mai mulle mii de muncitori" 1~. l\lanifestatia a fost deschisă de muncitorii tîmplari aflaţi în grevă. Pe pancarde erau înscrise lozinci revoluţionare: .,Nu cerem, impunem", .,!\'ouă
ne trebuie dreptate" 18 .
lntensificcnea acţiunilor de luptă cile muncitorimii are ca urmare o
serie de măsuri şi represc!lii din partea claselor dominante. înţelege
rile stabilite în timpul grevelor cu muncitorii au fost denunţate; multe
contracte colective anulate; muncitorii şi elementele socialiste cele mai
c1ctive concediate. Şeful Poliţiei din Braşov trece sub urmărire pe membrii comitetului de conducere ai organizaţiei locale P.S.o.:rn_
Măsurile represive nu intimidează muncitorimea din Braşov. În
cursul anului 1907 izbucnesc o serie de greve, lupta economică continuînd
să se împletească cu cea politică. ln martie 1907 este cunoscută acţiunea grevistă a muncitorilor tîmplari de la Fabrica de mobilă ,,\Volfkes", cauzată de tendinţa patronilor de a concedia muncitorii locali şi
de a angaja lucrători străinirn. Din cauza nerespectării unor slipulaţiuni ale programului de muncă încheiat în anul 1906 cu patronii, muncitorii zidari intră din nou în grevă, în aprilie 1907, reuşind în acest mod
să-şi apere vechile condiţii de muncă şi salarizare 11 •
ln octombrie 1907, au declarat grevă pentru mărirea salariilor muncitorii pantofari din Braşov. Greva încetează la 13 noiembrie 1907, la
Loate cele 31 de ateliere, uncie calfele obţin majorarea salariilor cu
33

~
3

1
:,

H/(ISSoi Lnpok, HJ06, nr. 200, p. 3
C. Găllner, op. cit., p. 11 !l-120
Bra,%6i Lapol,, 1906, nr. 243, p. 4

~ Preşedinte al organizaţiei social-dcmocrnle a
mos, fruntaş socialist braşovean ( Brass6i Lapok, 1007,
37
Aclcvărul, 1906, nr. 7, p. 2
3

3
3

~
~

40

41

fost alrs ln 1!107 Husvelh \'ilnr. 233, p. 2)

Brass6i Lapok, 1906, nr. 102, p. 4

C.Găllner, op. cit., p. 117-111:1

Brass6i Lapok, 1907, nr. 58, p. 3
lbic/Pm, nr. 95, p. 4; A.dc,·ăwl, 1007, nr. 22, p. 4
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30 1}0 I!, În anul 1907, lozincd grevei genercile a fosl luplci penlrn volul
universal. La Braşov, în cadrul adunării ~Jl'nernle clin G oclornl>rie 1907
convocală de organizc:1tia Parlidului socic1l-democral s-a exprimi.ll hol[irîrea ferm8 a muncitorimii din Braşov de a parlicipc1 la grevd qPnercllă1:i_ La 10 oclombrie 1907 alături de înlregul µroleldrial clin Trnnsilv anic1, la greva ~Jenerctlă pct rlicipă rn ii de m unei lor i din Bri.lşov 11 . 1n fd tc1
dmplei mişcări guvernul ma~Jhiar a fost silil să declare că Vd L'lc1bord
în loamna anului 1907 un proiect ele lege asuprn valului uni vers cil şi în
toamna anului 1908 vor fi alegeri pe baza noii reforme electorclle 1·-•.
1\ceste promisiuni nu c1u fosl respeclctle, mc1i mull chictr minislrul ele inlerne Andrctssy a pregl1til în 1908 un proiect ele reformă eleclort1lt'1 redcţionară pusă pe bazele valului µlumi. a arondării arlificic:1le şi neclreplc•
a cercurilor c,Jeclora)c--', a abandonării volării senC'Le. J\cc,st fapt a µrodus
un puternic vui prolest în rînclurile oamenilor muncii din Un~Jari,1. Noul
proiect lovea în moci crunt în nc:1ţionalilăţi. În locul votului u11iverscll,
cure c:1r fi asigurat românilor o µc:1rlicipc1re mai largă l<l vic:1ţc1 polilică,
proieclul amintil reclucec1 mull numărul dlesJălorilor. în toc1mnu dnului
1908 du loc la Brnşov şi mulle alle cenlre mi.Hi manifeslc1ţii de proleslrn.
în focul luptelor de clc:1să clin aceşti uni. hc1za de masă a mişcării
muncitoreşti s-a lărgit, con5liinţa revolu\ionară u proleluriutului a sporit. Ideile socialisle au prins ră.dctcini pulernice în rîndul cldsei muncitoare din Braşov şi au influenţat Yiaţd orgc:rnizdloricil i:l acesteia.
Ld începutul anului !DOS s-a consliluit organiZdţia locală a Secţiunii
române social-clemocrnle 1 î. Relatînd acest eveniment, ziarul Adevărul
arată că la Braşov, .,oraş cu o mare sumă de români", s-d conslituit orgdnizaţia locală social-democrnlă română, ca rezultal dl aclivităţii i11Lense desfoşurată ele elemenle socialisle înaintale. Conducerea secţiunii
îşi exprimi.I î11credcret1 în ceeu cc priveşle dclivildlea organizaţiei din
Brnşov, care lrehuie sci devină un pulernic „centru ele propagilndct ro•
mânească"~~- În acesl mod se sublinid rolul socicllişlilor din Braşov de
d luplc1 pentru emanciparea naţională şi socictlă a poporului român clin
Transilvanid, aflat sub dominaţic1 regimului dudlist austro-ungdf.
Organizaţia din Braşov a Secţiunii române social-democrate şi-a înscris de la început ca obiectiv major dl activităţii sale lupta pentru propagarea ideilor socialiste şi pen lru organizarea muncitorimii din această
localitate.
~ Hrus~oi Lapok, 1907, nr. 231, p. 3; nr. 240, p. 3; Adevărul, 1907 nr. 31, p. 4;
Gazela Trnnsilvoniei, 1907, nr. 213, p. 3
43
Gazelu Transilvani<'i, 1907, nr. 214, p. 3.; Hrnssoi Lopok, 1907, nr. 233, p. 2
41 Adevărul, Hl07, nr. 30, p. 3
45 Ibidem, p, l
4
G G/as11/ poporului, 190B, nr. 1O, p. 4 vezi şi Uni rea Transilvaniei cu România,
p. 332
o1î /\de\ ărul, 1909, Iir. 8, p. 3
4
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Î1l vederea rc;_llizării c1c c>slor obiective, ed a clesfăşurnt o pcrnrnncnt~i activili:1te organiwlorică, a ţinut săpUimînal )('dinte ele lucru, precum şi numerouse conferinle, despre cure zi,.1rul Ad<'vărul nota di sinl
cel mc1i important mijloc ele „propag,rnciă socialislli"~". LiJ acesle confPrinte se prezentau informări cu un pronunţrit carncter ştiinţific, de J)P
poziţiile marxismului şi materialismului. O asemenea conferinţă u avul
loc la 2:J noiembrie 1909, la Clubul muncitorilor de la Hotelul „Grand",
prezentată de fruntaşul socialist Georqe Crădinciru şi intitulată Drep-

turile nnturnle ale omului

şi

JegalitnieCl'·,o.

Organizatia clin Braşov s-a străduit să c1plice în practică hotărîrile
luc1le de conducerea secţiunii la congresele sale cu privire la întdrirea
activităţii de răspîndire a presei muncitoreşti. Semnificativ în acest
sens este faptul că în august 1909, la Braşov erau 70 de abonaţi la ziarul central Adevărul şi aproape 100 de numere s-au vîndut ocazional în
aceeaşi lună. în atenţia organizaţiei a stc1t şi răspîndirea presei în centrele muncitoreşti din jurul Braşovului. De aceea, la diferite sărbători
se organizau excursii în unele centre din jur, cu care ocazie se răspîn
cleau broşuri şi ziarul Acle\ ărul. Pe această ca le se difuzau lunar cîteva
zeci de ziare în rînclurile muncilorilor ele la Cocilea:i 1•
Pentru răspînclirea ideilor socialiste, u cunoştinţelor ştiinţifice în
rîndurile membrilor săi şi a populaţiei româneşti. orgunizaţia şi-a amenajat o bibliotecă, ale cărei cărţi au fost procurate cu ajutorul fondurilor strînse prin diferite manifestări culturale. Broşurile ştiinţifice şi
politice erau cumpărate din România, de la cercul muncitoresc „România muncitome":i 2 • Se evidenUau astfel legăturile socialiştilor de o
parte şi alta a Carpaţilor. Aceste legături aveau o veche tradiţie. Un
aspect de la sfîrşitul veacului al XIX-iea este semnificativ în acest sens
şi anume, conducerea organizaţiei P.S.D. din Braşov a invitat la C'onferinta socialiştilor din Transilvania, care s-a desfăşurat la Braşov în
zilele de 3 şi 4 iunie 1900, reprezentanţi ai mişcării socialiste din România. Invitaţia, publicată în paginile revistei socialiste Lumea Nouă,
sublinia necesitatea strîngerii legăturilor dintre mişcarea muncitorească
şi socialistă din România şi Transilvania . .,Este şi în interesul colegilor
din România - se menţiona în această chemare - să trimită cîţiva delegaţi la acest congres pentru a se decide în privinţa modului de organizare a muncitorilor atît din Transilvania cit şi din România" 5 :1• Pe calea
schimbului de delegaţi se întărea conştiinţa unităţii proletariatului român, conştiinţă ce sălăşluia în fiinţa sa datorită evoluţiei istorice a neamului nostru. Schimburile de experienţă, de delegaţii se vor intensifica
în perioada de la începutul deceniului al doilea iii secolului al XX-iea.
49 lbiclem
:,o lbic!C'm, nr. 11, p. 3
r,t Ibidem, nr. 8, p. 3
:,~ lbic/C'm
:,

3

Lunwa Nouă, 1900, nr. 44, p. 2
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1\mintim participarea fruntaşilor socic.llişti clin Rom;rni<1 T. ( ·. frimu,
(;h. Crislescu, Rozalia frimu, în crnqust 1912, lct o mlurwre c1 sc•clic'i
române social-democrate din Braşov. Cu aceuslă ocazie, în cuvînlul sZ1u
Ch. Cristescu sublinia necesilatea luplei comune d muncitorilor români, maghiari şi saşi, exploataţi cleopolrivi1 ele c<1pilc:llişli. ,,ln flllct intt'rna~ionalismului palronilor - arăta vorbilorul - ·· lrPl>uic' şi mu11eilorii
ele loc1te nPamurile sZ1 se unec.1scă ca să-şi i.lJ)t'rc~ inl('H'Sl'lt>. Numcii
socicdismul dezrobitor al claselor asuprite e sctlvdtorul rnuncitorimii"·-,1.
În comitetul de conducere al or~ianiza~iei dll fosl c1le<;C' C'lenwnlc>
înaintale socialiste, care au militat pentru cucerirPc1 drc~plurilor democrt1tice şi naţionale ale poporului român. Un asemenec1 comilcl c1 fosl
ales la începutul anului 1910 şi avea următorii membri: Ccorqe Crc1dinaru (preşedinte), Dumilru Nicolaescu (secretdf), Conslcinlin )lefdnescu ( casier), Vasile Brătfălcanu ( bibliotecc1r); alţi membri: Vc1si le
'.\Jistor, Nicolae Drăgănescu, Ştefan Nicolau şi Cc1nilă .\lelea. În comisia de control erau: Nicolae Samoilă, Samuel Radu şi George Scoci~"i.
Preşeclinlele organizaţiei, George Grădinaru, socicilisl brnşovean, şi-ii
adus o importantă conlribu~ie în activitatea de ri:ispînclire a ideilor socialiste în rîndul muncitorilor. Bun orator, în c:uvîntările Selle se referea
la necesitatea ridicării gradului ele culturi:i al muncitorilor, la necesitatea luptei pentru cucerirea dreptului de vot universal. A mililc1 t continuu şi şi-a adus contribuţia la ridicarea nivelului vieţii organizatorice
el muncitorimii române:;(;.
Un deziderat principal al activităţii socialiştilor români braşoveni
l-a constituit lupta pentru obţinerea dreptului de vot universal, considerat ca mijloc principal în afirmarea proletariatului în viaţa politică
( acest obiectiv a constituit o problemă centrală el dezbaterilor în cadrul
congreselor secţiunii române, începînd cu rHimul congres din 1905).
La Brnşov s-au ţinut numeroase adunări orgm1izate ele socialişti, al căror
punct centrul l-a constituit obţinerea dreptului ele vot universal. Astfel,
1c1 adunarea populară din 17 martie 1908, problema votului universal a
fost expusă de socialiştii braşoveni, alît în limba română (I. Bobancu),
cît şi în limba maghiară (Husveth Vilmos - secretar al organizaţiei
:;~ Adevărul, 1912, nr. 21, p. 4; vezi şi România muncitonre din 3_ 26 august 1912
5; Glasul poporului, I !J I O, nr. 5, p. 6
56
George Grădinaru a avut un rol important în desfăşurarea lucri\rilor Congresului al V-lea al Sectiunii române social-democrate care şi-a clesfZ1şurat h1crZ1rile la
Braşov, în zilele de 8-9 ianuarie 1910. El este ales preşedinte al aduni\rii pentru
ziua întîia a lucri\rilor (Adevărul, 1910, nr. 1). Cunoscut pentru activitatea sa, Georg<'
Cr[1dinaru la al VII-iea Congres social-democrat român clin 1912, a fost ales membru
al Comilelului central român, a!f,turi de socialiştii cunoscuţi ai mişc[1rii române ca:
Aurel Cristea, Iosif Ciser, Ioan Mihut, Tiron Albani ele. In acest or~Jan a fost ules
şi uit soci11list braşovean, Viclor Br[1tfiileanu (Glasul poporului, 1912, nr. 2)
George Gri"1dinaru, se va afla la 1 Decembrie ID18 printre cei I 50 de delegaţi
social-clernocrali la M11rea Adunare National[1 de la Alba Iuliu, cilfe a hotu.rit Unirea
Transilvaniei c11 România (Unireo Transilvunil•i cu RomciniC1, edilii! a li-a, Bucure'}li,
l!J72, p, 663)
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P.S.D.U.), chemînd pe munc ilori, inclifercnl de rw~ion;ililule, lil c1qiune
pentru cucerirea valului universal"'.
Acelaşi obiectiv l-c1 avut şi aclu1rnrea socialislct de Ia Braşov, din
27 decembrie 1909, unde vorhilorii - concJuc8tori sociali~li clin alle centre ale Transilvaniei şi din localili:1le - ilU arătut i:lclunării imporlrn1tc1
votului universal penlru progresul muncilorimiP 8 •
Exprimînd punctul ele vedere al sociclliştilor braşoveni în chesliunea votului universal, George Grădinaru, Ja Congresul al V-lea al secţiunii române, de la Braşov clin 8-9 ianUc.irie 191 O, critiU:i vehemon l
politica reacţionară a regimului dualisl crnstro-ungar, care priva masele
populare de dreplurile lor politice legitime. ln cuvînlul său arăta că
,,dureros lucru e alunei cînd una i se promile poporului şi alte i se dă.
Oare pentru ce nu i s-a dat poporului volul uni versa!, care a fost promis'?". Faţă de aceaslă situil~ie, arată în conlinuare vorbitorul, socialiş
tii braşoveni trebuie sct aib[1 ca devizu. ,,luµla energică şi hotărîlă pentru cucerirea dreplului de vot egal direct şi secrel":;!l,
Aniversarea zilei de 1 i'v'lai a devenit o ocazie importantă pentru
socialiştii din Braşov de a organiza mc.rnifestatii impunătoare pentru
afirmarea proletariatului în
viaţa social-politică. Referindu-se
la
aniversarea acestei măreţe zile în 1908 la Braşov, ziarul Adevărul consemna: ,,Aici muncilorimea a serbat însemnătatea zilei de 1 Mai prin
cea mai înaltă conştiinţă. Dimineaţa la orele 9,00 muncitorimea s-a
strîns în piaţa Prund, de uncie s-a pus în mişcare convoiul demonstrativ,
parcurgînd străzile principale, pînă la marea sal8 a Hotelului „Central".
in tot timpul parcurgerii convoiului, muncitorii au c:întat cele mai
frumoase cîntece muncitoreşli şi prin cuvinte pulernice au demonstrat
pentru drepturile lor" 60 • La fel de impunătoare a fost clemonstra~ia şi
adunarea populară de la 1 Mc1i 191 O, la care participă mii de muncitori
din Braşov şi centrele apropiate 1a.
în perioada 1908-1910, lupta grevistă continuă la Braşov, deşi nu
se ridică la intensitatea înregistrată în anii 1905-1907. Şi acum majoritatea acliunilor greviste purtau pecetea luptei penlru drepturi economice, pentru condiţii mai bune de munca. şi salarizare. Printre asemenea acţiuni se numără greva lucrătorilor tîmplari din septembrie 19086 :!,
greva tipografilor de la ziarul Brassoi Lapoli, de la sfîrşitul lui septembrie şi începutul lunii octombrie 1908 63 , sau greva calfelor vopsitori şi
smăl~uitori din august 190964 • în 1910, pentru îmbunătăţirea condiţiilor
de muncă şi salarizare declară greve în luna mai, muncitorii tîmplari de
,,; Brussoi Lupok, 1~JOB, nr. GS, p. 4
r,& lbidc-m, HJ0!J, nr. 2!lG, p. 3
''~ Ci/osu/ poporului, 191 O, nr. 2, p. 3
i;o Ac/e\·ărul, 1908, nr. 5, p. 4
ui lbicicm, UJI O, nr. 5, p. 2
i;~ Ibidem, 1908, nr. 11, p. 4
m Kron!>/aclter Zeilunq, !!JOB, nr. 224, p. 2
6 ~ Brassoi Lapok, 190!J, nr. 18 I, p. 3
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la fabrica Schiel 6 \ tol în mai lucrătorii brutari 6 ti şi muncitorii culegălori
de la tipografiile „Gott", ,.Schneider'· şi „Femminger", ,,Mureşianu"G,_ în
viaţa organizatorică a muncitorimii române din Transilvania un moment de seamă l-a reprezentat lucr8rile celui de al V-lea C:011gres c1l
Secţiei române social-democrale, clesfăşurat lc1 Braşov în zilele ele B--9
icmuarie 19106 s. Faptul că congresul se desfăşura la Brnşov nu era întîmplcttor. În apelul de parlicipare lansat de secţia română călre miş
cill'ca socialislct din România se preciza ca un fopl clcosebi L cJ acest
congres „se va ţine nu deparle de graniţa României, în apropierea
poalelor munţilor Carpaţi, în oraşul Braşov ... , deoarece în momentul
de fată mişcarea social-democrată română aici e mai puterniUi, presa
noastră română e mai răspînclită aici cu un cuvint tovari1şii braşoveni
stau azi mai pulernic clecît în oricare allă localitate în privinţc.1 miş
cării "6!1. Intărirea organizatorică a organizaţiei clin Braşov se datora
alît elemenlelor socialisle înaintate din localitate, cit şi legdlurilor permanente cu mişcarea socialistă din Românic1. Documentele elaborate la
ucest congres, rezoluţiile în problema presei, votului universal, vieţii
organizatorice"', au constituil un îndreplar preţios pentru aclivizarea
mişcării social-democrate române, care şi-a înscris ca obiectiv major
lupta pentru cucerirea drepturilor democratice sociale şi naţionale ale
poporului român.
Constituirea organizaţiei din Braşov a Secţiei române social-democrate a avut o deosebiti1 importanţă în viaţa politico-organizatorică a
clasei muncitoare din Braşov. Ea a desfăşurat o intensă activitate de
propagare a ideilor socialiste, de ridicare a nivelului de culturi1 al maselor muncitoare şi pentru organizarea polilică şi profesională a proletariatului braşovean.
În primul deceniu al secolului XX s-au desfăşurnl la Braşov numeroase acţiuni de luplă c1le prolclaria tului. Alături de cmac:terul economic al revendicărilor s-au evidenţiat numeroase acţiuni politice. Toate
acestea au scos în evidenţă combativi Lalea şi maturitatea clasei muncitoare din Braşov şi a organizaţiilor sale politice şi profesionale.

85
GG
67

68
GD
70

'.!O -

Ibidem, 1910, nr. 104, p. 3
Ibidem, nr. 115, p. 4
Ibidem, nr. 121, p. 3; nr. 122, p. 3;

Glasul

Adevărul, 1909, nr. 8, din 15 august 1909, p. 3

poporului, 1990, nr. 7, p. 3

Glasul poporului, lfJI O, nr. 1, p. 3
Adevărul, 191 O, nr. I, p. 1-3; Glei sul Poporului, 191 O, nr. 2, p. 3

Crisla '79
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BEITRĂGE

ZUR KENNTNIS DER ARBEITERBEWEGUNG IN BRAŞOV
ZU BEGINN DES 20. JAHRHUNDERTS. DIE GR0NDUNG
DER LOKALEN RUMĂNISCHEN SEKTION
DER SOTIALDEMOKRATISCHEN PARTEI (1908).

( Zusamme ni assung)
Auf Grund \'on Archivdokumenten und Berichten aus der Lokal-und der sozialhlischen Presse stellt die Abhandlung Aspekte der Arbeilerbewegung in Braşov
aus rlcr Zeit rles revolutioniiren Aufsclrn ungs cler Kampfe cler Arbeitermassen aus
Siebenbt·1rqen zu Beginn des 20. Jr1hrh11nd1°rts dar.
Die Entwicklung der kapitnlistischen Industrie Burzenlandes zu jener Zeit bewirkle eine [rstarkung des Proletariats. Braşov wurde zu einem grossen Industriezenlrum Siebenbi.irqens mit einer zahlreichen Arbeiterschaft.
Wăhrend cler Wirtschaflskrise am Anfang des 20. Jahrhunderts als die kapitalislische Ausbeutung sich verschărtfe, \rurclen auch clic Kamplanktionen des lokillen
Prolet<1riats intensiver. Dic>se KampfaktionPn ,·erfolcJten sowohl Wirlschaftliche als
auch politische Forrlerunqen. Unter dt·n Arbeiterkămpfen jener Zeit sind durch ihre
Ausmasse rlie Streiks der Arbeiter des Schneider - und Bucker~1ewerbes, der [isenbahnorbc>iter von (Jrusser lledeulung.
Kennzeichnencl ist die Tatsache, d<1ss zahlreiche polilische Aktionen (Streiks,
Demonslrationen, \·Nsammlunqen) von der lokalen Rumănischen Seklion cler Sotialdemokrntischen Pilrtc•i veranslaltet wurden, rlie sich in jenn Zeit an rler Spitze cler
Arbeiterkămphe fi.ir die Erfilllung allgemeindemokralischer Fordc>rungen befand.
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COMUNITATEA DE VIAŢA ECONOMICA A NAŢIUNII ROMÂNEPREMISA A DESA VîRŞIRII UNIT AŢII POLITICE
de
MIHAI RACOVIŢAN
l.UCIAN GIURA

ln constituirea oricărei naţiuni, pe lingă rolul activ al unor elemente cum sînt comunitatea de limbă, teritoriu, viaţă cullurală, o funcţie importantă a îndeplinit-o închegarea, pe aceste baze, a unei trainice
comunităţi de viaţă economică. Factorul determinant, hotărîtor în menţinerea şi consolidarea legăturilor economice-comerciale l-a constituit
caracterul complementar al economiei ţărilor române. Transilvania, mai
evoluată sub raport meşteşugăresc şi apoi industrial, aproviziona Moldova şi Ţara Românească cu unelte, obiecte de uz casnic şi personal,
armament şi unele materii prime, îndeosebi metale, primind în schimb
ele peste Carpaţi materiile prime necesare unor scrii de rnmuri induslriale, ceea ce Ic-a menţinut viabiliti.1tea.
Comunilalea de viată economică a naţiunii române s-a format în
condi~iile epocii moderne, odată cu dezvoltarea relaţiilor ele producţie
capitaliste, reprezentînd astfel continuitatea - în condiţiile epocii burgheze - a unor legături economice dense statornicite pe parcursul
multor secole între toate provinciile româneşti.
In acest proces secular, al intensificării şi adîncirii legăturilor economice dintre teritoriile româneşti - cu finalitate istorică - un rol
deosebit de important au avut cele trei oraşe din părţile de sud şi
de est ale Transilvaniei, Sibiul, Braşovul şi Bistriţa, puternice centre
meşteşugăreşti şi comerciale.
Obligaţiile multiple şi grele ale Transilvaniei faţă de Poarta otomană, mai tîrziu faţă de Imperiul habsburgic, s-au resimţit asupra dezvoltării industriei din acest străvechi teritoriu românesc, avînd drept
consecinţă în timp „periferizarea" ei economică, produsele industriei
ardelene găsindu-şi foarte greu pieţe de desfacere în părţile centrale şi
apusene ale continentului european. Viaţa economică a Transilvaniei a
fost astfel condiţionată de posibilităţile aprovizionării cu materii prime
~o•
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clin ţările surori şi, tolodată, de valorificarea aici a propriilor produsP,
Moldova şi Ţara Românească constituind singura piaţă stahilfl, într-o
îndelungată perioadă istorică, penlru produsele induslriei prelucrăloarc
transilvănene destinate exportului. Şi dac8 situaţia industriei Trnnsi 1vaniei n-a devenil cataslrofală prin polilica impusă de cercurile cconcmice auslriece, acesl fapt se datorează legăturilor economice strînse ci:
Principalek', ele unde şi-a procurat cantităţi mari de mi'lterii prime şi
căroru le-a f urnizc1 t produse fobricate.
Este unanim recunoscut şi apreciat rolul legăturilor economice, înc8
din primele perioade ale evului mediu, în formarea şi întărirea unităţii
indestructibile a tuturor teritoriilor locuite de români. Cu atît mai mult
trebuie subliniată însemnălatea lor în închegarea tot mai puternică a
economiei complementare a provinciilor româneşti în condiţiile pătrun
derii şi ascensiunii modului de producţie capitalist, susţinînd temeinic
ideile, năzuinţele şi luptele de unitate a tuturor românilor.
Deceniul dintre revoluţia paşoplistă şi Unirea Principatelor este ele
mare însemnătate pentru evoluţia social-economică şi politică u celor
trei ţări române, caracterizîndu-se prin mobilizarea energiilor întregului popor român în vederea înfăptuirii unităţii statale şi prin intensificarea ascensiunii noii orînduiri capitaliste, în pofida persistenţei unor
puternice rămăşiţe feudale.
Este adevărat, dezvoltarea industrială era frînată de faptul că Transilvania nu forma cu Moldova şi Ţara Românească un stat naţional şi
o piaţă unică, precum şi de dependenţa Transilvaniei de Austria. Dacă
unirea vamală din 1848 făcea din teriloriul celor două principale o unitate economică, în schimb imperiul încadrase Transilvania în 1850 în
sistemul vamal unic al monarhiei habsburgice, teritoriul intracarpatic
devenind tot mai mult o piaţă de desfacere a mărfurilor industriale austriece şi sursă de materii prime pentru industria din pro,·inciile ereditare ale monarhiei. Capitalul austriac stimula doar mineritul şi producţia semifabricatelor, punînd piedici dezvoltării industriei construcţiilor
de maşini. Consecinţa utilării tehnice slabe a industriei transilYanc
consta în aceea că mărfurile austriece, fabricate în intreprinderi tehnic
superior utilate, erau mai ieftine decît cele loca le, ce proveneau îndeosebi din ateliere meşteşugăreşli şi manufacturi1.
Este însă tot alît de adevărat că cercurile economice şi comerciale
transilvănene au depus eforturi pentru prevenirea acestei siluaţii. cerind, în repetate rînduri, inlensificarea legăturilor Transilvaniei cu tă
rile române, drumuri trainice prin trecci.torile Carpaţilor, apărarea sudiţilor (supuşilor) austrieci acolo, înlăturarea „curîndă a necazurilor dl'
vămi", comunicaţii poştale de 2-3 ori pe săptămînă, mijlocirea unui
port franc (liber) la Galaţi sau Brăila, şosea şi cale ferată prin Precleul
(sibienii cereau pe Valea Oltului), pentru a ieftini transportul mărfuri1
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lor, întrucit Lransportul cu cără.uşi, de la Braşov lc1 porturile dunărene
ele pildă, costa mai mull decît de la Marsilia sau Londrc1 la Galc1ţi,
mllrf urile din Transilvania nerezistînd concurenţei celor din apus.
Concurenţa industriei austriece c1 lovit îndeosebi induslria prelucră
toare a Transilvaniei. Iv1ai ales induslria textilă, a hîrtiei şi a zc1hărului
regresau. Fabricile de chimicale, în special cele de stearină din Timişoara şi Sibiu, care valorificau o parte din producţie în Moldova şi Ţara
Românească, cu greu făceau faţă concurenţei striHne. Fabrica de hîrtie de lei Orlc1t, vechea moară de hîrtie ele lîngă Făgăraş şi altele au
trebuit să fie închise:!.
Unele ramuri ale industriei Transilvaniei au rezistat numai pentru
că au importat materii prime şi uu exportat produse manufacturate peste
Carpaţi. Exemplu în acest sens este industrii:! linii din Braşov, Sibiu,
Cisnădie, Sadu. Induslria casnică textilă a ţăranilor români din Mărgi11imec1 Sibiului şi clin jurul 13raşovului îşi vindea produsele ei: pănură,
postav, îml.>rticăminte ţărănească mai ales în Ţara Românească 3 •
Lupta românilor pentru Unirea Principalelor şi consolidarea stc:1Lului 11c1ţional c1 găsit în Imperiul habsburgic cel mai tenace şi mai consecvent adversc1r. Monc1rhia c1ustriacă vcdec1 în noul stat un obstacol în
calea politicii ei de clomi1rnţie în regiunile dunărene. Crearea stalului
nctţional român, prin însăşi existenţa lui, reprezenta un foarte primejdios vecin cc influenţa direct şi puternic tendinţele şi năzuinţele de
unilale naţională ale românilor din părţile răsăritene ale imperiului. De
aceea hc1bsburgii au căutat să creeze dificultăţi statului român pe toate
planurile, fără a renunţa însă la poziţiile cucerite în economia sa. Barierele ridicate de cercurile guvernante austriece în calea dezvoltării
complementare a provinciilor româneşti au adus seriouse daune dezvoltării economice a Transilvaniei şi, în anumite limite, Principatelot"
Unite.
Cererile insistente ale transilvănenilor s-au axat pe linia necesităţii
încheierii unui Lratat, sau măcar a unui aranjament comercial înlrE
Austriu şi Principate, fără învoirea şi sancţionarea din partea Turciei.
în speranţa că reglementarea relaţiilor comerciale între cele două state
se va răsfrînge favorabil şi asupra relaţiilor cu Transilvania.
Dificultăţi creau habsburgii şi în privinţa folosirii nestingherite a
poştelor şi telegrafului în relaţiile cu Principatele, a eliberării şi vizării
paşapoarlelor. Diferite organisme economice transilvănene şi anumite
personalităţi, ca George Bariţiu, şi alţii, relevînd importanţa hotărîtoare
a legăturilor economice ale Transilvaniei cu Principatele Unite şi apoi
cu România, militau pentru înlăturarea piedicilor existente, preconizînd
măsuri concrete, pe deplin întemeiate şi justificate de o evolutic istorică seculară. Ele erau însuşi te şi susţinute de reprezentanţi ai tuturor
naţionalităţilor din Transilvania. Chiar şi saşii, care în perioadc1 crnte~ hloria României, voi. IV, falit. Acad. R.P.R., Bucllre~;ti, 1964, p. 418
a Ibidem, p. 416 şi 451
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s-au bucurat de privilegii politice şi naţionale, se arată tot mai
de politica economică a Vienei şi de măsurile vexatorii
luate de acet1sta, m8suri ce loveau în economie şi în comerţul lor cu
Pri nci pa tele.
în contrast cu pozitia oficialităti]or austriece, guve·rnele româneşti
au soluţionat prompt şi favorabil - cînd depindea numai de ele - cererile comercianţilor transilvăneni, în dorinţa de a contribui la dezvoltarea legăturilor economice reciproce. Aceeaşi solicitudine o manifestau şi în rezolvarea cererilor păstorilor transilvlineni.
Cu toate încercările cercurilor dominante habsburgice şi austroungare de a rupe legăturile tradiţionale ale Transilvaniei cu principatele, Transilvania nu putea să graviteze spre vest, pentru că legăturile
sale economice cu celelalte provincii româneşti erau atit de strînse încît între ele se formase de-a lungul istoriei o reţea comercială unică.
Comerţul Transilvaniei a progresat numai în cadrul intercirculatiei româneşti. Izolat de aceasta el nu putea supravieţui.
Gînditorii economici din Transilvania au observat că strînsele legături comerciale dintre cele trei provincii româneşti rezultau din strinsele lor legături de produc~ie. în secolele în care a predominat producţia agrară, iar în cadrul producţiei neagricole dominau meşteşugurile,
unitatea economică s-a relevat prin asigurarea unor condiţii favorabile
dezvoltării acestora. Pe măsura dezvoltării capitalismului, unitatea economică s-a făcut simţită mai ales în influenţarea progresării industriei
mari de fabrică. Dezvoltarea industriei mecanizate în Transilvania a
scos în evidenţă şi mai mult unitatea economică a ţărilor române. Industria mecanizată a depins în şi mai mare măsură de economia românească de peste Carpaţi.
Pactul ,dualist, încheiat la 1867 între burghezia austriacă şi moşieri
mea maghiară, pe lingă că a agravat asuprirea naţională a românilor
transilvăneni, mergînd pînă la încercări de deznaţionalizare, a stăvilit
năzuinţele de emancipare economică a Transilvaniei, menţinindu-i caracterul predominant agrar al economiei şi dindu-i posibilitatea de
a-şi dezvolta numai ramurile industriale ce interesau pe capitaliştii
austrieci (industria extractivă). Totuşi, datorită dezvoltării economiei
capitaliste pe plan mondial, libertăţii exercitării meseriilor şi activităţi
lor comerciale şi industriale, dar mai ales construirii căilor ferate se
constată şi în Transilvania un ritm mai rapid de dezvoltare a economiei,
avînd ca urmare şi o creştere a instituţiilor de credit.
In perioada ascensiunii capitalismului la noi, viaţa economică a
Transilvaniei era, cu atît mai mult, condiţionată de posibilitatea aprovizionării cu materii prime de peste Carpaţi şi, în aceeaşi măsură, de
valorificarea aici a propriilor produse. Principatele formau singura piaţă
pentru produsele industriei prelucrătoare transilvănene, exceplînd măr
furile consumate local. Aici se exporta peste 1/7 din valoarea totală a
producţiei acestei industrii. Calcule făcute pe IJaza statisticii oficiale
maghiare arată, de exemplu, că între 1867-1872 prin oficiile vamale ale
nemulţumiţi
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Transilvaniei au fost actuse în România proclu'.',c în valoare medi0 de
peste 5 622 OOO florini. De „dincolo" au fosl trimise în Transilvanic1, în
aceeaşi vreme, mărfuri în valoare ml die anuală de ccc1. !) 925 OOO florini:
vite, produse animaliere (mai ales lină şi piei). cereale. Numc1i Jind şi
pieile reprezentau 48,74% ctin valoarec1 m8rfurilor c1dusc din lc riloriile
româneşti exlrncarpatine. Aceste produse, prelucrcite în întreprinderile
transilvane, se valorificau pe întreg teritoriul naţional. PondPrt'a arlicolelor confecţionate clin lină şi piele reprezenta 56,66°~ din v,lloarea măr
furilor trimise în România. in acelaşi interval, în Transilvania se aduceau clin România vile (28,28 %) şi cereale (8,95 %) 1wccsaH' i nclustriei
ele pielărie, alimentme şi penlru consumul populaţiei. Alle rnmuri industriale: industria extractivă, metaluruică, a materiilor de construcţii,
a lemnului, hîrtiei, sticlei, ceramicii îşi aveau baza ele muterii prime în
Transilvania, produsele lor găsind pieţe de desfacere şi în vechea Românie4.
Cu toate încercările de a frîna relaţiile comerciale ale Trcrnsilvc1niei cu vechea Românie şi de a orienta schimburile economice ale
acesteia spre zonele t.1pusene ale monarhiei, tendintă accentuată după
instaurarea dualismului, între anii 1867-1872, de pildă, valoarea măr
furilor trimise din Trnnsilvania în România a crescut cu l /4, irir a celor
primite s-a duhlat 5 • Creşterea s-a datorat intensificării dezvoltării capitaliste a Transilvaniei şi României în a doua jumătate a secolului al
XIX-let.1, în profida faptului că Transilvania se afla sub stăpînirea
Austro-Ungariei, iar România, pînă la 1877, sub suzeranitate otomană.
Schimburile comerciale erau constante şi dense, iar comunitatea de
viată economică continua să se dezvolte.
Relaţiile economice între Transilvania şi România continuă să fie
întreţinute, cu precădere, de Braşov şi Sibiu, ai căror comercianţi stră
băteau cu greutăţi şi primejdii văile Carpaţilor spre a realiza tranzacţii
de sute de mii, iar în a doua jumătate a veacului trecut de zeci de milioane (50-60 milioane florini austrieci), numărul negustorilor români
crescînd mereu. Economia de vite continuă să fie o importantă latură a
acestor raporturi, ponderea mare deţinînd-o crescătorii de vite din păr
ţile Sibiului ( ţuţuieni sau poienăreni), Braşovului, Făgăraşului, Breţcu
lui. Fiind foarte importante pentru ambele părţi schimburile de pe acest
plan, dispoziţiile vamale scuteau de orice taxă brînza, lina şi toate produsele turmelor venite din Transilvania pentru păşunarea în ţară. Iarna
grea din 1875, cînd oierii ardeleni au fost nevoiţi să-şi vîndă oile să se
apuce de comerţ ambulant, precum şi măsura luată la 1 martie 1875 de
Societatea agronomică din Cluj de a opri comerţul cu vite, sub pretextul episootiei, au dat o puternică lovitură acestei economii. Mulţi
oieri se aşează în Dobrogea şi sud-estul Moldovei şi întemeiază sate.
1

1

4
I. Tiberian, Carncleru/ complementar al economiei Transilvaniei, Munteniei :şi
Mol</~n·Pi, ln Pro/Jleme economic<', XXIII, nr. !J, 1970, p. 47
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Măsurile luate de Austro-Ungaria în vedered interzicerii importului de vite şi al produselor acestora din România, corespundeau în general intereselor marii moşierimi clin Un~Jaria şi Transilvania, urm8reau scumpirea produselor agricole de~inute de ea, în dauna intereselor
populaţiei. Ell' aveau rPpercusiuni atît de profunde în viaţa economică,
incit produceau „revoluţiuni radicale în pascuatiune, în comerţul cu
vite, în cîteva profesiuni, precum de argăsitori, tălpari, cizmari sau ciobotari şi papucari, curelari, cojocari, pieptănari, pănureri, flanetari.
ba boari, tiolari ( ciorăpării) ş.a., în fine chiar în modul vieţuirii cu cmne
de vilă şi oaie"".
O altă ramură importantă în raporturile economice dintre cele doua
teritorii româneşti şi, în acest context, a Sibiului, o constituie produsele fabricate şi manufacturate: fierărie,. hîrtie, pănură de Sibiu, Cisnă
die şi Braşov şi c1lte cîteva sule ele articole cunoscute sub numele de
,,braşovenie".

în Tclegrnful român din 1873· sînt reproduse unele date privind
exportul şi importul pe 1871 printr-una din importantele căi de legătură,
pasul Turnu-Roşu: s-uu exportat 1 119 măji de funării, 358 de mărfuri din
piele (hamuri, curele), 1 636 măji de sticlărie, 3 272 măji de fier şi 917
măji de alte mărfuri de metal şi s-au importat cca. 2 300 capete de boi
şi vaci, 44 525 de oi, 44 636 de porci. Ne apare natural faptul că produsele exportate în România pe aici emu fabricate în stabilimentele industria le din Sibiu, Cisnădie, Avrig etc. Într-un alt articol al aceluiaşi ziar,
pentru a demonstra ce importanţă a avut Turnu-Roşu pentru comerţul
dintre Transilvania şi România şi deci ce însemnătate va avea pentru
viitor „prin o împreunare iute şi sigură a c1mbelor tieri", sînt reproduse
următoarele date pe 1872: import spiţerii şi fructe sudice, legume,
grîne, făină, peşti, piei, peri, ceară, miere, brînză, unsoare şi uleiuri,
materii de colorit şi argăsit, lină, lemne, vite de soi şi măcelărit; export
-:-- legume, plante, griu şi fructe de cîmp, făină, ,,producte de nutremenl", carne, unsoare şi ulei, peşti, ceară, miere şi brînză, băuturi, in,
cînepă, marfă de in şi cînepă, produse de bumbac, lină, veştminte, măr
furi de sită şi peri ţepoşi, mărfuri scurte, piei, lemne, sticle, instrumente,
producte chimice, săpun, luminări, etc.'\ în acelaşi articol se subliniază
faptul că „industria Transilvaniei de secuii, a aflat locurile ci de vindiere în România şi Bulgaria, comerciul între aceste tieri a fost foarte
viu. Marfele curelarilor, funarilor, papucarilor, cojocarilor, bugnarilor,
marfele de colorit, productele chimice, lemne de edila, marfa de sticlă
şi arama, lipsind din aceste tieri, s-au importat din Transilvania; de altă
parte, s-au importat în Transilvania: vite cornute, boi, porci şi alte animale în mulţime mare, după aceea grîne, fructe sudice, mărfuri tiesute,
6
G. Dari\iu, Oprirea importului de ,·itc
zela Transilvaniei, 1875, nr. 31
7
Tckgrn/u/ român, 1873, nr. 7, p. 27-28
~ 1/Jidcm, 1875, nr. 17, p. G7
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lină, său, etc .... Comerţul
riaşii noştri cei harnici la

cu tierile acestea a dus pe multi dintre meseo stare bună modeslEt, multi nequlic:11.ori transilvăneni uu ajuns prin comerciul cu lemne, lînd, grîne şi prin cornerciul cu vile la o stare relativ bună. Un venit vamal nu neinsPmni:lt d
izvorît din aceasta comunicaţiune pre Sl'dllld stalului"!'.
Dezvoltarea comenului şi industriei c:1u fdcut nccesc1ră clezvollarec1
construirii căilor ferate care să înlc>snească circulc1ţia mei.durilor şi progresele industriei, ca şi joncţiunea căilor ferc.1te clin Trctnsilvania cu cele
din România veche. În Transilvania s-cm construi l <1cum principalele.'
artere de comunicaţie: Orndea-C:luj-l3rnşov şi Arc1cl -Simcric1-Teiuş
in lungime de 910 km. Bariţiu şi alţii susţin conslruirec1 căii forntc Orc1dea-Braşov şi joncţiunea cu căile fernte române pe la Predectl, unilc1tea economică a Transilvaniei şi României şi necesilc1lea clezvollZirii legăturilor între ele fiind realităli de care erau cu toţii piitrunşi. ,\ccc1st~i
construcţie se realizează în 1878.
Sibienii au căutat să demonstreze necesitatea unei legctturi dircclc
cu Sibiul, considerînd calea forată Sibiu-Pileşti, cc Vd înlesni comunicaţic1 românilor arcleleni cu fraţii din România, ca o necesitate c1bsoluli1,
o problemă de vic1ţă pentru populc1ţia româncc1scă clin jurul Sibiului 10 •
într-un alt Mlicol se anc1lizccJză ft1zclc prin care au trecut induslric1 şi
comerţul Transilvm1ici în relc1 liile cu Românic:1, luînd ca exemple două
din principalele oraşe comerciale şi industriale cde Trnnsilvaniei: Sibiul
şi Braşovul. ln timp ce primul era, în trecut, superior Braşovului. acum
acesta din urmă e în plin progres, iar Sibiul a regresat din lipsă ele mijloace de comunicaţie. Dar sibienii nu se ridicau împotriva legăturilor
de căi fernte între cele clouă terilorii româneşti, indiferent pe unde ar
fi fost realizate, această opunere socotind-o drept o absurditate.
Un economist cunoscut din această vreme, Johan Hintz, secretarul
Camerei de comerţ şi industrie din Braşov, pentru care unitatea economică a Transih·aniei şi României era o realitate cît se poate de evidentă, analizează cauzele care au provocat emi~Jrări masive din Transilvania: români, saşi, sPcui în România - un all aspect al relaţiilor
economico-sociale desfăşurate între ele. El constată că mulţi negustori
din satele din sudul Transilvaniei întreţineau legături comerciale cu
România, de unde importau cereale, animale, a căror cc:unc alimenta
fabricile de salam, şuncă, slănină din Braşov şi Sibiu, lină ( estimată la
peste 5 OOO OOO kg), piei, grăsime, brînză, miere, ceară, peşte, icre negre,
legume, plante, fructe sudice, vinuri, tutun, bumbac, substanţe colorante.
Dintre aceşti negustori mulţi s-au stabilit în România, devenind cetăţeni
români 11 • Ingreunarea condiţiilor de viaţă în Transilvania a accelerat
9

Ibidem
Ibidem, 1876, nr. 20, p. I
J. Hintz, Dus wandcrnde Sicbenbiirgcn. Einc slulislisr:hc Sluclic. Heruns qc-11cbe11
von der Handc/s-unc/ Gewerbekummer in Kronslmlt, Braşov, 1876; cf. R. Şoimescu,
Aspecte clin re/c1/iile economice dintre Romcinio şi THl/1.~i/vc111in (1866-1876); în Stuc/ii
şi mnlcriu/c de istoric modernă, vol. IV, Lctit. Acad. R.S. România, ID73, p. 263
10
11
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emigrarile, fapt confirmat ele recensămîntul clin 1870, analizat de Hintz.
Din cei 15574 de locuitori absenţi, într-un singur an, 15068, d0ci 95°~
au emigrat în România 1:!.
In articolul Politica cea mai /Jună, economia no/ională,n G. Baritiu
combate teoriile în haza cărorn se atribuia emigrnred românilor lrnnsilvăneni numărului prea mare al locuitorilor sau lipsei de fprlililcttl' c1
solului. Faptul că „în zilele noastre aflăm sate întregi de arrlelPni lrnnsmigraţi nu numai pe la poc1lele muntilor în Muntenict şi Molclo\'a, ci şi
pe rîul Ialomiţa în jos, colonii întregi de români amestecaţi prin sr1te
cu locuitorii români străvechi", mulţi chiar pînă în Dobrogec1, ern PXplicat de el prin lipsa de pămînt a ţărănimii transilvănene şi dubla exploatare, socială şi naţională, la care era supusă, românii fiind în9lobaţi într-un
stat care nu se ocupa de interesele lor vitale. nc-voia
obligîndu-i să emigrPze în oraş<'le m,ni alc- Români0i „spre a-şi căula
pîinea dP toate' zil0le".
Tendinţc>lc spH' afirmarea RomâniPi ca stat naţional indepC'ndent
s-au manif<•stat tot mai puternic în r0laţiile com<'rrialC'. Pina în anul
1875, relaţiile salC' comerciale SC' desfăşurau în limitele' prevederilor tarifare alc- diferi t0lor convenţii şi tratatP comercial0 încheiat<' de Turcia
cu altP sleite. România putea încheia aranjamPnlP comcrciule, dar nu
rutPa stabili vreun tarif vamal avantajos, 1wsle limitele tarifl'lor vama IP
lurc<'şti. Un prim pas ce marchează ieşirc-a României de> sub ac<'astă tutelă deşi a avut consecinţe nefaste pentru economia şi comerţul
ţării îl constituie Convenţia comercială încheiată cu Austro-Ungaria
in 1875 (22 iunie), pe o durată de 10 ani şi care a intrat în vigoare în
1876 ( 1 iunie). Din punct de vedere politic ea a deschis calea semnării.
în 1876-1877, a unor convenţii similare cu Rusia, Germania, aranjamente comerciale cu Franţa, Italia, Anglia, prin care se afirma lupta
pentru cucerirea independentei de stat a României de sub suveranitatea
Imperiului otoman. In schimb, aplicarea Convenţiei cu Austro-Ungaria
va crea complicaţii şi va provoca daune mari pentru economia României şi a Transilvaniei deopotrivă. Convenţia vamală a adus avantaje
excepţionale exportului de produse industriale din monarhia dualistă în
România, prevăzînd însă şi intensificarea importului de cereale şi vite
din România. Sub presiunea moşierimii maghiare, lovită în interese,
cercurile conducătoare ale Austro-Ungariei reduc importul de vite, pi0i.
lină, cereale din România, avînd astfel grave repercusiuni asupra unor
ramuri întregi ale industriei din Transilvania, ca şi asupra unor sectoare
ale economiei din vechea Românie. Comercianţii şi industriaşii transilvăneni socoteau închiderea graniţei cu România ca „cea mai mare calamitate"14 .. In perioada de aplicare a convenţiei comerciale piaţa României a fost inundată de fabricatele din Austro-Ungarid, multe din ele
1

~

1'1
11

1/Jiclcm, p. 14-15; cf. R. Şoimescu, op. cit.
Gozclo TH1n.~iJ\·u11iei, 187li, nr. 13, p. 1
Bc>ric/11 cler J-Ic111cie/.~ ... fiir riie .lahre llli!I und 1879, Bril!;iOV, 1882, p .34
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scutite de taxe, fiind astfel compromise măsurile intentionale pentru
protejarea şi încurajarea industriei proprii. În schimb, Românic1 a fost
amăgită. cu clauza naţiunii celei mai favorizdte, concesie iluzorie.
Din rapoartPIP CamerPlor de comerţ şi induslriP clin Trnnsilvania,
care au la bază. chestionarele completate de industriaşii şi comercianţii
transilvăneni. întocmite cu ocazia pregătirii unei noi convenţii între
Austro-Ungaria şi România, rezultă că legăturile economice cu România, aveau o importanţă vitală. pentru industria şi com<'rtul transilvănean. În raportul CamerPi de comerţ şi industrie' din Cluj, întocmit
în colaborare cu reprezentanţii camerelor din Braşov şi Arad, se seri<·
că. ,,din productele noastre industriale mai bine ci<' 1-1 °~ sau a şaplec1
parte trece în România". Se apreciază. că acestP mărfuri '.'>Îlll confecţionate „conform cu trebuinţele populaţiei din acea ţară, cu can_, sintem în lPgătură de sut0 de ani, ele sînt avizate a se vindP exclusiv p<'
pieţele acelei ţări şi nici că se pol vinde pe alle pieţe". Se sublin;ază
că, în interesul industriei Transilvaniei. ,, ... întreţi1wrec1 lc•g8turilor
comerciale cu România are o însemnătate deosebilct" 1:..
/\socic1ţia de comerţ şi industrie din Braşov, în memoriul său ccttrc
~Juvernul de la Budapesta, susţine argumentat necesitatea dezvoltării
legăturilor economice ale Trctnsilvaniei cu vechea Românie 1r;.
Cercurile conducălodfc ale .i\ustro-Ungariei voiau să impună României o nouă convenţie în interesul lor. România însă nu putea să renunte
la protejarea industriei naţionale, condiţie hotărîloare a asigurării independenţei şi suveranildţii de stctt obţinută la 1877 şi a propăşirii ţării.
În acest sens Mihail Kogălniceanu declara: .,Ţara aceasta trebuia să
aibă o dută suveranitatea şi a intereselor sale economice, ea ţine să fie
sUipînă la ea acasă, să arnte că şi ea are pu lerea ei, că nu are nevoie
să cerşetorească nici tratate nici convenţiuni"lî,
De altfel, aceste convenţii nu răspundeau cerinţelor obiective ale
dezvoltării unitare a economiei Transilvaniei cu a vechii Românii. Ocuparea Transilvaniei şi menţinerea unor graniţe aritficiale între ea şi
România independentă erau piedici directe în dezvoltarea comunităţii
ele viaţă economică pe teritoriul naţional. lnlăturarea acestor piedici se
putea realiza numai prin destrămarea monarhiei dualiste şi unirea Transilvaniei cu România.
La 1 iunie 1886, expirînd cei 10 ani de convenţie, Austro-Ungaria
a interzis complet importul de animale şi a impus mărfurile româneşti
la o suprataxă de import de 30 %, declarînd astfel războiul vamal. Ca
urmare, relaţiile economice dintre Transilvania şi România cunosc cea
15 Raportul Camerei de comerţ şi industrie clin Cluj, supliment la nr. 11 şi 12,
publicat în Ru/elinul Ministerului Agriculturii, Industriei, Comerţului şi Domeniilor,
Bucure5ti I. 1885, p. 176
16 Avizu/ Asociaţiei de comerţ şi industrie clin JJraşov, supliment la nr. 11 !?i 12,
publicat în Bule/inul Ministerului Agricu/lurii .. ., Bucure~ti. I. 1885, p. 134-155
17
Monitorul Oficial, Dczbnterile /\dunării Naţionale, Aurnreşti, 7 febr. 1887, p.
516; cf. I Tibcri;m, op. cil., p. 49
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mai profundă criză din istoria lor, ca duble repercursiuni: consecinle
negcilive în economia vechii Românii, mai ales în creşterea vitelor şi
cu foarte mari pierderi pentru economia Trc1nsilvaniei. Războiul vamdl
ct constituit o dovadă c<•rlă a imporlantPi vitale pe carP au avut-o lP~Jctturile economice multisPcularl" ale Transilvaniei cu teritoriilP romctneşti din sudul şi răsăritul Carpaţilor.
Dalorită caracterului obiectiv necesar, legăturile economice dintre
Transilvania şi România şi-au manifeslctl din plin capacitctlea ele rezislenţă în aceste momente deosebit de grele. Au fost folosile forme noi,
adecvctte situaţiei: o parte din vitele crescute în Românict emu trimise
acum în Transilvania prin Serbia 18 • Unele mărfuri din Transilvania se
trimiteau, alături de produse ale industriei austriece, în Germania, Elveţia, Olandc1 unde erctu „naturalizate" şi exportate în Românic1 ca produse ale acestor ţări1B.
Războiul vamal c1 dovedit că guvernanţii austro-ungari n-au reuşi I
să creeze o coeziune economică între diferitele părţi ale imperiului; din
contra, aceste măsuri au accentuat forţele centrifuge. Mărfurile din
Transilvania aveau nevoie stringentă de piaţa României, căci, cu excepţia materiilor prime, rîvnite de capitaliştii din vestul imperiului, şi
a unor produse semifabricate, ele nu-şi găseau debuşeul acolo.
Totodată, Austro-Ungaria n-a putut împiedica dezvoltmea industriei
din vechea Românie. Statul român independent a luat o serie de măsuri
de protejare şi încurajare a industriei naţionale; de aceec1, ritmul ei de
dezvoltare a crescut, în pofida greutăţilor. Dificultăţile de aprovizionare şi desfacere din perioada 1886-1891 au uşurat, pe de altă parte,
pătrunderea capitalului străin în economia Transilvaniei, mai ales în
industria extractivă, siderurgică, textilă.
Pierderile suferite de industria şi comerţul Austro-Ungariei. dificultăţile economice şi fenomenele demografice negalive ( emigrări masive din Transilvania în România şi în alte ţări), au determinat guvernul imperial să reînceapă tratativele cu România. În 1891, în mod
oficial se pune capăt războiului vamal, eveniment salutat de comercianţii, industriaşii şi meseriaşii de toate naţionalităţile din Transilvania. Cercurile de afaceri de aici doreau să se încheie o convenţie nouă,
de durată şi reciproc avantajoasă, voiau să facă investiţii în „intreprinderi care să fabrice astfel de produse cărora, pe lingă o desfacere
corespunzătoare în interior, să le fie asigurat exportul eficient în România". Prin aceasta voiau să micşoreze dezavantajele în raporturile cu
fabricile din Austria şi Ungaria, care le concurau pe piaţa locală, datorită şi graniţelor vamale comune.
1
~ Raportul Cnmcrei de comerţ şi inciw,tric clin C/11j pc anul 1891, Cluj, t8rl:.!,
p. 23-26
rn Hnportu/ Cnmerci ele comcrt• şi industrie clin Hra}o1· pe w111/ 1893, Bra'lo,·,

p. G
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Industria alimentart1 din Transilvania avec1 mare nevoi0 de materii
prime din România. Reprezentanţii cercurilor ele afaceri clin Trnnsilvania
apreciau că pentru tratativele cu România importul de cereale şi vite
ar fi constituit „cel mai bun obiect de negociere" pentru ohţinerea de
înlesniri la exportul de produse industriale. Scumpirea cerealelor M fi
înrăutăţi L viaţa muncitorilor şi ar fi ascutil lupta lor pentru majorared
salariilor, ceea ce ar fi dus la scumpirea preţurilor fabricatelor, reslrîngîndu-se astfel posibilităţile burgheziei transilvănene ele a-şi desface
m8rfurile. Ială de ce, în concliţiilc, concurenţPi industriei clin vPstul imperiului, capitaliştii din Transilvania nu avedu interes ca la unele alimente de larg consum să crească preţurile.
Taxele vamale ridicate asupra produselor agricole din veclwa
Românie au reprezentat un avantaj pentru moşieri, dar au contribuit lc1
scăderea nivelului ele trai al salariaţilor, al populaţiei în general şi c1u
favorizat emigrarea. An de an, mii de transilvăneni emiqrau în România, în diferite ţări din Europa şi în America.
În rapoartele Camerelor ele comPrţ şi indu<-.trie din Transilvania srdemonstra că cercurile conducătoare din vechea Românie doresc încheierea unei convenţii reciproc avantajoase. Un raport al Camerei clin
Braşov aprecia c8: .,Cine urm8reşte atent alitudinea în probleme economice ale oamenilor politici români, care au un rol determinant în
statul vecin, nu poate tăgădui că ea nu este şi nu poate fi prietenoasă
faţă de năzuinţele noastre de exporF 0 •
·
La începutul secolului al XX-iea se constată o evidentă creştere a
industriei maşiniste în România, la aceasta contribuind noile măsuri protecţioniste din 1906 şi 1912. Necesităţile economiei moderne au determinat, în perioc1da 1900-1914, o creştere importantă a transporlurilor
mecanizale. Lungimec.1 căilor ferate a sporit de la 3140 km în 1900, lc.1
3549 km în 1914. Ele aveau deja cinci puncte ele joncţiune cu reţeauc1
clin Transilvania, dovadă elocventă a unităţii economice a regiunilor
româneşti. Categoric însă, comparativ cu ţ8rile ca pila liste dezvollate,
România de atunci se afla într-o stare ele netă înapoiere tehnică-indus
trială, exprimată, înlre altele, în predominarea industriilor alimentară
şi uşoară; ţara era înfeudată marilor puteri imperialiste, dominata economic şi politic de marile monopoluri internationale, care o reduceau
ld siluaţia de debuşeu pentru produsele lor industriale şi de furnizor de
malerii prime. ln plus, o parle însemnată a teritoriului românesc se afla
încă sub ocupaţie străină.
ln acelaşi timp, Transilvania, aflată sub dominaţia habsburgică şi
inclusă în teritoriul vamal austro-ungar, a fost folosită de Austria în
primul rînd ca sursă de materii prime minerale şi agricole. în Transilvania s-au putut dezvolta numai acele ramuri industriale de care avea
nevoie Austria şi numai în măsura în care nu slînjeneau plasarea pro~

0

lbici<'m, pe ,inul EJ02,

Braşov,

p. 2
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duselor induslriale austriece. ln comparaţie cu regiunile din centrul şi
din vestul monarhiei, Transilvania era înapoiat8. economic. Deşi regiunile locuite de români reprezentau 25 % din populaţia regatului maghiar,
ele nu dădeau decîl 17 % din producţic1 industrială i..l acestuia:! 1•
Cu toate acestea, împotriva oprelişlilor de ordin politic şi economic
impuse de Austro-Ungaria, industria Transilvaniei a găsit un puternic
sprijin în legăturile economice indisolubile cu celelalte regiuni româneşti, Moldova, Muntenia şi Oltenia consti lui nd pieţe tradiţionale şi
principale de desfacere pentru numeroase produse industriale transilvănene, fapt ce favoriza dezvoltarea industriei în interiorul arcului carpalic, contribuind la întreţinerea legăturilor dintre ele şi reţeaua de căi
ferate transilvăneană, care, de la cca 4 OOO km la începutul sec. XX,
ajunsese la 5 OOO km în ajunul primului r8.zboi mondial, cu cinci puncle
de joncţiune cu reţeaua de căi ferate a vechii Românii:! 2 • Unitatea economică a regiunilor româneşti îşi afirma şi pe această cale caracterul ei
obiectiv. în aceste conddii. ramurile cele mai însemnate ce se dezvoltau
în Transilvania erau extracţia metalelor preţioase, industria minieră,
siderurgia, industria alimenlară, industrid lemnului, postavului, pielă
riei ş.a.
Adăugindu-se noii Conven~ii comerciale între Austro-Ungaria şi
România, din anul 1893, destul de nefavorabilă şi ea pentru partea română (pentru care convenţia însemna o nouă cedare de la interesele ei
protecţioniste), anul 1899 aduce alte dificultăţi ce stînjenesc dezvoltarea
relaţiilor comerciale cu Transilvania, datorate unei crize economice, resimţită şi în 1901 în cea ce priveşte comerţul Transilvaniei de sud. Iată
cum o criză oarecare într-una din cele două păfti Pxercita influpnţe negative, dovadă a slrînselor legături dintre viaţa economică a Transilvaniei şi a vechii Românii.
Un an mai tîrziu, Camera ele comerţ şi industrie din Braşov, trăgea
un semnal de alarmă (raportul pe anul 1902 - n.n.): ,,Griul românesc
ne este indispensabil. Mai gravă e chestiunea porumbului, necesar şi
industriei noastre. Majorarea vămii penlru importul porumbului din
România, din punctul de vedere al comerciantilor şi industriaşilor din
sud-estul Transilvaniei ne apare ca nemolivată şi periculoc..1să pentru
încheierea conven~iei comerciale cu România ... Dacă politica vamală
a Ungariei se deteriorează ca în anii 1880, o serie de industriaşi vor
trebui din nou să-şi strămute stabilimentele industriale în România.
Interesul Camer('i din Braşov pretindP o învoială dreaptă cu România
cu privire la comerţul cu vite. Importul direct al vitelor româneşti în
Ungaria este exclus, el se face prin Serbia. Foarte important pentru noi
e comeftul cu porci, pentru fabricile de salam, aflate în mare număr pe
Dcstrămc1rca monorhiei amtro-ungare, Edit. Acad. R.P.R., 1!1G4, p. 222
N.N. Constantinescu, DeZ\'o//c1tl'cr economică cr RomcîniL'i /u slirşitu/ sec. X/X
şi lwepu/11/ sec. XX, în Studii ,\rl. Ist., XVI, Bucureşti, 1970, p. 28
1
~
22
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teritoriul Camerei. Ar fi bine ca prin vămile de la Predeal şi Turnu-Roşu
se importe porci. Pentru aceasta tarifele noastre ar lrebui recluse":>:i_
Un raport, cel din 1907, exprimă nemulţumirea industriaşilor şi comercianţilor braşoveni şi sibieni pentru situaţia neschimbată a politicii
vamale şi comerciale cu statele balcanice şi, mai ales, cu cele care interesau în mod deosebit Camera din Braşov, România şi Bulgaria. Urmarea acestei stări de lucruri, total nefavorabilă pentru ocupc1ţiile locuitorilor din sudul Transilvaniei, a fost creşterea de proporţii a emigrării
ln 1906 numai din comitalul Sibiu (din 1889 circumscripţia camerei braşovene cuprindea comitalele Braşov, Făgăraş, Sibiu, Tîrnavd Mare), au
emigrat 2 934 persoane: 836 în România, 149 în Cermania şi l 898 în
America iar în 1908, un număr total de 1 640 de• oameni:>'.
1n pofida relaţiilor strînse dintre cercurile oficiale din România şi
Austro-Ungaria, datorită tratatului de alianţă din 1883, la care d aderat
Cermania şi apoi Italia, tratat reînnoit în mai multe rîncluri pînă în 1913,
puternicele contradicţii dintre cele două stale, din cauzd problemei românilor transilvăneni tot mai oprimaţi social şi naţional şi a poli lic:ii
economice a monarhiei, de obstrucţionare a legăturilor economice clintr0 Transilvania şi România, făceau ca alianţa dintre cele' două stale să
nu fie de lungă durată.
De pildă, România a depus eforturi serioase pentru încheierea unei
convenţii comerciale cu Austro-Ungaria mai echitabilă clecît cea din
1893. Prin noua convenţie, încheiată la presiunile părţii române în marlie 1909:!\ cu valabilitate pînă în 1917, Austro-Ungaria beneficia de reduceri vamale la diferite produse industriale, iar României i s-au făcut
concesii la importul vitelor în stare> tăiată (vil<' cornule•, oi, porci, tăiate
în abatoarele de graniţă), acceptîndu-se şi importul ele lînă, c ot1rne, oase,
copile, piei, păr de animale, seu şi osînză în butoaie, lapte, ouă, brînz[1,
unt. Importul se va face pe teritoriul Ungariei prin punctele ele f ronlier8
de la Ghimeş, Bran, Predeal, Turnu-Roşu, Orşova~''. Ca urmme, industriile textilă, ele pielărie şi de salamuri din Sibiu şi Brc1şov se vor înviora. Convenţia stipulind importul numai al c1nimalelor lctiate, a t1vut
însă efecte grave asupra economiei de vite transilvănene. Soarta oierilor mărgineni era astfel pecetluită, deoarece importul ele cmimc1le vii
era oprit, ceea ce însemna nimicirea acestei ocupaţii predilecte şi atît
ele lucrative a mărginenilor 2 i.
Cu loat<~ că exista un control sPver asupra r<'specUirii pr<•vedNilor
legii vamale, schimbul de mărfuri dintre negustorii din sudul Transilvaniei şi România nu a pulul fi împiedicat. Pe de altă parte, negustorii şi
să

Rapc,rtu/ Camerei de Comer/ şi industrie clin Braşov pe anul 1902, în Re\'i.~la
Hl03, p. 266 nr. 31,
1
_~_ Ibidem, pe 1906, în Rev. economică, 1907, nr. 43, p. 311
•
, i., _I_. Gheorghiu, Relaţiile <finire România şi Austro-Ungwia în anii 1908--1914,
1n S11_ul11 Art. ~st., XI, Bucureşti, 1968, p. 138
~~ Revista economică, 1910, nr. 9, p. 112
•· lbicl<•m, p. 315
~:J

economică,
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industriaşii transilvăneni nu încetau să ceară remedierea acestei situaţii
Astfel, în rapoartele Camerei de comerţ din Braşov din anii 1909 şi 1910
se expun plîngeri împotriva greutăţilor cu privire la schimhul de mărfuri
cu România:! 8 •
Războaiele balcanice au influenţat negativ comerţul Trnnsilvaniei
cu România, în primul rînd prin scăderea imporlului de materii prime
şi semifabricate de către Austro-Ungaria şi prin taxele prohibitive impuse de aceasta la importul de vite şi cereale clin suci-estul Europei, în
principal din România.
Şi chiar dacă, în anii 1914-1916, ani în care războiul mondial imperialist însîngera o mare parte a Europei, România, care se declarase
neutră, nu a întrerupt rela~lile comerciale cu Austro-Ungaria, în realitate ea se desprinsese de Puterile Centrale şi se afla în tabăra Antanlei,
care îi promisese împlinirea dezideratului naţional. Acest fapt a fost
determinat de prudenţa guvernului Ion I. C. Briilianu de a nu da pe fott\
orientarea şi intenţiile României, într-un moment în care victoria finală
era departe de a fi previzibilă. Din august 1916 ele însă. încetează, o
dată cu declaraţia de război a României făcută Austro-Ungariei şi pă
trunderea trupelor române în Transilvania.
Conştiinţa îndoitei oprimări social-economice şi naţional-politice,
oprimare tot mai agravală dupi1 1900, pe măsură ce claselor dominante
austro-ungare le apărea tot mai nesigur viitorul monarhiei, oprimare
ce a culminat cu politica de deznaţionalizare forţată şi sistematică şi
tîrîrea românilor supuşi într-un război cu totul potrivnic intereselor, a
devenit tot mai puternică. în rîndul maselor româneşti din Transilvania
inclusiv în rîndul burgheziei. Împinsă pe planul al doilea în domeniile
economic şi politic, împiedicată sistematic în dezvoltarea sa din partea
claselor dominante auslro-ungare, burghezia română. grupală în Partidul naţional se alătură mişcării generale a proletariatului, a ţărfrnimii
şi soldaţilor, subminînd din interior putredul edificiu i.il 1\fonarhiei austro-ungare, în timp ce coaliţia Antantei - în cadrul căreia România
purta un război drept, de eliberare şi întregire statală - o aducea în
pragul dezastrului.
Prin lupta comună a mi:lselor populare clin România şi din teritoriile
româneşti aflate sub stăpînirea Auslro-Ungariei, visul multisecular al
poporului român, dreptul său sfînt. şi-a aflat împlinirea la 1 decemurie 1918, prin Unirea Transilvaniei cu România.
Pentru dezvoltarea naţiunii române şi afirmarea sa tot mai pregnantă în concernul naţiunilor, Unirea din 1918 a avut o însemnătate
excepţională, dc•schizînd noi posibilităţi de progr0s pentru poporul român, pentru creşterea forţelor de producţie, pentru lupta forţelor pro~~ ŞI. Pascu, C.C. Giurescu, I. Kovacs, L. Vajda, U ne/L' w;pcctL' ulc problemei
cigrurc în monarhia austro-ungară 1n începutul se-colului al X.\-leu ( 1900-1918), în
Destrămare(/ moncirhiei m1stro-ung<1rc 1900-1918, Edit. Acad. R.P.R., Oucureşti, 1964,

p. 74
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gresiste în vederea înfăptuirii năzuinţelor lor de lilwrlale socială. Din
punctul de vedere al comunităţii de viaţă economică, alît de necesară
prosperităţii fiecărui popor, Unirc--'a din 1918 are, dP asemenea, o însPmnătate istorică. Ea a pus de acord forma de organizare statală cu cerinţele obiective de dezvoltare a societăţii româneşti.

DIE WIRTSCHAFTLICHEN BINDUNGEN ZWISCHEN DEN RUMĂNISCHEN LĂNDEN

(Zusc1mme nfassung)

Die \\'irlschafllichen Bindungen zwischen den rumănischen Lănden dies-und jenseites der Karpaten haten als Ursprung die geschchtlichen, geo~Jraphischen und Wirtschaftlichen Umstănde, in welchen sich die rumănische Nation gebildet hat. Sie
\\'urden also aus den dem rumănischen Gebiet eigenen nati.irlichen Bedingungen geboren. Die einheitliche schopferische Tătigkeit unseres Volkes und seine stăndigen
Kămpfe fur sozialen Fortschritt scheflten die Voraussetzungen zur Vervollstăndigung
jener Elemente die zur Bildung der Nation und Begri.indung des einheitlichen Nationalstaates fuhrten. Der ausschlaggebende geschichtlich bedingte Faktor, der
zur Erhaltung und Vertiefung der Wechselbeziehungen fi.ihrte, war die sich gegenseilig ergănzende Wirtschaft der rumănischen Lănder. Die Eigenheiten der wirtschaftlichen Entwicklung der rumănischen Lănder ergănzten sich gegenseilig. Dieser
- sich verstărkende komplementăre Charakter der Wirtschaft der rumlrnischen
Provinzen muss besonders unterstrichten werden, da er in einer Zeit der beginnenden
kapitalistischen Produktions weise die ldeen, Erwartungen und Kămpfe fi.ir die
Vereinigung aller Rumănen untersti.itzle.
Kunstliche Grenzen behinderten die wirlschaftliche Entwicklung war nur noch
unter den Bedingungen eines einheitlichen Ganzen, bei gleichzeitiger Abschaffung
der unnati.irlichen Grenzen, moglich. Die endgi.illige Vereinigung war also ein lebenswichtiges Problem fur die rumănische Nation, um die staatliche Organisationsform
den objektiven Forderungen cier [nl\\'icklung der rumănischen Gesellschaft anzupassen. Die Schaffung des staatspolilischen Rahmens fi.ir die Entwicklung des modernen Rumanien halte einen positiven Einfluss auf der wirtschaftlichen, politischen
und sozialen Fortschritt unseres Landes und hat die Entwicklung der Produktionskrăfte erleichtert.

~
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COPIŞTI ŞI MANUSCRISE IN BIHOR IN SECOLELE

AL XVII-LEA

ŞI

AL XVIII-LEA

de
ATANASIE POPA

În ţinutul românesc al Bihorului a dăinuit pînă tîrziu în evul mediu o puternică organizare cnezială şi voievodală, o pătură de voievozi
şi cneji, susţinători ai culturii scrise româneşti.
Cartea tipărită era rară. Comunităţile săteşti nu-şi puteau procura
cărţile necesare, care veneau de departe, de peste munţi, din Muntenia sau Moldova. Blajul a început a tipări cărţi mai ales după 1750,
iar pînă atunci cei care plecau pentru hirotonire, aduceau cărţi de la
Rîmnic, Tîrgovişte, Bucureşti, Suceava, Neamţ şi laşi, dar şi acestea erau
puţine şi scumpe. Pentru ca aceste lipsuri să fie acoperite, au fost cău
taţi scriptori, cu ştiinţă de carte, care veneau din depărtări mari pînă
în Bihor. Faptul că în Bihor se cunosc pînă azi 126 de copişti - număr
probabil incomplet încă - Pste grăitor. Rolul pe care l-au avut în miş
carc>a pentru libC'rtate naţională şi dC' culturalizare a ţăranului român
este foarte important.
Aceşti copişti au cultivat slova în satele bihorene. Cei mai mulţi
şi-au scris cărţile în satele din sudul Bihorului,
în jurul Beiuşului,
vechi centru de cultură românească. Ni s-au păstrat multe manuscrise,
cele mai multe scrise între 1650-1750. Privitor la numărul copiştilor,
observăm că între 1650-1700 cunoaştem 14 copişti, între care locul de
frunte îl ocupă „dascălul" Vasile Sturze, badiul moldovanul, cu 33 manuscrise cunoscute ori mC'nţionate şi care petrece în Bihor aproape
40 de ani. Locul al doilea îl ocupă Popa Ursu din Cotiglet, de la care
avem numai 4 manuscrise între 1660-1690, dar de o importanţă deosebită pentru istoria limbii şi literaturii vechi, cuprinzînd în copie şi
vechea cazaniP moldovenească din timpul lui Lăpuşneanu. Locul al
treilea ca jmportanţă îl ocupă popa Giurgiu şi popa Ioan din Luncasprie. Urmează ceilalţi, nici unul nu rămîne prea mult în urma primilor, bunăoară ca Pătru din Tinăud de la care avem 18 manuscrise şi
care rupe cu influenţa calvină, fiind urmat şi de dascălii muncăceni.
21·
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ManuscrisC'lC' sîn t numai româ1wşli. Un singur manuscris estP slavo-român, cum se- tipăreau c i:i.rţile între 1650-1705 la Braşov, Sibiu,
Buzău şi Rîmnic. Cărţi slavone manuscris0 s-au mai găsit la Beznea
(DPlurC'ni), un Liturghic•r clin 1560 şi un Ocloich tot din sr•colul al X\'11<-'a, J)fOVC'nil<' dP la mînăslirPa Plosca de lingă Hateg. Acc•sle cărţi provin c!C' la preotii ruteni de la Muncaciu, care şi-au adus cu ei cărţile,
tipărite mai alc-s la Liov, în secolPle XVII-XVIII. La Satu Mare, dintre_' cc,le 14 cărţi slavonP, 10 au fost la mînăstirea Bixad.
CPle mai frecvent' folosite lucrări istoriografice în cercetarea de
faţă sînt următoarele:
1. Bianu, Catnlogul nwnuscrisl'lor române.şti, voi. I-III
2. Strempel, Ci„ Catc1logul manuscrise/or româneşti, voi. IV, 1967
3. Ciuhandu, Gh., în Cele Trei Crişuri, Oradea„ 1920-1922; Legea Românească, Oradea, 1927, 1934; Tribuna, Oradea, 1919; Re\·ista
Teologică, Sibiu, 1913; Biserica ortodoxă română, Bucur<>şli, 1941 ş.a.
4. Firu, N., Urme vechi de cultură românească în Bihor, Oradea,
1922
·5, Lăzureanu, FI., Bilwrul, vechi centru de cultură, în Legea Românească, Oradea, 1947, nr. 11-12
6. Lupşa, Şt., Istoria bisericească a românilor bihoreni, Oradea,
1935
7. Lupşa, Şt., Istoria Diecezei Aradului, 1938 (în mss.)
8. Mangra, V„ Cercetări literar-istorice, II, Bucureşti, 1896
9. Pripor, M., Diecii şi preoţii din trecutul românilor bihoreni, în
Familia, Oradea, 1926, nr. 7-8
10. Roşu, Titus, lnsemnări şi inscripţii bihorene, Beiuş, 1941.
Articole în Beiuşul şi Legea Românească, 1942-1944
11. Strempel, Gh., Copişti de manuscrise româneşti pînă la 1800,
L Bucureşti, 1959
12. Pistrui, C., Manuscrise româneşti şi sla\·e în biblioteca Episcopiei ortodoxe române a Oradiei, Bucureşti, 1974
13. Mălinaş, M., Manuscrise liturgice din Bihor, în Biserica ortodoxă română, VII.
0

Jncepem cu lista copiştilor dascăli moldoveni care au lucrat dintoace' ele CarPilii '.·i dintre care, unii au activat ~i în Bihor:
I. AGATHON, ieromonahul din Iaşi, ,.lăcuitor" în
Şumugiu Bihor copiază
111 ~iriil ·- Araci, în 1701 un Molitvenic. Ms. Ac. 4215, Strempel, p. 3
Jn 1717 copiazZl un Misce/uncu care cuprinde. texte din: S1tustnic, Şupte laine
<;,i T.'pi.~to/iq

Al doilea manuscris Pste ntribuit cip ŞtrC'mpel lui Sturze, dar acel Ms. 709,
cuprindo nunwi Cele Şuplc Tuine copiate dupZI \'arla,1111. Agathon ii copiază tllt după
\'orlaam.
2. D11scZ1lul DAMASCHIN copiuLZl in 1754 un Octuich, Ms. Ac. 212, Strempel,'
p. 44. A fost uz1sit în bisericu din Sîngeor:t - Năsăud.
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ILIE ARON POPOVICI ctin Iaşi. copia7ă în 1697 o colecţie cte CaHărniceşti Maramureş. Ms. Ac. 3509, Strempel, p. 115.
4. Diacul IOAN copiază între 1653-1655 o Cazanie şi Minei în limba slavonă
şi Cele şapte Taine, în româneşte, ciupii. Varlaam, în satul Nancon1, în jL1rul ora~ului
Hust. Mete!;i, /sl. bis. p. 376.

zanii

3.

Dascălul

şi

Omilii, în
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man11scrise în Bihor

5. IONIŢA VOIŢA, molctovean, sucevean, copist şi legător cte c,irti. A cutreierat multe sale clin Maramureş printre anii 1758-1778. A fost şi ctascc"1l la mîn,htirea
Moiseiu. I. Birlea, pp. 81, 86, 115, l rn, 138, 156.
6. Diacul NICOLAr: copiazt1 în 1706 Octoihul lui Ioan Damaschin în St1cel Jn Săcel pîntt prin 1746-1754 a fost mînii.stire, a c,irei biserică de lemn
a fost mulati'i la Siqhet. Ms. Ac. 4276, Strempel, p. 167, J\·letcş, Mînăsl iri, p. 178.

Maramureş.

7. ,.Dasci\lul" STURZ[ VASILI[, bactiul, moldovanul, de la care cunoa)tem direct sau prin indica\ii -;,i note, pin,-, c1cum 33 de manuscrise. A lucrat printre anii
1693-1730. Al Popa, Un cărturnr biliorcun clin secolul ul X\'I/-lcc1: Vasile Sturzc
mo/dovanul în Mitropolia Mo/clo\•ei şi Succn'i, Iaşi, 1966, p. 54-69.

8. ,.Dasci\lul" molctavschi, ŞTLFAN, clin Dragomireşti - J\loldov,a, a scris înţre
,mii 1738-1742, prin mai multe locuri din Ardeal. A fost şi prin tinutlll Turciei în
1742 unele lasă un Ocloich-Minci. A mai fost pe la Braşov şi \'intui de Jos, unde
scrie un Prăsnicariu şi Triod-Pc ni icos/ar, Strempel, p. 243.
9. Ieromonahul \-ARLAA.l'vl, moldovean, copiază în 1716 în Sibiel un T1 ioc/ sla1

o-român. (Strempel. p. 261 ). Ms. Ac. 759.

10. Popa VASILIL moldovanul, zugrav, copiază în Gîrbou -

Dej, în 1718 un

Utwghi<'r Strnslnic.

11. Popit

\'ASILIE, moldo\·,rnul. dascZ1lul „obi)nttielnic", copiază
Maramureş, Birlea, p. 139.

în

1700

un

Apostol în Năncşti -

12. Popa VASILIC moldovanul. zugrav, copiază în 1728 în Cheriu -

Molitvenic. Manuscrisul se află în coleclie particulară.

Bihor, un

13. Popa ŞANDOR din tara Molctovci, dascăl la Băseşti, scrie un Praznirnriu.
Bibi. milropolitani'\, Sibiu, Ms. 227.
14. ICROFTIE ol Moldova, legător de cărti, a lucrat prin 1729 la Dragomireşti şi
Ia mînăstirea Ciuleşti - Maramureş, unde e ~i înmormînli1t, Bîrle,1, p. 94 şi 130.
tăţii,

15. Diacul ION moldoveanul, copiazt1 un Rnzumnic în 1761. Biblioteca UniversiCluj, Ms. 4390.

•

•

Copiştii care au trăit ~i lucrat în 13ihor sînt următorii:

I. Diacul AGATHON ermonah-ieromonah-ot Iaşi, liicuitor în Şumugiu -

Oradea.

Molitvenic snis în Şiria, Arad, Ms. Ac. 4215, Strempel, p. 3.
2. 1717 - Miscc/nncu care cuprinde:
Strastnic;
Şapte Taine după Varlaam (1644);
- Epistolia.
Pe manuscrisul Şapte Taine - Pravila din 1717, ff. 3-14 are insemnareH: Cu
mila dumnezeu, Păscuţă Toader din Gepeş, am cumpărat Pravila pomană şi o am dat
1. 1701 -

pomană în mina lui popa Iştocu în Lazuri, an. 1720". Manuscrisul a fost dăruit Academiei de V. Mangra.
Pe Strastnic, fila 182 se află însemnarea: ,.Aceasta Strastnic am scris <liiacu din
Ţara Moldovei lăcuitor în Şumugiu anii domnului 1717 iulie 21 ". Mangra V., Cercetări, p. 15, Lupşa, Bihor, p. 27, Ciuhandu în Tribuna, 1919, nr, 48-49.
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II. Diacul AVRAM din Suştiu.
Copiază în 1690 a doua parte a Octoichului din manusrrisul SALA, care cuprinrlc şi Epistolia.
Pe pagina 47!J este însemnarea: .,Scris-am eu diacu Avram din Suştiu lnlr-această sfinlă carte şezinrl Ia inv[1tătură în Segişlu". Deci, în 1690 a fost şcoală ln Seghişle, care pe Ia 1504 avea protopop. Manuscrisul se află în colecţie particulară.
III. Dascălul BLAGOVICI DIMITRIE din Remetea - Beiuş: 1696-1698: Esopia.
Copie după E:sopia tipărită în 1695 in Sibiu. Ms. Ac. 149, Strempel, p. 22.
Pe fila 92 din Cuvîntul către cititori:
., ... îndrepta li cu duhul înlelepciunii şi al blîndetelor,
crezînd bătrinetelor;
că mi-a fost mina cam gria,
peana încă era rea
şi-am avut vreme cu nor
dar tot am avut dor
ca, după ce am început
să o văz desăvirşit.
Semnează Dimitrie Remeteanul •
IV. CERE TEODOR din satul
T.

Roşu,

Mănăştur

-

Arad, (1713) -

Anlologion-Minei.

Legea Românească, 1946, nr. 20.

V. Popa CHIRILA din Apateu -

Bihor; (ol selo Apatiu).

1717 - Liturqhii şi Strastnic, găsit în Duşeşti, Lupşa, Arad, p. 191. Ciuhandu
notează în 1930 că a fost în biblioteca Episcopiei ortodoxe din Oradea. In 1968 nu
mai era.
VI.

ŞTEFAN COŞAN

din

Vărăşoaia

-

Vărăşeni

1. 1728-1730 Sbornic şi Apocrife. Filele 97-101 slnt mai vechi.
p. 191. Colecţia Ciuhandu.
2. 1731. Prăznicariu, scris în Pişc ari - Carei. Colecţie particulară.
VII. Diacul DANILA din

Coruş

I. 1794, Mineiu scris în Gepiu.

-

Lupşa,

A.rad,

Cluj.

Pină

în 1898 a fost sinqura carte în biserica din
Josani. Ms. Ac. 942, Strempel, p. 46. Pe fila 3 scrie: .. Cu mila lui dumnezeu lncepem
meneiu pre „limba românească•. Pretul 12 florini.
In 1731.IV.17, face notă şi dascălul Pa,·el muncăcianul.
VIII. Diacul DANILA din
s. XVIII -

Miniei mare -

clupă a lui
Roşu în Bciuşul,

X. EUSTATIE 1724, Cazanie

Sbornic,

Răbăgani

IX. DUMITRU din
Cazanie

T.

Seghişte.

-

gă~it

ln biserica rlin Hotar.

Beiuş.

Varlaam.
1943, clec.

.,malioglava• (cap mic), levitul din

clupă

a lui Varlaam,

găsită

ln

Duşeşti.

Rotăre~ti.

Colec\ia Ciuhanclu.

XI. popa FLORU din Apateu.
I. 1724 - Liturghii, pentru popa din Slnmic/duş. Firu, p. 25, Pripor, Familia, 1926,
nr. 6, Tribuna, Arad, 1919, p. 49. Lăzureanu in Legea Românească, 1947, p. 88.
2. s. XVIII - Octoich aflat in Răb;iguni, Ldzureanu, loc, cit.
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XII. popa FLORU din Belfir
1712 - Octoich - în biserica din Hinchiriş. Bibi. Univ. Cluj, nr. 2658, Fond Lapedatu.

XIII. popa „FLORA• din Cheresig.
1717 - Ceaslov-Sinaxar-Paraclis, Moise Popoviciu, în Biserica
1904. 26.V., Colecţie particulară.

şi

şcoala,

Arad,

XIV. popa FLORE din Dobricioneşti.
1678 (?) - Epistolia şi trei apocrife in Molitvenicul lui popa Pătru din Tinăud
(1674),Meteş, /st. bis., p. 379, Biserica şi şcoala, 1905, p. 266. Lupşa, Arad, p. 178.
XV. popa FLORE.
1708 - Osmoglasnic-Octoich - aflat în biserica din Răbăgani. A fost scris pe
seama popii Velea Nicoară din Prisaca. Pripor, Familia, 1926, nr. 6-7, Firu, p. 25, Lă
zureanu, Legea Romanească, 1947, p. 88.
XVI. popa FLORE din
I. 1721 2. I 736 -

Ciriş.

Pen/icos/or. Se găseşte in Bibi. Episcopiei ort. din Orudea.
Triod. Bibi. mitropolitană, Sibiu, cota 226.

XVII. popa FLOREA din Josani.
I. 1704 - Euho/ogiu-Molitvenic, scris în Remetea. Copie după cel din 1689.
2. 1705 - Euho/ogiu, copie după cel din 1689. Aflat în Valea !\lare. Lupşa, Arnd,
p. 34, studiat de M. Mălinaş.
3. s. XVIII - Rînduia/a ispovcdaniei, după Molitvenicul din 1689, Gavril Popoviciu din Lupoaia, în Legea Românească, 1925, nr. 15.
Nimăe';ili.

XVIII. popa FLORE din
1708 -

morţi,

Cozanii la oomeni

XIX. popa GABOR din

Colectie

particulară.

Ciibeşli.

1728 - copiază texte în Miscclnncul din 1726 al lui Stanislav „malogl,1va • în
Bibi. Patriarhiei, Bucureşti, cota 153.

Săcădat.

XX. popa GAVRILA din Chislaq.
I. s. XVIII - Miniei, o filii cu text slavon. Găsit în Chistag.
2. 1713
Molitvenic, din Tilcrnş, T. Roşu, în LC'gca Româncoscă, 1946, nr. 19,
p. 179.

XXI. popa GAVRILA din Cimpani -I. 1765 2. 1750 -

Pornc/isu/, T.

Pomezău.

Roşu, /nsemnări,

Octoic/1. Ms. 516, Muzeul

XXII. popa GAVRILA din

p. 18.

Ţării Crişurilor,

Oradea.

Copăceni.

1765 - St rastnic, scris în Copăceni. T. Roşu, /nsemnări, p. 17 şi 86, Pripor, Fami/io, 1926, nr. 7.

XXIII. 1. 1759 -

popa GAVRILA din

Hidişelul

de Jos.

Evanghelier. A fost găsit la Episcopia orlodt9xă din Oradea, Cfuhandu,

1930.
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2. 1764 - Evanghelic, manuscrisul scris în Săcădat. T.
1946, nr. 20.
.
3. 1770 - Penticostar - ar fi în Chişirid. Firu, p. 26,
nească, 1947, p. 88.

6
Roşu,

Legea

Lăzureanu,

Romanească,

Legea Roma-

XXIV. popa Gavrila din Sititelec.
1. 1738 - Cazanii. Copie după cea din 1699. A fost la Fughiu. FI. Mureşianu,
Cazania lui Varlaam, Cluj. 1944.
2. 1739 - Liturghii. Ms. Ac. 1832, Strempel, p. 75, Firu, p. 24, Meteş, p. 376.

XXV.
1730 -

dascălul

GAVRILA din Tirean.

Tripcsnct. Bibi. mitropolitanii, Sibiu, cota 225.

XXVI. popa GHEORGHE din Ciuci-Vîrfuri.
1. 1698 - Fragment din Ceslove/ul din Bălgrad ( 1685).
2. 1723 - Sinaxar (Minei). Tr. Mag ier, în Revista lnst. Soc. Banat-Crişana,· Timişoara, 1942, p. 417.

XXVII. popa GHEORGHE din Gurba.
1724 - Miscelaneu, colecţia Ciuhandu.
XXVIII. diacul-dascălul GHEORGHE din Vima.
I.
în Cele
2.
3.

Triod, găsit în Brusturi. Are notă de popa Ştefan din Vima. Ciuhandu, U rmc,
trei Crişuri, 1921, nr. 3.
1750 - Liturghii. Ms. Ac. 4154, Strempel, p. 76.
1750 - Liturghii, în Fildul rle Sus. Ms. Ac. 4275, Strempel, p. 77.

XXIX. protopop GIURGIU GRAV A din Căbeşti.
Predică pastorală.

1724 -

Ciuhandu, Urme.

XXX. popa GIURGIU.
1. 1742 -

a) Cînd ,·rci să propăvcduicşli şi să îm·cfi ominii.
b) CîndecuJ de Zori direpte. Ciuhandu, Urme.

XXXI. popa GIURGIU din Leheceni.

1762 - Cazania de la Coieşti, scrisă cînd a lornil in Bunt0şli. Copie fideli\ după
a lui Varlaam. l\ls. 517, Muzeul Ţării Cfr;,urilor, Oradea. T. Ro~u. / nscmnari, p. 18.
XXXII. popa GIURGIU din Luncr1spric.

1650 Firu, p. 15,

Litnnii, cînlece calvineşti, gi'1sile la Albeşti. Ms. Ac. 4642, Strempel, p. 87,
Lupşa, Hilwr,

p. 24. Al. Popa, Cintccc

XXXIII. popri CIURGIU din
1748 şul

Prăzniu,ru/

de la

caJ\·incşli,

Cluj, 1965 (in man11scris).

Voincşti.

Criştior. Colecţia

Ciuhandu.

XXXIV. popa IANAŞ - ar fi popa Ioan „prişelet• (pribeagul) din Valea CriRepede.
1760 - Cr1tm.·asicr. Ciuhandu, Legea Romcincnscă, 1934.15.XI.
XXXV. Diacul ILIE HAIDEU, în Mierag.
1782 -

Cazanie scrisă in Cusuiş. Pripor, Fnmilia, 1926, nr. 6-7.
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Ţara Crişului.

Liturghii, Maslu. Bibi. mitropolitană, Sibiu, cota 17. 18.

XXXVII. popa IOAN

prişelet,

din

ţara

leşeascZ1,

cind '.;,Cdca în Bi\laia.

l. 1724 - Cazania a lui Varlaam, scris;\ în Bi\laîa. Manuscrisul s-a găsit în biserica din Goila. lntr-o însemnare se scrie: .,popa Janos lenger orszci.g a nemzctcs
urampopa Janos lenger orszag" (popa Ioan din Bălaia ţara leşească cinstitul meu
domn popa Ioan, ţara leşească) prier 1726. 15. Deci acest popa pribei1gul a fost
din Polonia şi a făcut cultură în Ţara Bihariei. Şer'Jan Cornil[1, Revista Teologică,
Sibiu, W41, nr. 1.
2. 1725 Penticostar, scris în Oălaia. :t-.1s. Ac. 3341, Strernpel, p. 12fl.
3. 1726 - Apostol şi L\·anghelii, scrise în Surduc, pctslral în Derna. Firu, p. 23.
4. 1729 - Minologhion cc să zice Sănăcsariu. Ms. Ac. 35G, Slr,!mpel, p. 1W, Tribuna, Arad, 1919, nr. 48-49. Notează: .,Scris-am cum am ştiut. voi citiţi cum putc\j".
5. 1720 Catavasier, scris pe Valea Crişului Repede, cînd era de 80 de ani.
Colecţia Ciuhandu.
6. 1731 - Cele Şapte Taine, copie după Varlaam, copiată în Crestur, de popa
IOAN „lengeru". Colecţia Ciuhandu.
muncăcianul, din Apateu, .. lăcuitor" in Cefa.
1. 1730 - Cazanie'. copie după cea din 1699, scris[1 în Nojorid. Manuscrisul a
fost şi în Inand. Firu, p. 28, Lupşa, Arad, p. 429.
2. 1732 Slujba Strastclor, Fpistolic şi Pascnlic, scrise dupiî tipar, în Cefa..
Ms. Ac. 701, Strempel. p. 120, Mangrn, p. 18.
3. 1737 - Cazanii dup;, Varlaam, scris[, în Apaleu, diacon lingă popa Florea
Ms. Ac. 4136, Strempel. p. 120.

XXXVIII. diacul IOAN

XXXIX. popa IOAN din

Aştileu.

1. 1728 - Liturghii, manuscrisul tei minat de diacul Simion din Aştîleu. M,. Ac.
2302, Strempel, p. 121 şi 217.
2. 1750. - i\ntologhion. Ms. Ac. 4217, Strempel. p. 121.
3. 1780
T ripionct, aflat în biserica din Chislag. T. Ro~u. Legea Românească;
1946, nr. HI.

XL. diacul IOAN din Cîmpani-Pomez,-,u.

1741 -

Mineiu, se găseşte în Albe~ti. Pripor, Familia, 1926, nr. 6.

XLI. popa IOAN din Gepiu.
1722 -

Octoich. Bibi. Ac. Filiala Cluj. cota nr. 3.

XLII. popa IOAN din Hidi~elul de Sus.
I. 1736 - Cnzanie, după a lui Var/Claro, a fost în biserica din Cei ca. Bibi. [pisc.
ort. Oradea; Pripor, Fomilia, 1926, nr. 6.
2. 1764 - Evanghelic, găsită în, Sficădal. T. Roşu, Legen Româneuscă, 1946, nr. 20

XLIII. popa IOAN din Luncasprie.
1674 - Litnnii, în manuscrisul de la Răbi'\0ani. Colec\ia [frem, Ţig11-M. Pripor
din CovăsinL Arad. Este la Episcopia ort. din Oradea.
1650 - Cazanie Şi Molitvenic, copie după Tîlcul lui Coresi din 1564 (1567). A
fost în biserica din Şumugiu. Provine din colecţia Ciuhandu. Azi, în biblioteca Patriahiei, cota 155, Tribuna, 1919, nr. 49, Meteş, p. 377, Lupşa, Bihor, p. 24. Vladimir
Drimba, O copie din secolul ol XV lll-len a Tilcului Evonghc/ii/or şi Moli/l'VC'nicului
diaconului Coresi, în Studii şi cercetări de istorie literară şi Iolelor, IV, 1935.
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XL V. popa IOAN din Şuiug.
1724 _ Lilurghic cu părti şi Molitvenic, găsit in biserica din
Cornilă, în Hev. Teologică, Sibiu, 1941, nr. 1-2, cu facsimile.
XL VI. popa IOAN din

Spinuş.

Şerban

Şuşlurogiu.

Mineiu. T. Roşu, Legea Homcinească, 1946, nr. 20.
Penticostar, găsit în Ineu - Bihor. T. Roşu, Joc. cit.

1. 1713 2. 1794 -

XL VII. popa IOAN din Teina.
1713 -

Prăznicarul

de la

Criştior.

Colectia Ciuhandu.

XL Vlll. diacul IOAN din Vim a Turzii,
S. XVII XLIX.

în

Aştileu.

Euho/ogiu. Bibi. Ac. Filiala Cluj, cota 81.

IONAŞ (prişelet)

1. 1700 2. 1760 -

lăcuitor

de la

minăstirea

Vaca,

lăcuitor

ln

Bălaia.

Mineiu. Lupşa, Arad, p. 31.
Calarnsier. Ciuhandu, Lcgen Românească, 1934.IX.15.

L. popa IOSIF din

Beiuş.

A fost

şi legător

de

cărţi.

1. 1755 - Cu\·inlări, carte de invătălură pentru preoţi, găsită în Săcădat, Tribuna, 1919, nr. 50, Piru, p. 24.
2. 1755 - Cazanii. Ar fi la un tăran din Cusuiş. Pripor, Familia, l!J26, nr. 7. El
compactează manuscrisul copiat de popa Gheorghe, al lui popa Adam din Ciuci Vîrfuri.
LI. diacul MIHAI din

Beiuş.

El copiazct partea a doua din Ocloichul Sala. tn acelaşi volum este şi Epistolia
copiaUi de un copist necunoscut. Colecţie particulară.
LII. popa MIHAI din Saca.
1726 - Triod scris în Saca. A fost în biserica din
f<lmi/in, 1927, nr 7.

Dumbră\"ila

Mică.

Pripor,

LIII. popa MIHAI din Sitani.
1728 - Cazanie după Varlaam. Conline şi Po\"estea liturghiei. Manuscrisul a
fosl găsit în Topa de Sus. Muzeul Ţării Crişuri!flf, nr. 503, T. Roşu, Beiuşu/, 1943,
28 august.
LI\'. popa I.\IIHAI din Topa de Sus.
1.
2.
3.
4.
5.
li.

1647 - Octoich :;;i Liturghii. Bibi. mitropolitană din Sibiu, cota 18_'19.
1647 - Octoic/1 - Bibi. mitropolitnnă, Sibiu, cota 19 20.
1648 - \" ietile sfintilor, Mele~. p. 37!1. Pripor, Familia, 1926, nr. 6.
1647 - Ocloic/J şi lrngment din Molit\·enic. Cununia. Col. particulară.
1658 - Polojenie-Cu\·intări. Metc:;,, p. 379. Pripor, Familia, 1926, nr. 6.
1650. - Octoicl1, Pripor, loc. cit. Manuscrisul a fost la Episcopia din Arad.

L\'. MOCA ZAHARIE din Forosig.
1714 -

Poezii religioase, col. Ciuhandu.

LVI. MOGA TOADER din Saca.
1736 -

Ceaslovcf. Col. Ciuhandu.
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Nicolae

muncăcianul,

din Sebi~.

Octoich şi Evangheliile, ms. scris în satul Buleni. Col. Ciuhnndu.

LVIII. popa PĂTRU din Broaşte.
l. 1750 - Păucenie - Cazanie.
2. s. XVIII - Cazania de la Hcznca.
Ar fi copiat 7 exemplare printre care şi cca de la Beznei!. Moise Popo\'iciu, fn
Biserica şi şcoala, Arad, 1903, p. 294. Tribuna, l!Jl!J, nr. 51-52.

LIX. popa
1750 -

PĂTRU

din

Căbeşti,

Cazanie. Col. Ciuhandu. Tribuna, 1919, nr. 51-52.

LX. popa PĂTRU din Giula.
1713 -

Cuvîntul Precistei. T. Roşu, Legea Românească, 1946, nr. 20.

LXI. popa PATRU din

Tinăud.

I. Slujba Maslului, pentru popa Marcu din S5.cădat. după un manuscris din secolul al XVI-iea (?) (Lupşa). Lupşa p. 25. Mangra, p. 16. Ciuhandu, Biserica şi şcoala,
I 905, p. 279-291.
2. 1674 - Tîrnosanie. Mangra, p. 16, Meteş, p. 472.
3. 1674 - Molitvenic :şi texte hagiografice. ,,40 de mucenici, Epistolia". Aceasta
din urmă copiată de popa Florea din Dobricioneşli. Mangra, p 17.
4. 1675 - Despre Munca celor :şapte Macm·ci. Lupşa, p. 25, Mangra, p. 17.
5. 1678 - Iertăciuni la oameni mor/i. Lupşa, p. 25. Ar fi la Episcopia din Arad.
6. 1679 - Liturghii. Ciuhandu, Urme, Lupşa, p. 25.
7. 1682 - Cazania din Ortiteag, după o Cazanie rusească. Colecţia Giuglea,
Dacoromania I, p. 356-359.
8. 1684 - Slujba slin/irii apei la Bobotează. Lupşa, p. 25.
9. 1685 - Ceaslov - Octoich, scris în Tinăud. Ms. Ac. 714. Meteş, p. 374.
10. 1686 şi 1688 - Ceaslov - Octoic/J, scris în Criştelec. Bibl. Univ. Cluj, cota
4327. Studiat de Atanasie Popa, Cluj, 1963.
11. 1688 - Molitvenic, scris în Tinăud. Bibi. Univ. Cluj, cola 4325. Ms. Ac. 4216.
Strempel, p. 179.
13. 1692 - Apostol. Roşu.
14. 1695 - Molitvenic, scris în Tinăud. Lupşa, p. 26.
15. (1685) - Cazanii Io mor/i, gJsită în Valea Mare de Codru. Lupşa, p. 25.

LXII.

dascălul

PAVEL din Muncaciu.

1 - Mineiu, cînd a fost la Gepiu. ln biserica din Gurbeşti. T. Roşu, p. 69. Ms.
Ac. 942. Strempel, p. 175.
2. 1725 - Molitvenic, scris în Văleni - Maramureş. Ms. Ac. 3513, Strempel,
p. 174.
3. 1731 - Prăznicariu, scris în Joseni. Ms. Ac. 942. Strempel, p. 175.
4. 1731 - Mineiu, în biserica din Şoimi. Lupşa, p. 23, Roşu, Beiu:şul, 1943,
25.VII.
5. 1732 - Mineiu, în Săliştea Pomezăului, terminat în Joseni. Ciuhandn, în Cele
Trei Crişuri, 1921, nr. 8.
6. 1733 - Mineiu, în Săliştea Pomczăului. Roşu, p. 81.
7. 1733 - Mineiu, scris in Saca. A fost în biserica din Petreasa. Pripor, PamiliCI, 1926, nr. 6. Nu se ştie unde se găseşte.
8. 1733 - Prăznicariu, scris în Saca. Bibi. Municipalii Oradea.
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9. 1733 Pomezăului. Roşu,

Mineiu, scris în Josani, terminat în Gepiu. Se găseşte in Săliştea
p. 81, Ciuhandu, Tribuna Poporului, 1897, nr. 238, Pripor, Familia,

1026, nr. 6.
10. 1737 - Mineiu, scris în Viilcău - Văleni, găsit in Bucea. Biblioteca Episcopiei cola 179.
11. 1740 - Mineiu, a fost in biserica din Aleuş. Bibi. Episcopiei ort. din Cluj,
nr. 69.
12. 1739 - Prăznicariu. Col. parliculară, Cluj.
13. 1741 - Triod - Pcnticostnr. Ms. Ac. 3198. Strempel, p. 175.
14. 1741 Strnstnic Pcnticm,tcu, in care a scris Pavel rus. Ms. Ac. 710.
Strempcl, p. 200. A fosl ~Jdsit în Lazuri.
15. (1750) - Octoich. Ms. Ac. 3176. Strempel, p. 175.
16. (1735) - Prăznicoriu, în biserica din Iclozel. Bibi. Seminariului ort. din Cluj,
J\ts. 8.
17. ( 1740) - Prăznicariu. Muzeul din Zalău.
18. 1741 - Strastnic - Penticostar. Iertăciuni şi alte apocrife. Găsit în biserica
din Feneriş. Lupşa, Arad.

LXIII.

loqofăt

PETROVICI din

Sălaj.

1732 - Lilurg/Jii, găsil în biserica din Pietroasa. In acelaşi manuscris copiazc'1
în 1733 şi rliacul Simion. Intr-un desen are copiată semnătura gravorului Demetcr din
Liturghierul lui Antim din 1711. Col. Ciuhandu. A fost la Episcopia ort. din Oradea.

LXI\'. IOAN POPOVICI din Haieu
1744 -

Pen/icos/Cir, gt1sit în Bochia. Ciuhandu.

LX\'. PAVEL POPOVICI din Diosig.
1813 Istorie

Versuri despre Constantin Brincoveanu. I.

Naţională,

LX\'I IOAN POPOVICI
1760 -

muncăcianul,

N.

Drăganu

în Anuarul Inst. de

cînd a locuit in Dieci.

Molit\·cnic. Pripor, Familia, 1926, nr. 7.

LXVII. GHEORGHE POPOVICI-CUCUIANU 1789 -

Lupaş,

Cluj, 1930, p. 460.

Ursu, din

Păuşa.

Miscelaneu, Alexandria şi alte 'texte. Ms. Ac. 3170. Strempel, p. 190.
în Dacoromania, IV, p. 239, nota 4.

LX \'III. POPOV ICI l\11TRU in Forosig.

1713. Mineiu MoCJa Zaharia. VeLi

şi

Sbornic. Cuprinde poezii şi psalmi ,·ersific.ali copia li de di arul
nr. LV. Pripor, Familia, 1926, nr. 6.

LXIX. PAVEL POPOVICI-PAPP, din Poiana Blenchii, protopop ln
1713 48-4!'1.

Poezii in

româneşte

LXX. Diacul SIMION din
17W prl. p. 121.

.şi

ungureşte.

Are

şi

o

listă

cărti.

Ro~u. p. 46-

Aştileu.

Liturgliii, continuă munca tatălui său, popa Ioan. Ms. Ac. 2302. Strem-

LXXI. Diacul SIMION din Bochia.
1713 -

de

Beiuş.

Epistolia, versmi şi rugăciuni. Lupşa, Arad, p. 45.
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LXXII. Diacul SIMION fiind fecior de 44 ,mi.
I. 1740 -

Octoich prescurtut. Firu, p. 25.

LXXIII. Diacul SIMION, Pietroasa.
1. 1740 Prăznicariu, Strntsnic giisit în biserica din Hirseşli. ;-.Js. Ac. 4572.
StrPmpel, p. 218. Ciuhandu, Urme, p. 217.
2. 174fl - Octoich presrnrtat. Firu, p. 25
LXXI\·. diacul SIMION, PiPtroasa.
1733 -

Liturghie, scrisi, în manuscrisul lui lo~ofc"1t Petro\·ici, nr. LXIII.

LXXV. STANISLAV „nkiagkova", .,maliogglova" din

Şum11~1iu.

Predici la morti. Se crede c[1 un alt exemplar ar fi la familia Ciuhandu
din Săc,idal. Ciuhandu, Tribuno, l!H9, nr. 50.
2. 1729 - Struslnic. Ciuhanclu, Tribuna, 1819, nr 48-49.
3. 1726 Strastnic şi Cozanii. In Să.c.:tdat. Copiaz[1 texle şi popa Gabor din

1736 -

Cibeşti.

Firu, p. 28.

LXXVI. dascctlul VASILE STURZE, badiul moldovanul.
1. 1693 - Ceaslov-Octoich, copiat în mifoi'\stirea Plosca-Haţelg, pe seama popii
Simion din Mada - Oriiştie. Ms. Ac. 1838, Strempel, p. 235, Al. Popa, p. 60.
2. 1694 - Cele şapte taine - Pwdla pre scurt, copie după a lui Varlaam din
1644. Scrisă pe seama popii Diinil[1 din Burucne. Bibi. orct<;;encasc[1 din Sibiu, At. Popa,
p. 60.
3. 1695 - Miscelaneu, Octolc/1 - Strnstnic. Copiat în Mada. Ms. 320. Bibi. Filialei Cluj a Academiei. At. Popa. 61. Pe foaia l noteazli: .,Scris-am ... cînd au tăet
Turcii taberele Vetera (Veterani), şi apoi au robit nemţii Ţara Crişurilor•. Pe f. 81
notează: .,Scris-am eu dascalul Sturze săracul de mine cct fuiu ca omu, ce-l prinsa
ursul şi scăpă de la urs şi nimeri la leu şi mai rctu-1 chinuia leul decît ursul".
Manuscrisul a fost şi în mina episcopului Atanasie, care a făcut unirea cu Roma
( 1700). Pe f. 108 îşi scrie numele, ca arhiepiscop.
4. 1696 - Ceaslov. Octoich şi Paraclisul Praceslii. Giisit de Mangra şi d[iruil
Academie>i. A fost scris în Mada. Ms. Ac. 712. Strempel, p. 234. Lupşa, Aract, p. 183.
Al. Popa, p. 61.
5. ante 1698. Octoich şi, Cawnii la oomeni mor/i. Bibi. Patriarhiei, Ms. 172.
Al. Popa, p. 61.
6. 1698 - Molitvenic, copiat în Răbăgani. Copia dupti cel din 1689. Col. particulară. Al. Popa, p. 61.
7. 1698 - Molitvenic, scris în Răbăgani, găsit în Copiiceni. Copie după cel din
1689. Roşu, p. 84.
8. Ceaslov-Octoich, Coleclie particulară, Al. Popa, p. 62.
9. 1698 - Molitvenic, copiat în Pomezău. Pripor, Familia, 1928, nr 7. Al. Popa,
p. 26.
10. 1693-98 - Liturghii, copiate în Mada. Bibl. orăşeneasd\, Sibiu. Al. Popa
p. 62.
11. 1699 Liturghii şi Rinduialo ispovedaniei, copiate în Lazurii Sohodoluiui
Unele texte sînt copiate de popa lştoc din Lazuri, după cel din 1689. Pe f. 8 notează:
.,Scris-am ... cînd au întunecat soarele în luna septembrie în 13 zile. Sii se ştie". Ms.
Ac. 707. Strempel, p. 234. At. Popa, p. 62
Rîncluiala ispovedaniei, copiată în Riibiigani, în acelaşi volum cu
12. 1699 Liturqhia. Firu, p. 21. Al. Popa, p. 63.
13. 1700 - Uturgliii, copiat în Răbăgani, în acelaşi volum cu nr. 12. Firu, p. 21
~t. Popa, p. 63.
14. 1700 - Apostol, găsit în Niineşti. Se intitulează „dascăl obişnuielniC-. Birlea, lnsemnări, p. 139. Al. Popa, p. 63.
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15. 1701 -

Ulurghie, copiat în Stracoş. Ms. Ac. 4160. Strempel, p. 235. At. Pop11,

p. 63.

16. 1701 - Ccnslo\·-Octoich, copiat în Stracoş, qZ1sil în Topa de Sus. Ms. Ac. 706.
StrempeL p. 234. Al. Popa, p. 63.
17. 1704 - Liturghie iără diacon, copiat[, tot în Stracoş. Ms. Ac. 4164. Strempel,
p. 235. Al. Popii, p. 63.
18. 1705 Mineiu Prăznicoriu, copiat în Lunca, Telec şi Utvin. Ms. Ac.
3107. Strempel, p. 235. Al. Popa, p. 63.
1!J. 1706 - Octoich, copiat în Lunca, Telec şi Nădab. Ms. Ac. 4124. Strempel.
p. 23G. Al. Popa, p. 64.
Arad.
20. 1706 - Apostol, copiat în Sîntelec, CJd.Sit in biserica din Cintei
Mangra, p. 17. Lupşa, p. 26. Al. Popa, p. 64.
21. 1706 - Evanghelie, copiată în Sîntelec. Lupşa, p. 26. Al. Popa, p. 64.
22. 1708 - Pravila slin/ilor părinti, copiată în Sintandrei lingă Timişoara. Copie după a lui Varlaam.
Pe f. 123 v. notează: ,.şi am scris ... în vremi a cînd s-au ridicat curu ţii lui
Racoţi Ferenc pe nimeţi şi era răutate mare în Ardeal şi la Crişul Negru şi Cîmpia
Ghiulei era pustietate". Şi au dasc[ilul Sturze încă am fugit în ţara turcului in Sîntu
Andreiaş, cînd era ciuma cia mare şi au murit în Sintu Andreiaş 366 de suflete şi
în toatf'I \ara Timişoarei". Ms. Ac. 713. Strempel, p. 236. Al. Popa, p. 64.
23. Ocloich, copiat în Felnac. Provenit din Sălaj. Bibi. Univ., Cluj, nr. 4 320.
At. Popa, µ. 65.
24. 1714. Octoich, p. II copiat în Nădab. Ms. Ac. 4214. Strempel, p. 236. At. Popa,
p. 65. V. şi nr. 19.
25. 1717. Cele şapte taine şi Strastnic, copiate în Şumugiu. Ms. Ac. 709. Strempel,
p, 237, Al. Popa, p. 65.
26. 1718. Liturghii şi Strastnic, copiate în Gîrbou-Dej. Ms. Ac. 3199. Strempel,
p. 266. At. Popa, p. 65.
27. 1720. /Vlolitvcnic, scris în Cotiglet şi în Otvoreş (1). Bibi. Episcopiei ort.
Oradea.
28. 1730. Liturghic, copiată în Răbăgani Firu, p. 21. Lupşa, p. 26. At. Popa, p. 65.
29. 1715. Apostol şi Evanghelic, găsit în Cinteiu. Mangra, p. 18. Al. Popa, p. 65.
Provenienţa îndoielnică. Nu se ştie unde se găseşte.
30. lnceputul sec. XVIII. Strastnic, scris in jurul Răbc1ganilor pentru biserica din
Hodiş. Ms. Ac. 708. Strempel, p. 1237. At. Popa, p. 65.
31. încep. sec. XVIII. Cele şapte /Clinc, copie după Varlaam. Ms. Ac. 711. Bianu,
Catalog, II, p. 463. At. Popa, p. 65.
32. încep. sec. XVIII. Cele şapte Te.inc. Dup[i Varlaam. Ms. Ac. 3564. Strempel,
p. 237. At. Popa, p. 66.
33. (1715). Rînctuiala ispovidoniei Lup~a. p. 2G. Al. Popa, p. 66.
ŞTEFAN

LXXVII. popa
1713. Strastnic
T. Roşu, l,Pgea

din Boiu.

Românească,

1946, nr. 20.

LXXVII. popa ŞTEFAN din Letea Mare şi Molostg.
p. 27.

1706. Ceaslov, pentru popa Gheorghe din Poceiu. Ms. Ac. 2301. Firu, p. 24.
Mateş, p. 376. Lăzureanu, Legea româneascd, 1947, nr. 11-12.
LXXIX. popa

ŞTEFAN

1730. Liturghie
re11nu, p. 88.

ş'/

din Pomez/lu, mai tîrziu

Lupşa,

SîmMşag.

Pdscd/ie. Ms. Ac. 4133. Slrempel, p. 247. Firu, p. 23,
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LXXX. popa
1740. Triod
'.\leteş, p. 377.

ŞTEFAN

rlin Vima, cu rliacu GHEORGHI.
,de la Brusturi. Ciuhanclu, 'fribww, l!JHJ, nr. 48 --HI.

Tri1wsneţ

LXXXI. Popa TOADI R rlin Codriit[1u.
1749. Liturghii. Bihl. fpiscopiPi rlin Araci, nr. 259.
LXXXII. popa TOADLR ardeleanul, în :S.:imctie-;,Li.
I. inc. sec. X\111. Octoiclr. Bihl. Municipiului Oradea.
2. 1786. Triocl. Lupşa, Amei, p. 39.
LXXXIII. Diacul TEODOR rlin Saca.
I. (1730). Epistolie.
2. (1972) Strnslnic şi Păscălie din Saca în manuscrisul de la Ioan Ciuhan<lu din
Ccibeşti. Ms. Ac. 701. Strempel. p. 248. l\1anqra, p. 18. Tribuna, Hl19, nr. 51-52.
3. 1735. PuscH/ie şi Cnwnii, copiate d0 pe tipar. Sînt Cazaniile la morţi din
1689. Ms. Ac. 701. Strempel, p. 248 At. Popa, Cnwnii la oameni morţi, Cluj. 1963 (în
m,rnuscris).
LXXXIV. TERME ADAM din Leheceni.
1. 1820-23-28. l.~loricul bisericii din I.elll'ccni. Ar fi în colecţia milr.
din Timişoara. Moise Popovici, în Transil\'ania, 1912, nov.-dec.

Uizărescu

LXXXV. popa URSU din C:oliqlet.
1. (1660). Mo/il\'f:nic, din Aştileu. Ms. Ac. 4151. Strempel, p. 261. At. Popa, Popa
Ursu, Cluj, 1964 (în ms.).
2. 1676. Molitvenic, copiat în Cotiglet. Ms. Ac. 4151. Slrempel, p. 261. At. Popa,
lucr. cit. Pe f. 263 notează: ..... în al şaptesprezece an de cînd au luoat Turcii Oradea, în ce an a fost foamia •.
3. 1680. Cazanii şi multe texte apocrife, copiate în Cotiglet. Copie după Cazania
Lăpuşneanu. At. Popa, Exista o Cazanie moldovenească în sec. al XV 1-lea? î11 Ccrce•
lări de lingvistică, 1965, nr. 1, p. 73-84.
4. ante 1690. Cazania de la Chislag. Ms. Ac. 4182, Strempel, p. 261.
LXXXVI. popa VASILE moldovanu, zugrav.
1. 1718. Liturghie şi Strastnic, scris în Gîrbou Ms., Ac. 3199.
2. 1728. Molitvenic, qăsit in Cheriu. Col. particulară.
Copişti neidentificaţi,

unele manuscrise nedatate:
1. sec. XVI (?). Părţi din Testamentul Vechi, găsit de Mangra în Lazuri-Oradea.

Mangra, p. 19-21. Reproducere şi texte.
2
Cazanii Ia oameni morţi, ms. aflat in Valea Mare. Textele după Molitvenicul
rlin 1689. Gavril Popovici, Legea Rom .. 1925. nr. 14. At. Popa, Cazanii la oameni
morţi, Cluj„ 1963 (în ms}
~ Cazanii la oameni morţi, din Căzăneşti. Ciuhandu
4
( 1750) Ceaslov, din Fina\e. Muzeul Ţării Crişuri lor din Oradea, nr. 8783. A fost
la pr. Moise Popovici din Beiuş
5
Ceaslov. Mangra, p. 16. şi in Familia, 1892, nr. 18. Ms. Ac. 705. Bianu II. 456
6
Ceaslov-Octoich. Col. particulară
7
diacul din Tăleurăti. 1674. Litanii scrise în Răbăgani. ms. copiat şi de popa
Ioan din Luncasprie. Pripor, Pami/ia, 1926, nr. 6
8
ante 1650. Liturghii, de la Abramul de Jos, socotit de Ciuhandu cel mai important. Lupşa, Arad, p. 169. Col. Ciuhandu.
9
Liturgliil'r, slavo-român, q.:isil în Lipova. Ar fi scris de doi copi5ti. Col. Ciuhandu.
10
Liturgliier, de la Otlaca. A fost la pr. Caius Turicu. Ciuhandu.
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11

Lupşa,
1~

14

Sbornic - Mineiu, găsit în Diosig. Cuprinde şi Iertăciuni şi Cintece lu mo1t1.
Amei, p. 483.
Sbornic Mineiu, din Cacuciul Vechi. Studiat de prof. Vlad Spoialii de la

Mlll. din Oradea. Ms. ar fi fost la Episcopia ort. din Oradea. Ciuhandu.
13 Miscelaneu, găsit în Diosig. Ar fi scris de trei copişti. Ciuhandu
' 1 ante 1650. Miscelaneu din Şumugiu. Cazanii la oameni morţi şi alte apocrife.
Col. Ciuhand11
'" ante 1650. Octoic/i de la Margine, dupci al lui Coresi (?). Ciuhandu, Urme ...
în Cele Trei Crişuri, 1920, nr. 10-11. Lupşa, p. 23. Dr,iqanu, Dacoromnnict,' I. 1921,
p.

su

•~ Misce/cineu,

din Topa dC> Sus. Col. ffrem

Tigrn. M. Pripor, Familia, 1926,

nr. 1:s
17
ante 1650. V ieti ele sfînf i, ms. găsit în Ro~ia. Cohline şi Povestea muncilor \·ă
zutc ele Precista. Ciuhandu.
18
1696. Ccaslov-Octoich. A fost în biserica din Hidişani. Ms. Ac. 712. Bianu II.

p. 463
19

n.

v.

s. XVIII. Apostolii pre dumineci. Tinguirile Maicii Domnului. Ms., 939. Bianu

1ss
2

° Carie

de afurisanie, din Sohodol. Ciuhandu
Catvasier de la Ociu-Arad, găsit în Bihor. Ciuhandu
22
Cazanii la 40 de mucenici, copiate în jurul Beiuşului. Ciuhandu
23
1713. Cazanii, în .biserica din Top,a de Sus. T. Roşu, Beiuşu I, 1943. 28. VIII.
21
Cazania din Josani - Gurb,eşti. După a lui Varlaam. Ciuhandu
2
:, Cazania de la Nimăieşti. 'ciuhandu
~-i; Ceaslov. Muzeul Ţării Crişurilor Oradea. n.r. 4963
27
Dasciilul de la Beiuş, neunit de la biserica grecilor. 177':l. Rîmluiala ispo\·edaniei, ms. gcisit în Bein$ele. Mai cuprinde: Jeluirile lui ..\dnm şi Patimile Domnului.
21

T.

( 1750).

Roşu,
28
29
30

Lupşa,
31
32

33
31

35

p. 57
1765. Liturghii şi alte texte vechi. Găsit în Ciumeghiu. Ciuhandu
(1750). Liturghia, ms. găsit în Hodiş. Ciuhandu
1713. Mineiu, păstrat în Lupoaia. Gavril Popovici, în Ce/l' Trei Crişuri, 1921.
p. 27
(1750) Miscelaneu, de la Feneriş. Ar fi scris de doi copişti. Col. Ciuhandu
Miscelaneu. Hora mortului, Mîndru Solomon, Colinde etc. Ciuhandu
'
Miscelaneu de la Roşia, Povestea precistei şi munci/c'. Col. Ciuhandu.
Miscelaneu, Epistolia, Călătoria Ia iad. Ciuhandu
Molitvenic, copie după cel din 1706, al lui Antim. Bibi. t-.lunicipalii Oradea.
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CONTRIBUŢII

PRIVIND CARTEA ROMÂNEASCĂ VECHE

Epoca luminilor
de
FLORIAN

DUDAŞ

Cercetătorul culturii noastre medi(~vale, a literaturii româneşti
vechi mai ales, foloseşle în moci constant un instrument ele lucru indispensabil,
anume monumC'ntala Bibliograf ie Româncc1scă Veche
( 1508-1830), lucrare iniţiată şi publicată clC' Ioan Bianu şi Nerva Hodoş, con linuată ele Dan Simonescu. Primul volum a apărut în anul
1903 1, iar al doilea în 1910 2 , cinci imprimarea lucrării s-a întrerupt. Tipărirea a fost reluată ele către profesorul Dan Simonescu în 1934.
Un an mai tîrziu a apărut volumul al treilea, care încheia lucrart>a pîn[1 la ,rnul 1830 1 . Între timp, cercetările scoteau la iveală cărţi,
broşuri şi foi volanle încă necunoscute, care vădeau necesitatea tipă
ririi unui volum întregitor, tocmai volumul al IV-lc•a, terminat ele că
ire Dan Simonescu în 1942 şi imprimat în 1944. În prima parte a sa au
fost descrise noile descoperiri, iar în partea ultimă s-au adus completări şi înclrepUiri la un număr însemnat de cărţi insuficient cunoscute
anterior~.
În mai puţin de o jumătate ele veac se reuşise astfel realizarea
unei panorame asupra cullurii româneşti scrise dintre anii 1508-1830.
Fără a fi exhaustivă, cercetarea da imagine unei lucrări fundamentale
pentru spiritualitatea românească şi sintezele culturale viitoare. După
război, în perioada care s-a scurs de la tipărirea volumului IV ( 19441972), cercetările în acest domeniu au continuat descoperindu-se o se-

Ioan I3ianu, Nerva Hodoş, Bibliografia Românească Veche (1508-1830), tom. I
(1508-;--1716), Buc., 1903 (în continuare, abreviat: BRV I)
2
Ioan Bianu, Nerva Hodoş, Bibliografia Românească Veche (1508-1830), tom. II
(1716-1808), Buc., 1910 (în continuare: BRV JI)
' Ioan Bianu, Nerva Hodoş, Dan Simonescu, Bibliografia Româneascd Veche
(1508-1R30), tom. lil (18()9-1830), Huc., 1936 (BRV III)
4
•
Dan Simonescu, Bibliogralia Românew,că Veche (1508-1830), tom. IV, Adăugiri
51 Îndreptări, Buc., 1944 (BRV IV)
1

22 - Cri~ia '79
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Dudaş

2

cărţi noi şi aducîndu-se dl' către un număr însc.>mnat de cercenumeroase îndreptări în descrierea titlurilor deja cunoscute, dale
publicate sporadic, uzitîndu-se frecvent de titlul „Contribuţii la Bibliografia Românească Veche", în diferite anuare şi reviste, rezultate care,
pentru a fi uşor urmărit0, au fost sintetizate în anul 1973 de către Daniela Po0naru în volumul Contribuţii la Bibliograf ia Românească

rie de
tători

V eche 5 •

Statistica rezultatelor cercetărilor relevate mai sus arată faptul că
în anul 1936 se cunoştPau şi erau înregistrate în cadrul BibliografiPi
naţionale un număr ci<' 1 526 cărţi româneşti VPchi. În 1944 s-au cuprins in volumul IV, alte 491 titluri, aducîndu-se totodată un num8r
de 337 îndr0ptări privind cărţile d0scrise anterior. În anul 1973, cPlor
2 017 titluri, volumul ele Contribufii la Bibliografia Românească Veche
10-a adăugat 173 titluri noi şi 149 de îndr0ptări. în decursul ultimilor
6 ani ( 1973-1978) c0rcetările au continuat, descopNiri le făcut0 de că
tre diferiţi cNcetători alăturînd celor 2 190 de tipărituri cunoscuk,
titluri noi şi noi îndreptări, menţinînd astfel, pe mai departe, în actualitate contribuţiile la Bibliografia Românească Veche.
O asemenea lucrare este şi cea de faţă. ConsidNăm că este necesar s8 precizăm, de la bun început, că n-a stat în intenţia noastră adunarea, catalogarea şi sintetizarea contribuţiilor publicate de către diferiţi cercetători din 1973 încoace, studiul de faţă înregistrînd ( cu cîteva
excepţii explicabile) rezultatele cercetărilor proprii, prilejuite de prelucrarea fondurilor de tipărituri româneşti din epoca luminilor păstrate la
Oradea. Descriem şi alăturăm astfel Bibliografiei Româneşti Vechi un
număr de 44 noi titluri de cărţi, broşuri şi foi volante româneşti imprimate în epoca luminilor şi facem cuvenitele îndreptări la un număr
de 28 titluri din acelaşi răstimp, insuficient cunoscute pînă acum.
Lucrarea conţine astfel două părţi. ln cuprinsul celei dintîi, intitulă Adăogiri, descriem titlurile noi, relevînd, în cazul fiecărei tipărituri
în parte, datele analitice proprii, indispensabile pentru id0ntificarea
exemplarelor, cuprinsul sau conţinutul, în cîteva cazuri contribuţiile
anterioare în domeniul cunoaşterii unora dintre tipărituri (semnate de
V. Popeangă, V. Faur şi T. Roşu), sfîrşind cu indicarea fondului în care
se păstrează fiecare tipăritură. ln partea a doua, intitulată lndreptări,
facem precizări, de regulă aducînd noi date, privind o serie de cărţi
insuficient cunoscute, din care au fost cercetate exemplare complete
ori despre care există la Oradea documente de arhivă ce completează
datele analitice sau stabilesc data şi locul apariţiei lor.
O analiză a tipăriturilor ce le descriem, avînd în vedere formatul
şi numărul de pagini, relevă faptul că 18 dintre ele sînt foi volante,
adică publicaţii româneşti sumare, care cind aveau un conţinut mai
inlins - erau broşate, luînd înfăţişarea de broşură sau carte. Un număr
5
Daniela Poenaru, Contribuţii la Bibliografia Românească \'eche, Ecl. Muzeului
judetean Dî111bovi\a, Tirgovişle, 1973 (in continuare: CBRV)
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de 8 dintre aceste imprimate sînt formulare de interes rc>ligios (destinate numirii preoţilor) sau şcolar, acestea din urmă reprezentînd testimonii sau contracte şcolare de o deosebită valoare pentru istoricul şco
lilor româneşti din vestul Transilvaniei în epoca luminilor. Alte titluri
reprezintă ordonanţe emise de către curtea imperială din Viena, guvernul ardelean sau episcopiile româneşti, prin intermediul cărora se
aduc Ia cunoştinţa cetăţenilor diferite măsuri de ordin administrativ,
economic, eclesiastic, cultural, social etc. îndeplinind în acele vremuri
functia pe care o au astăzi buletinele oficiale şi presa. Amintim dintre ele: Patenşul de tolerantă din 1782, Ordonanţele dintre 1784-1786
(Blaj, 1786), de o deosebită valoare culturală şi etnografică, Cartea de
afurisanie a Societătii Carbonarilor (Buda, 1824) dală din Roma, tipă
rită şi răspîndită în toată Europa, de asP-meni, intE>resanta orînduială
conţinînd Măsuri împotriva holerei (Buda, 1830), epidemie cu grele repercursiuni în ţările române.
Un loc aparte ocupă între tipăriturile rle acest fel titlurile imprimate la Oradea în epoca luminilor, începînd cu acele formulare simple
al<:' episcopului Moise Dragoş (de pe la 1776-1780), continuîncl cu
Vestirile din 1809, traduse de Ioan Corneli, tipărite în limba română
cu caractere latine şi răspîndite în vestul Transilvaniei în timpul răz
boaielor napoleoniene, şi sfîrşind cu surprinzătoarele Intrebări care se
pun clerului şi poporului, tipărite de către Samuil Vulcan în 1825, document de o importanţă deosebită pentru stabilirea contribuţiei iluministului orădean la culturalizarea poporului.
ln sfîrşit, înregistrăm un număr de 14 cărţi. Cîteva dintre ele slnt
traduceri care astăzi sînt strict interes bibliografic ( cele scrise de
P. M. Gerbort, de pildă). O importanţă deosebită au, în schimb: scrierea lui Nichita Horvat, Verum seculum pacis concordiae atque unita·
tis (Viena, 1786) şi Catehismul cel mare (Blaj, 1797), Elegia tipărită de
Gheorghe Şincai la Oradea în 1804 şi Versurile sale, apărute în anul
următor la Pesta, ce n-au fost bibliografiale pînă în prezent, Anucuelc
.5colare tipărite de Constantin Diaconovici-Loga, manualul de metodică
Sziiksegbben segilă kănyv (Pesta, 1822) a iluministului Ioan Corneli şi
ediţia princeps, de asemeni necunoscută, a Abecedarului francezo-românesc (1828) a pedagogului Grigore Pleşoianu. Prima lucrare, datorată
cărturarului orădean Nichita Horvat, pleda la 1786 pentru unitatea în
cuget şi credinţă a românilor din Transilvania, în ciuda deosebirilor
confesionale, Catehismul din 1797 este un manual destinat şcolilor normale româneşti din Transilvania, scrierile lui Şincai reprezintă încercări poetice, iar restul titlurilor sînt de prim interes pentru literatura
pedagogică şi didactică românească. Înregistrăm, de asemeni, drept
adăogire ediţia românească cu caractere chirilice a acelor Articuluşi
oşteşti pentru chesaro crăiasca armctdie, traduse de Ignatie Cărăbăţ şi
apărute în 1818.
Îndreptările din a doua parte a lucrării privesc, în majoritatea cazurilor, cărţi rare, puţin cunoscute. Semnalăm astfel păstrarea în epoca
22•
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bibliotecă particulară,

a unui exemplar clin
carte din care nu
se cunoaşte pînă în prezent vreun exemplar, situaţie dalorală în marc>
parte faptului că nu s-a îngăduit punerea ei în circulaţie; înregistrăm
exemplare complete din Opera philosophica et theologica, de Ioan Damaschinul (Blaj, 1763); facem cuvenite îndreptări privind apariţia Catehismului sîrbesc, românesc şi nemţesc (Viena, 1778); propunem atribuirea traducerilor Bucvariului din 1781 şi a Ducerii de mină către aritmetică ( 1782), precum şi a scrierii Preoţia sau îndreptarea preoţilor
( 1786), cărturarului Simion Maghiar, directorul şcolilor române unitP
din districtul Oradiei; descriem seria completă a J\1ineelor editate de
către Ioan Molnar Piuariu la Buda în 1804-185 (după cPle de la Rîmnic), anume a tirajului pentru Transilvania. În fine, dPscriem pe baza
unui exc>mplar păstrat la Oradea, singurul cunoscut în prezent în ţara
noastră, ediţia românească cu caractere latine a acc>lor Articuluscl1i
osteschesti, traduse dP lgnatie Cărăbăţ şi tipăritP la Hagenau în 1818.
Ilustraţiile alăturate lucrării, rPprezentînd, în majoritatea cazurilor,
~eproduceri fotografice a foilor de titlu, contribuie la identificarPa tipă
riturilor şi mijloceşte studiul evoluţiei artei tipografice din epoca luminilor'\
Flosculus veritatis, de P. P. Aaron ( Viena, 1752) -

I. ADĂOGIRI
1. P. M. Gerbert,

PRINCIPIA THEOLOGIAE. EXEGETICA[. I3luj, 1757

PRINCIPIA I THEOLOGIAE I EXEGETICAE. I PRAEMITTUNTUR I PROLEGOMENA I
THEOLOGlAE CHRISTIANAE I UNIVERSAE. I ACCEDIT MANTISA I DE TRADITIONIBUS
ECCLESIAE ARCANIS. I AUCTORE I P. MARTINO GERBERT, I Mona<'ho O.S.B. e Congreg.
D. Blassi în Silva nlgra. I Em. mi el Rev. mi S.R.E. Cardinalis DE RODT, I S.Q.R.I.
Princ. et Episcopi Constant. et c et c. I Theolog. I PERMISSU SUPERIORUM I TYPIS
PRINC, MONAST. S. BLASII. I 1757.

Verso-ul foii de titlu este alb.
(12) f.+454 p.+(8) f.
Format: 8. Coloane: 1. Rinduri: circa 36.
Dimensiuni: 8=7,SX 11. 0=14X7,5.
Limba: lalinZI. Tiparul: negru.

Paginaţie:

6
ln descrierea tipărilurilor, alături de bibliografia de bazii a lucriirii, au mai
fost abreviate următoarele cuvinte, semne, expresii paleografice şi ele aliă naturii:
f.-filă(e); p.-pagină(i); f.(x)-fila (x) este nenumerolali'I; f.x.-fila x este numerolală; r.-recto filei; v.-verso-ul filei; cap.-capilol(e); cf.-confero; fig.-figură(i);
ms.-manuscris(e); nr.-număr(e); vol.-volum(e);
ed.-edilie(ii); l.rom.-limb11 romană; I.lat.- limba latină; l.magh. - limba maghiară; chir.- carackre chirilice; c.lat -caractere latine; C.1 ... 4-Coperta 1 ... 4; B.-Blocul cărţii; O.-Oglinda textului;
... -pasaj nesemnificativ, fării importanţă documentară. Dimensiunile sînt redate în
centimetri.
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Cuprinsu/:
De la f. (2) lc1 [. (7 r): Prncfatio.
De la f. (7 v) la f. (12 v): Summaria.

De la p. 1 Ia 454: Textul propriu-zis ii) ExeqPlirii.
De J,1 f. (1) la f. (8): Index rerum m0mornbilium.
Asemeni operei lui Io,m Damas,hinul. apt1rulc'1 toi în i1,cr1stc'i Jwrioad<'i în tipoqrafiil din Blaj prin ~Jrijd lui Petru Pavel Ar1ron (v. HHV II (333), p. 160-lfil;
IV (333), p. 322). dceastă carte a fost destinată românilor uni\i din Transilvania.
Ornc/cc1: Bibliotecii Lpiscopiei Ortodoxe Române, inv. 14 210.
2. P. M. Gerbert, PRINCIPIA THL OLOGIAU SYMUOLICA I: .Rlc1j, 175B'
PRINCIPIA I THEOLOGIAE I SYMBOLIAE I UBI ORDINE I SYMBOLI APOSTOLICI
PRAECIPUA I DOCTRINAE CHRISTIANAE CAPITA I EXPLICANTUR, ASSERUNTURQUE.
AUCTORE I P. MARTINO GERBERT, I •.• I TYPIS PRINC. MONAST. S. BLASII. 1758.

Verso-ul foii de litiu este alb.
Pagina/ic: (8) t.+448 p. +(6) f.

Format. ,o[odnc, rînduri, dimensiuni, limbu
doscris dnterior.

şi

tiparul -

aceleaşi

ca Ia volumul

CUJ)rins11/:
De la f. (2 r) lc1 f. (5 v): Praefatio.
De la f. (6 r) Id f. (8 v): Summarid.

De Id p. 1 Id 448: Textul propriu-zis al Simbolicii.
De Ia f. (1) la f. (6): Index rerum memorabilium.
Ornc/cn: Biblioteca ~piscopiei Ortodoxe Române, inv. 14 210 ·1.
3. P. M. Cerberi, PRINCIPIA TJ--IEOLOGIAE. MORALIS. Blaj, 1758
PRINCIPIA I THEOLOGIAE I MORALIS I JUXTA l PRINCIPIA ET LEGEM I EVANGELICAM. I AUCTORE I P. MARTINO GERBERT, I .•• I TYPIS MONAST. S, BLASII. 1758.

Verso-ul foii de litiu este alb.
Paginatin: 12 (f)+so6 p.+(7) f.

Format, coloane, rînduri, dimensiuni, limba
anterioare.

şi

tiparul -

aceleaşi

ca Ia volumele

Cuprinsul:
De la f. (2 r) Ia f. (Q v): Praefatio.
De Ia f. (10 r) Ia f. (12 v) Summaria.
De la p. 1 la 506: Textul propriu-zis al Moralei.
De la f. (1 r) la f. (7 v): Index rerum memorabilium.
Oradco: Biblioteca Episcopiei Ortodoxe Române, inv. 12 354.

4. P. M. Gerbert, PRINCIPIA HIEOLOGIAE. CANONICAE. Blaj, 1758.
PRINCIPIA I THEOLOGIAE I CA.."lONICAE I QUOAD EXTERIOREM I ECCLESIAE FORMAM I ET GUBERNATIONEM. I AUCTORE I P. MARTINO GERBERT, I ... I TYPIS
PRINC. MONAST. S. BLASII. 1758,

Verso-ul foii de litiu este alb.
Paginaţie: (14) r.+soo p.+(8) f.
Format, coloane, rînduri, dimensiuni, limba
anterioare.

şi

tiparul -

Cuprinsul:
De la f. (2 r) la f. (12 r): Praefatio.
De la f. (12 v) la f. (14 v): Summaria.
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De la p. I la 500. Textul propriu-zis al Canonicii.
De la. f. ( I r) la. f. (8 v): Index rerum memorabilium.
Oradea: Biblioteca. Episcoµiei Ortodoxe Române, inv. 12 464.

5. P. l\f. Cerberi, 0[ RLCTO LT PERVERSO USU THEOLOGIAE SCHOLASTICAE.
Blaj, 1758.
DE I RECTO I ET I PERVERSO USU I TEHNOLOGIAE I SCHOLASTICAE. I AUCTORE I
P. MARTINO, I ••• I Litteris SAN BLASIANIS. 1758.

\·crso-ul foii de tillu este alb.
Pur;inn/ie: (4) r.+204 p.+(2) f.

Format, coloane, rlnduri, dimensiuni, limba
anterioare.

şi

tiparul -

aceleaşi

ca la volumele

Cuprinsul:

De la f. (2 r) la f. (3 v): Lpi~tola ad amplissimum Praesidem ct suo quemque
nominis splendore erudilionis que laude illustres Socios inclytae Scientiarum Academiae sub auspiciis auguslile imperatricis et reginae l\fariae Theresiae roborcti
et per orbem litterarium florenlis (P. M. Gerbert).
Pc f. (4): Summaria.
De la p. 1 la 204: Textul propriu-zis al cii.rţii.
De la f. (1 r) la f. (2 v): Index rerum memorabilium.
Oradea: Biblioteca Episcopiei Ortodoxe Române, inv. 13 334.

6. P. M. Cerberi, DE RA TIONE EXLRCITIONUM SCHOLASTICORUl\f. Blaj, 1758.
DE I RATIONE I EXERCITIONUM I SCHOLASTICORUM I PRAECIPUE I DISPUTATIONUM I
CUM INTER CATHOLICOS, TUM I CONTRA HAERETICOS IN REBUS FIDEi. I AUCTORE I
P. MARTINO GERBERT, I ••• I LiUeris SAN - BLASIANI. 1758.

Verso-ul foii de titlu este alb.
Paginaţie: (4) f.+ 151 p.+(l) p.+(3) f.
Format. coloane, rlnduri, dimensiuni, limba şi tiparul anterioare.

aceleaşi ca Ia volumele

Cuprinsul:

De
Pe
De
De

Ia f. (2 r) la f. ( 4 r): Praefalio.
f. (4 v): Summaria.
la p. 1 Ia 151: Textul propriu-zis al cărtii.
la p. ( 1) Ia f. (3 v): Index rerum memorabilium.

Oradea: Biblioteca Episcopiei Ortodoxe Române, inv. 13 334.

7. P. M. Gerbert. PRINCIPIA THEOLOGIAE LITURGICA[. I31aj, 1759.
PRINCIPIA I THEOLOGIAE I LITURGICAE I QUOAD I DIVINUM OFFICIUM, DEI I CULTUM, ET SANCTORUM. I AUCTORE I P. MARTINO GERBERT, I •• , TYPIS PRINC. MONAST. S. BLASII. 1759.

Verso-ul foii de titlu este alb.
Pagina/ic: (18) f.+452 p.+(7)

r.

Format, coloane, rînduri, dimen~iuni, limba şi tiparul anterioare.
Cuprinsu/:

De la f. (2 r) lu f. (16 v): Praefatio.
De la f. (17r) la f. (18v): Summariu.
De la p. I la -152: T0xtul propriu-zi!> ul Liturgicii.
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De Ia r. ( I r) Ia f. (7 r): Index re rum memorabilium.
Pc f. (7 v): Errata.
Ornclca: Oibliotcca Episcopiei Ortodoxe Române, inv. 14 210.1.

8. Pelru Pavel Aaron, DECRr.T DL NUMIRE CA PREOT. Blcij. 1760.
Formular.
Pagina/ic: (I) p.
Format: 2. Coloane: 1. Rî11cluri: 20.
Dimensiuni: 0-19X33. O-17(7)X28,5.
Limba: rr,mână. Caraclerc: chirilice. Tiparul: negru.
Ornamente: textul este im:ildrnl înlr-un chenar de compozitic tipografică. Prezintă,

de asemeni. o initialii ornată.
Primele patru rinduri cuprind titulatura episcopului Petru Pavel Aaron. ln
locurile goale, lăsate în cadrul rîndurilor sau intre rînduri, urmau să fie completate cu cerneală: numele preotului, localitatea în care a fost numii, data şi semnătura episcopului.
Formularul a fosl imprimat în anul 1760.
Orndca: Biblioteca Episcopiei Ortodoxe Române, inv. 703.

9. Gri~Jore Maior, DECRLT DL NUMIRE CA PREOT. Ulaj, ( 1773-1782).
Formular.
Paginaţie: (1) p.
Formal: 2. Coloane: 1. Hinduri: 22.
Dimensiuni: B-24X37,5. O-20,SX26,S.
Limba: română. Caractere: chirilice. Tiparul: negru.
Ornamente: textul este încadrat într-un chenar de compozitie tipogrnfic,'\. Prezintă,
de asemeni. două ini tialc ornate.
Primele rinduri con\in titulatura lui Griqore Maior. Cu prilejul imprimării,
atît în cadrul unor rinduri cit şi intre rînduri. au fost !,hale locuri goale uncie
urma să se completeze cu cerneală: numele numitului, localitatea în care a fost
numit, data şi semnătura episcopului.
Formularul a fost imprimat în timpul ocup5.rii de către Grigore Maior a
functiei de episcop al Blajului.
Oradea: Biblioteca Episcopiei Ortodoxe Române, inv. 704.
10. Moise Dragoş, FORMULAR. (Oradea), (1776-1780).
Foaie volantă.
Paginaţie:

(1) p.
Format: 2. Coloane: 1. Rine/uri imprimate: 4.
Dimensiuni: B-23X30,S. O-,SX27.
Limba: latină. Tiparul: negru.
Hirlio: este de bună calitate, cu filigran.

Textul începe cu iniţiala „N" filigranată, şi se rezumă la titulatura lui Moise
fost episcop greco-catolic al Oradiei între 1776-1787. Spaţiul alb a fost
li'isat ncimprimilt, pentru a fi completat cu textul actului propriu-zis.
Formularul pe care-l descriem a fost completat în luna august 1780, poartă
semnăturile lui Moise Dragoş şi Alexandru Horvath, care încadrează o pecete.
Prin urmare, formularul a putut fi imprimat în decursul celor patru ani, din iulie
1776, cinci Moise Dragoş a fost numit, şi pînă în august 1780, anul eliberării
exemplarului descris mai sus.

Dragoş,

Oradea: Biblioteca Episcopiei Ortodoxe Române, inv. 705.
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11. Moise Dragos, DECRI:T DL NUMIRE CA PRLOT. Oradea, ( 1780).
Formular.
Format: 2. Coloane:

I. Rînduri imprimate: 9.

Pagina/ic: (I) p.
Dimensiuni: B=22,SX34,5. 0= 11 X27,5.
Limba: latină. Tiparul: negru.
Hîrtia, de buni\ cillilale, cu fili~Jranul „IG.LAU".
Textul începe cu iniţiale „N" filigranată. Primele patru rînduri cuprind titulatura lui Moise Dragoş, fost episcop greco-catolic al Or ad iei intre I 776 şi 1787.
Din rindul ultim rezultă că formularul a fost imprimat în anul 1780. Cu prilejul
tipăririi au fos lăsate Jocuri goale unde, ulterior, au fost completate cu cernealii":
numele numitului, localitatea, dala şi semnătura episcopului, întărită cu pecetea
acestuia.
Exemplarul ce-l descriem a fost eliberat în noiembrie 1781 canonicului Pc1ul
Bereghi, cu prilejul numirii ca administrator a parohiei din Fabric - Timişoara.
Oradea: Biblioteca Episcopiei Ortodoxe> Române, inv. 706.

12. Iosif II, PATENŞ DE TOLERANŢĂ. Viena, 1782.
Foaie volantă.
Pagina/ie: (4) p.
Pormal: 2. Coloane: I. Rinduri: 20, 28, 30 şi 7.
Dimensiuni: B=36X23. O=25Xl3.
Limba: română. Caractere: chirilice. Tiparul: negru.
Hirlia: prezintă filigran.
Ilustra/ic: pe prima pagină, în fruntea tc>xtului. s-a imprimat stema Imperiului.
Cuprinsul:
Tipăritura comunică decretul de toleranţă al împăratului Iosif al Ii-lea, îndemnind totodată pe românii ortodocsi şi uniţi să trăiască în înţelegere şi pace,
dind asigurare celor rămaşi la vechea credinţă că ,, ... şi de acum înainte să le
îngăduim a-şi ţine slobod legea sc1 şi folosirile adevăratei creştineşti lolerantii sau
suferiri după. de multe ori numitele milostivele îndreptătoare rezoluţiile noastre
întru acest lucru date." (p. 3). lntr-un aliniat următor se mai precizează: ,,Cum
cel ori cine pre cei din casă ai săi sau femeia, sau s/ujito1i sau supuşi ori în cc
chip, sau c:i ne dreaptă., şi bun cugetului nostru în potrivitoare tilcuire în lucrul
credinţii a milostivelor îndreptătoarelor rezoluţii/or noastre, sau cu mincinoase
poveşti sau locma cu amănuntări şi înfricoşeri sau măcar cu cc silnicii a /inea
aceasta sau aceia lege necalolicească în lnsela sau adecă rătăcitoare tă/cuiri şi
bui cugetului nostru impotrh·nice a sămăna ar îndrăzni, unii ca aceia să să ştie
căzuţi în urgia noastră, şi pe lingă aceia după vrednicie ne ertat supt grea pedeapsă., şi ne uşurată, mai ales ca nişte negănditi ca aceştia răi, şi ne alinati
oameni ca nişte silitori a cwwştintii altora, care lucru, şi la ei lnsuşi alila ii
ură.se, ~i care lor ca să nu să Iacă în cele de obşte a noastre rînduieli li s-au
îngăduit, ca şi nişte într-adins călcători a mi/osti\·clor îndreptătoare/or poruncilor
noastre să vor socoti." (p. 3-4).
Datat: ,,Dat în Vienna Austriei, 24 zile Alui Mcliu 1782. fosil." Mai jos semnează grof Franţisc Esterhazi şi Adam Traicic. Un patent cu conţinut identic, tipărit la Blaj, în 1782, datat Viena, 20 Aug. 1782, contrasemnat de grof Karol Pcilfi,
la porunca lui Alexandru Horvtith, este descris în BRV IV (177), p .160.
01adca: Biblioteca L.:piscoplei Ortodoxe Române, in\'. 707.
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13. Nichita Horvat, SERMO SEU VERUM SECULUM PACIS CONCORDIA[ ATQUL
UNITATJS. Viena, 1786.
Pînă
mânească

în prezent Bibliografia na\ională n-a repcrtoric1t aparte dccit ediţia roa lucri\rii lui N. Horvat, apiirută un ,rn mai tîrziu, tot la Viena, cu tillul
Poslanic. Cu prilejul descrierii acesteia, Ioan Bianu şi Nerva Hodoş reproduc îns,i
de pc exemplarul prczcnlat în HlOS la Expoziţia de la Sibiu o însemnare manuscrisZ1 în care se menţiona 61 opul s-a tipZ1rit mai înlii latineşte, la Viena (BRV II
(512), p. 317; IV. p. 265, 266).
ln 1Q32 Iacob Radu chiar redi\ (fără a indica însi\ vreun exemplar) tillul
scrierii în felul urmc'\tor: ,,Scrmo -~l'U ,·crum spcculum /Jacis, concordiac atque unitatis in comodum cu11ctorum Chrisii lidclium maxime populi araeci ritus uniti el
disuniti." (v. Iacob Radu, Istorio Diocezei române unite a Orăzii-Mari, Oradea,
1032, p. 207.
Catalogul bibliotecii lui Samtlil Vulcan (Elcnchus Librorum in Ribliothcca
//uustrissimi

ac

Rcvcrendissimi

Domini

I;'piscopi

Samuclis

Vulcan

rcperibilium,

Oradea 1820-1830, f. 14, nr. 16) redă alc'1turi de titlul cărţii (Vcrum Scculum paccm concordiae atquc Unitatis), amănuntul că exemplarul avea formatul 8 şi purta
numărul de inventar 414. Descoperirea recentă, de ci\tre noi, a inventarului bibliotecii autorului însuşi a căr!ii. Nichila Horvat, lestată capitlului orădean, aduce
în acest sens noi precizări. Executorul testamentar nota la poziţia 74 61 din
scrierea Scculum \'Critatis, alit din edi\ia în limba români\ cit şi din cea latină,
se aflau intre cărtile donate un numiir însemnat de exemplare nelegate, destinate
distribuirii (.,Seculum veritatis Valachica et Latina, in cruda, et în multis frustis
pro distributione". Arhivele Episcopiei Oradea, Fond Episcopia greco-catolici\ Oradea, Dosar Inventare.
Un al treilea document contemporan, anume Wcnc/ws Librorum Rc/ssimi Domini pie dcnati Nicolae V ilcz, Canonici Cath. Ecclcsia Gr. Cath. M. Varadincn~is
(1829), înscria intre cărtile latineşti şi pe acea a lui Nichila Horvat, cu titlul
Sermo pacis concorclia atque Unilatis in rerum Populi G. Calh. el g.r.n.u., volum
avind formatul 8 (Ibidem).
ln timpul imprimi\rii lucri\rii de fat,'\, am descoperii un exemplar din aceasl,i
carte. li vom descrie cu alt prilej.
14.

ORDONANŢI·:

Foaie

PENTRU CLER. 1784-1786. Blaj, 1786.

volantă.

Paginaţie:

(18) p.
Format: 2. Colocmc: 1. Rînduri: 44.
Dimensiuni: B=34,X21. 0=28X15,5.
T.imba: români\. Carne/ere: chirilice. Tiparul: negrn.
Hîrtia: groasă, sponqioasi\, fără filigran.
Ornamente: Initială historiată: p. (1 ), (2).
Iniţială ornată: p. (7), (13), (16).
Cuprinsul:
Tipăritura conţine inştiintări ale curtii imperiale dale şi exoecliate ln cursu1
anilor 1784-1786 guvernului Ardealului, dupi\ cum urmeaz5.:
P. ( 1)-(2): Rezumatul a 7 decrete imperiale privind clerul, emise în cursul
anului 1784, trimise de către guvernul Ardealului Ia Blaj, cu nr. 1274 1785. Acestea
sini: Decretul din 30 martie 1784 despre interzicerea taxei impusă preoţilor cu
prilej~! hirotonirii; ~e~retul din 11 mai 1784 privind subzistenţa preoţilor; Decretul. dm 3 august, pnvmd taxa dispensaţiei nuntii; cel din 22 noiembrie, privind
obligativitatea urmării de către preoţii „ce scad de Ia credinţă" a „învăţăturii de
şase săptămîni"; din 25 iunie, cu privire Ia pe<iepsirea acelora care nu respecUi
decretul de mai sus; Decretul din 23 octombrie, cuprinzînd porunca dată preolilor români de-a combate obiceiurile şi supersti\iile despre strigoi şi moroaie, şi
Decretul din 31 august, cuprinzînd îndatoririle preoţilor de-a înştiinta comandantilor oşlilor: na~lerea, botezul, căsiiloria şi decesul, întîmplate în familiile cătane
lor împărăteşti.
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P. (2)-(6): II. Se publică Decretul din 6 iunie 1784, primit din purtec1 quvcrnului Ardec1lului tot cu nr. 1274, 1785, privind rînduialc1 c[1sătoriilor, anume obligc1\ia vestirii din timp a căsătoriilor pentru respectarec1 rînduielilor vechilor canoane, prnvile şi obiceiuri. ln continu,ire sînt expuse, în cuprinsul a 10 puncte,
obligaţiile care revin preoţilor. (O asemenea orincluial;-1, ulterioură, a descris A Veress, în Orînduicli romcîncşli vechi tipărite în Areica/ (174,J-1848), în „Revhlc1
arhivelor", I, (1924-1926). p. 338-365 (în extras, p. 12; de ilS(•meni, D. Poenaru,
în CBRV, p. 23).
P. (7)-(12): III. Io,m Bob comunicc1 în dctlil de 1 111c1i 1786 Plllcnşul imµeriill
din 1769 privind sc11\'area acelora a cZ1ror viată este în primejdie, ori încec1rcă s,1
se sinucidă. tn continuare este reprodus Patenşul din anul 1769 care contine următoarele „învăti\turi": 1) Invătătură în ce chip, şi cu ce feluri de mijlociri cei
înecaţi în ape s-,1r putea ajuta mai pre lesne (9 sfaturi); 2) Tnv<'\\,-tturli cum trebuie a ţinea viaţa oamenilor celor năduşiti de aburul cărbunilor (Ci sfaturi); 3) ln,·ăţătură cum trebuie toată nenorocirea, care se face în pivni\ă cînd fierbe mustul
numai a o împiedica, şi pre omul cel nădu 7 it al ajuta. Ca aburul mustului ce
fierbe să i se poată lesne străcura (5 sfaturi); 4) lnvătătură, ce trebuie a face
mai înainte de curătirea fîntinilor, care de mult au sl,1t închise, şi în ce chip ~,i
poale ajuta vreun om năduşit cu acel prilej (4 sfc1turi).
P. ( 13)-( 15): IV. Ioan Bob comunici\ în 9 februarie 1786 ordonan\c1 imperic11;1
privind cătanele fugile, reproducînd Decretul imperial propriu-zis, conţinînd un
număr de 9 articole. Este decretul tipărit la Sibiu în 1785 (v. A. Veress, ari. cil.,
p. 12).
P. (15)-(16): V. Ioan Bob comunicZt în 30 decembrie 17!!5 orînduiala dat,i
prin Edictul din 6 decembrie 1785 ca în serile de ajun ale Crăciunului, Anului
Nou şi Bobotezei să nu se mai facă sfintirea caselor. Se reproduce în acest sens
textul ordonantei din 6 decembrie 1785, semnat[1 de Carol Pc1lfi şi Mihail Micoşi.
P. (16): VI. Ioan Bob comunică la 16 martie 1786 orînduiala imperială trimisă în 16 ianuarie 1786 guvernului ardelean, privind interzicerea aplicării de c[1tre preoţi a pedepselor corporale poporenilor lor. Este reprodusă, în continuare,
ordonanţa propriu-zisă, dală în „Viena la 16 Ianuarie 1786", semnată de Carol
Palfi şi Mihaiu Micoşi.
P. (17)-(18): VII. Se reproduce adresa din 13 mai 1785 trimisă de guvernul
ardelean prin Carol Teleki şi secrelc1rul Ioan Mihail Soterius lui Ioan Bob, însoţită de decretul din 25 aprilie 1785 şi o Circulară „prin care Iniiltatei Măriri foarte
milostiveşte iau plăcut toate ponoslurile cele despre µodvigul Bisericesc ale îndrepta îndată la Conzistoriumuri. u Circulara aceasta, referitoare la trecerea spre
rezolvare a ponoslurilor privind cinul bisericesc în sarcina Consistoriilor a fost
dată din Viena la 25 aprilie 1785 prin Carol Palfi şi Frantişcus de Redan, iar guvernul remite orînduielile aduse, episcopiei din Blaj la 1 martie 1786, care la rîndu-i le răspîndeşte în tipar la 14 iunie 1786.
Asemenea extrase de ordonanţe imperiale s-au tipărit şi pentru anii următori
(v. BRV IV, p. 102; CBRV, p. 82-83).
Orndea: Biblioteca Muzeului
15.

ORDONANŢE
volantă.

Ţării Crişurilor,

inv. 10 OOO (8).

PCNTRU SLUGI. 1786.

Foaie

Paginaţie:

19 p., numerotate cu cifre arabe.

Format: 2. Coloane: 1.
Dimensiuni: 8=33,5X20. O=24X 13,5.
Limba: românii. Caractere: chirilice. Tiparul: negru.
Cuprinsul:
Ord~manţa cuprinde un număr ele 47 paragrafe „Dale întru n noastră şi "
scaunulw nostru de frunte cct(l/C V icn(l, în ziua 22 n lunii martie Jn anul de h,
Hs. o mie şapte sute optzeci şi şase, intru impără/iilor noastre: ~1ceii romăm'ŞIJ
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1ntra douăzeci şi doi/ea, şi aceii peste ţările moştenitoare 1ntr-al
sil L. S., Grof Carol Pa/li, Mihai/ Micoş, Iosif Iacovit."
Ornclca: Arhivele Statului Oradea, Fond Episcopia

1780-1794; Fond Episcopia

Română Unită,

Oradea -

Ortorloxă

Acte

şaselea

Română
şcolare

an. fo-

Orarlea, I

16. Ioan Bob, NUMELE PRISTĂVIŢILOR IN ANUL 17B7. (filaj), 1788
Foaie volantii.

Din cauza stiirii fra~menlare este
Foaie

imposibilă

cunoaşlerca

volantă.

Pnqinu(i<': (I) p.
Formut: 2. ColfJunc: 1. Rine/uri: -10.

'

\

l
1•

'

~

.

Fig. 2.

Tăbliţă azbucească

(fragment).
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Dimc-nsiuni: B=32X20. O=26,5X16.
Limba: română. Curoctc-re: chirilice. 'f ipurul: neqru.

Textul începe cu o initială filigranatii.
Din părţile sale fragmentare rezultă că tipăritura reprezintă o circular;:\, dati\
de către Ioan Bob în luna ianuarie 1788, în cuprinsul căreia se comunică numele
unui profesor de Ia Seminarul din Blaj, a 5 protopopi şi a 19 preoţi „prestăviţi în
Domnul în anul 1787."
Oradea: Bibliotecil [JJiscopiei Ortodoxe Române, inv. 70U.

17. CATALOGUL CĂRŢILOR APĂRUTE 1N TIPOCRAFIA LUI
VICI. Viena, 17q3_

ŞTLFAN

NOVACO-

TipZ1ritura cuprinde, în partea ullirn,\ o listZi - impri111alZi în li111ba românJ.,
a cărtilor româneşti api\rute şi existente (cu indicarea numZtrului de exemplare
şi a preţului unitar) Iii acea dat:1 în depozitul tipoc1rafiei. între titluri este înscrisă şi o Aritmetică rnmânccisc.:ă ~i ll<'m/cuscd. LxemplMe din acest Catalog au
fost distribuite directorilor şcolari districtuali, inspt'clorilor, librMilor şi neguslorilor.
Referinţă: Vasile Popeilnqct, li 11 .~ecnl c/1' activitate .şcolară românească în
părţile Arodului. 1721-1821, Araci, l!l74, p. l!l5. Exemplarul îl aminteşte păstrat în
Athiv Srpske akademije nauka i umetnosti u Sremskin Karlovcinna, Fond A,
doc. 70, 1795.
18. CATALOCUL CĂRŢILOR APĂRUTE ŞI EXISTENTE 1N TIPOGRAFIA LUI ŞTEFAN

NOVACOV lCI. Viena, I 7DS.
Tipiiritura cuprinde, în pilrtea ullimii, urmiitoarea lislii, imprimată în limba
a cărţilor ap8rule şi existente Ia acea datZ1 în depozitul tipografiei:

română,

A.
Exemplare

1 OOO
6 400
1 OOO
510
1 346
652
25

Titlul

-

Exemplare

394
229

46
634
49

66
25
40

-

Preţ

cărţii

Căr/i române.şti

Titlul

-

11clegatc

Predici la toate duminicile si sZ1rbătorile anului
Tăbliţe cu abecedarul, legate
Catehism
Ceaslov
Psaltire
Carte de citire româno-germană
Gramatica germano-română, de Molnar

B.

1 808

Cărţi române.şti

unitar

6 fi.
20 cr.
30

l'f.

l f l.
1 [I.

27 cr.
2 fi.

legale

cărţii

Tăbliţe

cu abecedarul
Bucvariu
Catehism
Caligrafie
Ceaslov
Psaltirea
Manual ghid pentru învăţători, partea I a
Cartea de citire româno-germană
Predici pentru toate duminicile
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2 cr.
4 cr
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4 cr.
1,4 fi.

1 fi.
1 fi.
30 cr.

7,30 fl.
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şi

r:xemplarele din acest Catalog au fost distribuite directorilor

inspectorilor

şcolari districtuali, librarilor şi negustorilor de cărţi.
Rcicrin/ă: V. Popeangă, Un secol ... cil., p. 196-196.

Exemplarul la care se
se păstrează în Arhiv Srpske akademije nauka i umelnosli u Sremskim
Karlovcima (R. S. F. Iugoslavia).
referă

19. AŞEZAREA DE PLATA CEA PAROHIALNICĂ ŞI A EPITRAHILULUI. (ante 1796)
Foaie volant/\
I De Plata cea

AŞEZAREA

milităresc

a

Verşe

I

şi

a

ţulul

Parohialnlcă

st a Enytrahilulul pentru

ţinutul

I

Neuniţilor

cel

in eparhia Iul I Mitropolit, a Baciului, a Budimului, a Aradului,
a Temişoarii, aşişderea şi pentru ţinutul a di.mării in eparhia Pecra-

cămării,
şi

ţului.

Pagina/ic: (4) p.
Format: 2. Coloane: 1. Rînduri: 33.

Dimensiuni: B=33,SX23. 0=26X16,5.
Limba: română. Caractere: chirilice. Tiparul: negru.
Hîrlie: groasă, rezistentit, UirJ filigran.
Cuprinsul:

Pe primele douZ, pagini sînt stabilite, în florini
diferenţial, în funcţie de starea malerial[1

preoţilor,

crei(ari, taxele cuvenite
locuitorilor. ln cuprinsul
'J

~- L/\DISLAI .NA(jY

CORONI ·

D E , }->. E R E . T S . E K,

.P.-\R"flS SI::CU

NOBILTS HUNG. MAGNO.V ARADIXE , • JS,

co;vJITATUS AR1\D11 'EN IS

şi
il

(J

0-\F.

R O D I A D 1 S.

IURATI ADSE ·. Oli! . ~
li:

T

DL"CALIS MTNF.RALOGTCAE . OCIETATIS
I E , ' E· N S I S ,, ~ O D A. L I S. '

OR O l) l AS.
,.-LI11ER .SECUNDUS..

--

____

· ~'""'-'

.J/,1<,,\'0 l'.AltADJ,H ,

I yp .s , <t Sum1ibu1 A o I o o ii G o I I I , r h
• .,_.I J r " mar o , i r n 1' i • ~ . 1 !( o 4.

Fig. 3.

,heorghc

Şincai,

ELI<:GI

:·. \ ~

Nobilis T ranlilva11i, GEORGll l!\K I de E1.
dem, AA. LL. Philos. et
·. Theol.
Doctor'is Romani, in M:igno Tr:in lil\';m·:ie
Principatu cholarurn VernaculJrum V all•
cltlco-CaH!.olicarum Emeriti Dircctoris, d.,.
t:t ad Aoc1orem ORODJADIS, M:igno-V:indino ipso Fefio die S. 1i h:ielis Arch:111ţdi A. 18(1., . ex Epi copali Darab:inthh110 Tu, n1la110.

romii.ie 11011 folo, (ul quid:im,) fed, fa_g,1e Pot fi
\ "i r Liltll ,. et l':itn:i! 'ir dc:imatc mih1!
Quis fim, qu1, e, ernplo multoru m, fleta Bonorurn
C:into f:.le;:enro C:irmine , forte roga ?
[nqnc hi T1• quoquc quod iuhe1m fahere Poet:im
Per clehrc1. 1e:notut, Rcs Tibi non ne no ·a·,
li Ic ego fum , cuiu ener:iv11 in, ., '1) P rente :
Ex.ornat qi1orun\ Crr:t vetulb
rt ,.
Nutrut in tudi is primum mcMui. -l'=aludi_;( S ,un ondina dein P:1tr1:1 cara mihi. (3)
utrnt A,:ropolis .i) i:rmlna me polit mcfl.:.
<. ,11u{u11•1 (.S) Ull~t' 1'<'10 do t. L} cnr"I t 11

Uegici, Ornd a, 1804 . (în Ladi lt1.i Ndgy Peretsen, Orndia ,
Ora dea, 1U04).
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paginilor 3 şi 4 se fac preozar1 cu privire la stabilirea gractelor cte avu\ie (gazcte
bogate, gazde cu stare mijlocie şi gazcte s[irace) a familiilor, după care, pe pa~1ina
ultimă, se poruncesc următoarele:
,,intru celeia/le, la Militari s-au poruncii luminat în Reglamentul cel Milităresc precum ca să se lase şi să fie contenite ospăţuri şi jocuri, la praznice fă
găduii, la botezul copilului, la nunţi şi la îngropăciune cele cc au fost obişnuit,
fără de măsură, şi spre paguba de obşte, prin care multe casc au căzut în saracie; şi pentru aceea să fie acestea foarte tnrc păzit nu nunwi 1n Militari, ci în
par/ca cămării.
La oamcni proşti (si\raci nn.) aşişdc1ca pînă acum cc nu fost obiceiul -~ă
se împartă la nunţi dQfuri, sau în bani sau în cămaşă sau în haină, de acum
înainte într-acest chip să oprească, să nu aibă puterea nici lnlăl niri muma nevesti nici rudeniile ci să ceară vreun dai ele la mirl'le sau ele lu rucf<>nii/t' lui.
Aşa şi darul acela, cure mirele lu singură mi1cc1.\U HI du pentru tărinwu că
sătoriei, ce să cheamă s(î)rbcşte iubuca, la gazdc(le) cele mui bune un ilo1int,
dar la slabe 17 creitari să nu treacă".
Exemplarul ctescris a fost identificat la sfîrşilul exempl,mdui ele Iii Pc'}li-;; ~i
Vulea Mare (Bihor), ii /:vangheliei greco-române (Bucureşli, 1G!:J3), păstrul lu Muzeul Ţiirii Crişurilor, Oradea, inv. 15 451. Tipăritura pare
fie incomplct[1 deoarece pe prima pagini\, în col\ul ctrcpt, de sus, se aflii imprimată litera „B", iar de pc
pagina ultimă lipsesc datele privinct locul şi data, de asemeni persoani.l şi institu\ia din a cărei împuternicire s-i.l dat aceast[1 orîncluial[1.
Pe pagina ultimă, pe marginea albJ, de sus, a filei, se pJslreazi\. urm[llourea însemnare româneasci\, scrisii c11 caractere chirilice: .,Această Evg/ic (se referii
la cartea căreia foaia volantă i-a fost a!i\.turatJ - nn.) o am adus din Va/cu Mall'
de la unchieşu/ Constantin Anlanovici, paroh în Hcinw, 1796." Aceasl[1 mărturie
documentară atestă faptul cii tipăritura prezentat.:i mai sus a ap[irut înainte de
1796. O tipăritură cu un con\inut asemănător (alta însă decît aceasta), intitulată
Norma, adecă rînduiala veniturilor palra/1iru/ui, a apiirut _în 1784, la Sibiu (BRV II,
p. 292).

sr,

Flori a n, Dud a ş, CQI/c veche
dea, 1977, p. 126-127.

românească

în Hi/iar. Sec . .\. V I-~X V II. Ora-

Oradea: Biblioteca Muzeului Ţării Crişurilor, inv. 15451/B. Un alt exemplar se
păstrează în colecţia Ştefan Crişan din Lipovil (j11ct. Arad).

20. 1NVĂŢĂTURĂ CR[ŞTIN[ASCĂ. Blaj, 1797.
INVAŢATURA CREŞTINEASCA

I Sau CATEHISMUL CEL MARE I Cu întrebări şi Răs
punsuri, I Alcătuit întocmit, şi acum cu I stihuri din Sfinta Scriptură adusă în I t!i.rit,
pentl'll folosul, şi procopsala I Şcoalelor Normaliceşti a Neamului Rumânesc. I In BLAJ I
Cu Tiparul Seminarului I 1797. (fig. 1).
Pagina/ie: (3) r.+peste 234 p.
format: 8. Coloane: 1. Rinduri: 27.
Dimensiuni: B=17Xl0,5. O=14,5X8,5.
Limba: română. Caractere: chirilice. Tiparul: negru.
Cuprinsu/:
Pe f. (1 v) se află următoarea notă asupra ediţiei, de Ioan Bob:
„Această învă/ălură Creştinească, sau Catehism mai înainte pentru Şcoa/c/e
Norma/iceşli Tipărit, iară acum prin Protopopul Nostru, şi Directorul Şcoa/elor
Norma/iceş/i VASILIE NEMEŞ de nou aşezat, şi cu stihuri din Slînla Scriptură
adusă întărit, şi răvidăluit asă Tipări sau dat voe. Blaj. Mai/ic 5. 1797.
loann Bob
V Jăclica Făgăraşului"
De la f. (2 r) la f. (3 v): .,Arătarea Lucrurilor, care să află în acest Catehism."
De la p. 1 la 234 şi urm.: textul propriu-zis al Catehismului şcolar.
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Fig. 4. Articuluschi ostescheşti pentru Kesaro Krejasca armadie . .. (trad. Ignatie
U1răb8I). Hagenau, 1818 foaia de litiu.
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Aşa cum rezultă din No/a aşezată în fruntea textului de către Ioan Bob, Catehismul ap(irea la 1797 pentru a doua oară, prima ediţie, la care se referii., fiind
neîndoielnic cca apărută în 1783 (BRV II, p. 281 ), datorati.i lui Gheorqhe Şincai
care, în urma neînţelegerilor cunoscute, fusese silit si\ plirăsească directoratul
şcolilor naţionale. Noua ediţie a fost revăzuti'i ~i anăugită de c,-llre succesorul său,
Vasile Nemeş.

Ornllca: Biblioteca Episcopiei Ortodoxe Române, inv. 7 251.

21.

DATORINŢEU

PRESBITERILOR PAROHIALNJCI. Buda, 1798.

„Elenchus Librorum in Bibliotheca lllustrissimi ac Reverendissimi Domini
Episcopi Samuelis Vulcan reperibilium (Oradea, 1829-1830) înscrie in cea de-a
doua parte, între cărţile româneşti, la f. 39, un volum cu titlul: ,.Clwrlc Despre
da/oriile Presbylerilor, Jn Buda, 1798, formatul 4, nr. inv. 30" tipăritură care
n-a fost înregistrată pînă în prezent de către bibliografia noastră. BRV înscrie
doar edi\ia din 1817 în a 6trei titlu se arată că la 1798 scrierea s-a tipărit „pe
limba slaveno serbească" (BRV III, p. 186).
Catalogul bibliotecii lui Samuil Vulcan a testă faptul că la 1798 cartea s-a
imprimat şi în limba română.
FI ori an Dud a

ş,

Crisia, IX, 1979 (în studiul

Cărţile

româneşli

clin biblioleca lui Samuil Vulcnn, în

alăturat).

22. TĂBLIŢA AZBUCEASCĂ (Buda, încep. sec. XIX).
Un exemplar din volumul de Predici ( 1811 ), scris de Petru Maior, păstrat la
Oradea, prezintă în locul copertei ultime, înlocuită, se pare, în prima jumătate
a secolului trecut, un fragment de labld valahică, intitulat „Tăbliţa azbucească •.
Cuprinde alfabetul românesc imprimat cu caractere chirilice dispus pe mai multe
rinduri, care în total par să fi fost în număr de patru. Fiecare „rînd" îl compun,
de fapt, cite două. rînduri, sus fiind date literele mari, iar jos cele mici. După
imprimarea textului, coala de hîrtle a fost lipită, pentru a rezista şi a se putea
expune, pe un carton de culoare albastră (fig. 2).
Asemenea table sau alfabetare au fost folosite în mod curent în şcolile româneşti la începutul veacului trecut. Un număr de aproape 6 800 exemplare se
păstrau la 1795 tn depozitul tipografiei lui Ştefan Novncovici din Viena. Ioan
Corneli, cunoscutul lingvist, directorul districtului şcolar român unit al Oradiei comanda tipografului local Tichy imprimarea unui număr de 500 asemenea
tăbliţe.

Orndea: Biblioteca Episcopiei Ortodoxe Române, inv. 709.

23. Ioan Bob, DECRET DE NUMIRE CA PREOT. Blaj, (1800-1806).
Formular
Pagina/ic: (1) p.
Formal: 2. Coloane: 1. Rinduri: 19.

Dimensiuni: B=23X35. 0=19,5X27,8.
Limba: română. Caractere: chirilice. Tiparul: negru.
Ornnmente: textul este încadrat într-un chenar de compoziţie tipografică. Prezintă

de asemeni,

două iniţiale

ornate.

Primele rînduri imprimate conţin titulatura lui Ioan Bob. Cu prilejul tipăririi
au fost lăsate locuri qoole unde, ulterior, au fost completate cu cerneală numele
preotului, localitatea în care a fost numit, data şi semnătura episcopului. Din
rîndul ullim rezultii. cii formularul a fost imprimat după 1800, mai precis în pe23 - Crlsia '79
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Dudaş

1

I nt;ebârilc, g·u~rc se focu Clerului, si Poporului, cu prilegiu Visit..1tii Canonkcsci, in Eparchia Graeco.-Cacholi~
cl . · QradE ~l:lri.

1_ţ ~ ~tn e in<:hinatA .IUarriea 'l .;_ de LeJPtul r.fur • acu de %'.!du ? - hino e Ul•
:Er11..t~tll,, .6t1 lipiti 1 •i all>jf.i'f de q1dtl •ti111irii col,,, d$ lw1gJ., ~i tl~ quâti d_e \~~\? - Pc ~,1
-\\~ Scn11win e,tc, te:\l de 1'esto'l - eu que ţtl.~ •~t~watat - b!Jlc c acopwu,:' - 11,1 ,t ţ lll
lueu prlme.,,JiOII ~ c.inh.d(r.~V - q u~ Altariu_, liÎ 11uc Me„ ye •!li intr'cu:"-? tk Lemn1: eu•~t

;

~qaeste , au de :1';1ă11'l - lu<:9n~I~, in f'ru1 \Wlll dui,t ~uviwtl.i ,unt z-ug~,.v1te? ~ Ar_c lit•~.n•
~~ de -1,1iu,ud<i<: pattik Stune , al Scii\111<! pentru 6ru~!:!T - fat<t ir.rdu JDjlrn~1nn1l l:lueucu?
Zidue 1 ~•lll de, Sc.l11duri , ~u de Nllele 'l - l'ru.i qufoe • '•u Ucu tu B1&crtca '? - ,1•<1U
quiuc • ,i q1tâ.ndu s' ~u , :L.,tiJ,u 'I - ln quc at.sr~ i .lnt tote qude 111t.1 ,ua
411e dii·~ae·
te, ~,~ fotocmire , lll.J.i vi:'t<>aU , tÎ mai CW'(llilll •~ yolt.sce b e• t

..., we

uue, a

ii

P,e,tohi, ~l •lte Me,1! , au cu„iinei,>1<> M:oper<e111euti:11i? - Potiria , ai .Dueosu diu quo
111.llCf'lC auut_. , ~i bine •ilut ,,ţtdte_ ? - A n~ar CG1111l ~ '! L!ugariÎi! )'<'lllf~ imp<!IlÎrea .'•!•l•i
Cumtu;:catu11 ·r - Cuui ,, 1',,1u1ţnu î - ()oe Câ1u ,,,~ 811e,1u! .- cu.m tuJiţ 1':ţate, ~l ttuu•
te 1 - Qu" V~st.,ui11t•· ş.I.utile 4c ~ttJ? - p!!ntru 111,e-re! •q_u~stor• Hte Arnuriu . - v-,,llllÎli•
tek qu~le aautit~ , i i CJ,ol, tÎllv•.i JO!•t u,tu~toi d - b1 quc ~c s~ut tote aquc.tc, ti quc
ttp~tatle l,t aqueste til<: de li1•H t

.;

3. Ar~ To rn Bitcrica T - imp1,u111at n. ,. T urnu cu Biserica 1 1<111 J I ~ Clopot.iutU atCI.
lOog.a diu,a ? - du Ltmnu <:, etu cfo Zidu î ·- Qu6to C!o}'('t• a1ln.t. a ~ -peoescu ~
l'.~,.. q~~ • ~llos.&iot~ n;.,,...,...•.)., .~...,.,.~ ~.. :i.

At!nt.,.""'
-

di: ~ lih,3:!. Biisrid, •ill.11• intt''J,.,u 11urn1i , lom,.,,,t,ui, v«ebi 1

•Iii~, - n. c •

d~ S,tu, 9u.l11tlu, 4Î pd!i q11·io,, ai din • ,ul. Moi,~ •• all t.U.t11 f - ~ o " ' " 1 <I ~
).:fttilil, M• 1, u.01.i ~u il'''l'• 'I .... c ,u .. , .-tei,. clu pu1.lt - l)ui~u • . ,i ("IA 4lair.l, • au e.llltit-.i 't
J41J

4, O~ ~re Hiseii · v~rutu1i, " que 1 - 1H eum'l'll V',-nitul ~ u i t ! din Locl\d, ""
din Moa'U r,., c.W\lti;; 1-<'<'l\dl c il•ţueat.: qu,\l11 wyn11d~ ju •i1,c, ~u .to ql),U.Î .!til)8Îul q,.,.c4.,.
ti
llll< Yt„.llll atl1 - qmno lu luc,.:, oi
que d r.l~lld!odnco:it ·- Nn .....
A11,1tr&i 1>at u n~ UJ\u L<>ţu ,fo .6qu11,t1 't - A.8..svdotyre.l,oc..cilt: "l'I"~
Cuti • atu S«i-

•unt? -

vie,:~.,, ..

'i"""•

•no, <I.da Bq<ltla d~le qu..,_.e ~u l lMlll locodk "'l'"'.q I"' l!~cl:i t - .Du o:.mfa ue
B1>trl"" c•••~ <'~1:'ir;,turl, oeu ll&ni tfoti l'ţ Camcd., 'l"-<l Capit.111ri ~dllt ~ ' l - cui, ai~
'l'" lph•r,tSII su1,t dM< f - u aunt IU locu a.işur, .°i ia Comltab ~..i..c,. f ,fila •'•Ul L.c..CU C<1.p1ta)u11 ,. aqu~stc cu 6tc quar1,v,, JNocre, tl d~ ul~ .1'•11 ll,....,, ail pli,,uceu d•totb
t,;uc:\? .~,, llisoJca oi •ltu Venitu? - 'iue Venitu c,to "l~• ai I.A ql!Atu tli prcale
""" '! - C.lm,Hu~,cesc Venitul lluericu nu.ani pr11 ltt,1+11le Bl.1'1,kii• 1w ai }Jl'C altele, ,; 11re
qu ....cJ,e?

5. Cuce„hc de 1lmeru11tu în tohl 11111 qub c.!io-Y, ~1 u.e cbiNte.- Jlnedo.1 - c•lt C "
t , io <J11w-t •caa •ciic lua,oa ~queuta ,l,: 1a1.0.f, •• ~ •
sq11 tu l>,c:ni dl a.m ! U,a!e ,u tin<: hda Jli.arlc:i 1 ..I au cu d6.l cluc.i, •~~ ,1t11t do. ~•mu:i talo lada? Quitidu,
•i 111u, 4lll11t se ~~rd : do ,au d:it,,1 bine ,ui• """...: ,w mml•• tl Chle!tedde 81•c1 1Ci.i 't
Cun,torn 81,odcil itA fotru ~j11t0fiu E'~ul114, 'fli• (Ir •~ .tnttii ti ,. ,u w.i\lgi Vc,utul & ·

""P'•

~ticu,

c:

yliueao~•I .i~ · nil• eolc Y

ru:s~1u;

J>,.JJWCffll i

6iJ,"tJ .4 NllVtS'tnA.TOA, .

6". Cum 4e ohi•• 1 Paroch • -~ A ~
'Of'.I - q,a '{UOti .aiJ ~t6? - unde •11 1,,.
-. ,huo? iapravit.m, t1 uuJ.i, , 'rhwJ.osu1 - 41111d ~ • t dii ~~•"111 s'au p,~olitnî - 111
P r<JCl!ja •tiucat\n d. q11uti ..ni ul.a t - ~ Crcf.111:ia , ti datau ernOi< , cu mch;
1111 O•t~ 51\que 1111.u "tioeli\Ule dl,)~lta, quandu "' Ylll!ltu h P~u.. _,p,ca•t1 9 - (he•
tl iJ ,. f - uoti< Ctl•lr.ga. C'drtiloc. Pwd de :1!41:-11 f,Jlli. Cun!cU •o• ,e td~ •1ud, q,u

1,..,.

0111,utul unt de ll,11! a l• CT dl>, al • l • f•oe? - 111Yi,t;i.4 1 • PoJmel!li •11i, • ,unrlc 1,,. ••
t.iJt-i,1 lu tu de -~~• Du!Al;,,ec._, ,i in S.:r1>~1 .i ·t - l~nUit11riie • .:iaare le he, , d1,d, Jc
r"1\U • h' U :b,) . orlt. "" diu qoo. Cut... ? ., ' ~ ~cuucll' Ai f•ccl,: c~,.-~11, .... 1 h, , .. 1,
[hUllbtCllo, ., ~~t,rilfV - Foce Llttr1:1i• a,:i llotl,;~rbi-..icilc, - lnal111<• Ln o,~u l•N
ţol,a # o.u v~~l"'IIUi, I iii Uw,iut f - ~ iu ~•1U11Ît•I• .Bi nk <'i lJU„ <lu ,, ... ~•Cl'l
t

I

Fi . 5. S::imuil

ulcnn

fntr ebările

car

se p1111 clerului ş i poporului,
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:l55

rioacla 1800-1806, exemplarul de~cris de noi, datat: 24 martie !H0G, fiind înmînat
unui preot cu numele loc1n, {pentru pc1rohia Hăţilfel (l,IZl\iP(Jel ?), din p,-1r!ile 1-Iunedoarei.
01(1(/en: Arhivele Stalului OriHlea. Fond Episcopia Ortodox/\ Românii, Orade:i, IT,
1706---1800, an. 1806.

24. Gheorghe

Şincai,

ELEGIA. Oradea, 1804.

Scrierea c[1rturarului iluminist român, binecunoscută. dealtfel cercetătorilor
literaturii româneşti vechi, n-a fost înregistrată pînă în prezent de către BRV. Ea
s-a tipărit în cuprinsul c[1r\ii lui Ladislau Nagy de Peretsen, Oroclias, apărută tn
1804, la Oradea. A fost inclusă în partea a doua a lucrării, în ciclul Coronis Orodias, purtînd titlul:
Elegia XXV. Nobills Transilvani, GEORGU SINKAI de Ea\dem, A.A. L.L. Phllo1. et 88.

Theol. I Doctris Romani, ln Magno Transllvanlae I Principatu Scolarum Vernacularum
Vala!chico - Catholicarum Emerit! Dlrectorls, dalta ad Auctorem ORODIADIS, Magno Va\radino ipso Festo die S. Michaelis Archan!i:-ell A. 1803. ex Episcopali Darabanthlan•
Tu!culano. (fig. 3).
Paginaţie:

11 p. (numerotate 189-199).
Format: 8. Coloane: I. Rînduri: 28.
Dimensiuni: B= 16,3X10,5. 0= 14,SX8.
Limba: latină. Tiparu/: negru.
Elegia a fost tradus;, în limba română de T. Naum (v. Gînd românesc, VIII,

1940).
25. Gheorghe

Şincai,

VERSURI. Pesta, 1805.

Scrierea n-a fost înregistrulă pînă în prezent în cadrul BRV. Alexandru! Piru
o menţioneazii în cadrul bibliografiei operei cărturarului iluminist, cu titlul de mai
sus, în cuprinsul broşurii: .,Onomasticon serenissimi heredilarii principls regii
arhiducis Austriac Pt regni Hungariae Po/alini Josephi, Pesthini, 1805".
A I.

Piru,

lstoriu literuturii române de la origini pînă la 18]0, Bucureşti, 1977,

p. 463.

:l.5. RUCACIUNL DL ORŞTr: (Sibiu suu Blttj. IH0S-100!)).

Foaie volantZ1.
Paginaţie:

(2) f.
Formal: 8. Coloane: 1. Rînduri: 20.
Dimensiuni: B= 17,5X10. 0= 14X8.
Umba: românli. Caruclere: chirilice. Tiparul: neuru.

Cup1insul:

Conline un model de invocalie religioasii destinat poporului pentru B se
ruga pentru biruinla oaslei tării şi pentru stmătalea împăratului care „povdţuirea
oaste/or .sale cc/ea dela rdzboiu pre săne o au luat o". Se invocă puterii cereşti !lă
înarmeze „Cătanele lmpăralului nostru cele \'itează, ca cu biruinţă sd se întoarcă înapoi delo războiu, ele cumva c,cesta ţi cugetul, şi hotdr1rea, ca prin bătnc
none .~ă dobăndim pocea".
Alle date rle interes bibliografic, lipsesc. Foaia volantă se alătură, prin
conlinutul ci, allor asemenea tipărituri răspîndite în acest răstimp, cum au fost:
Rugăciune pentru împărat şi o!>la.5i (Blaj, 1780-1788), Rugăciuni ]n ,·reme de răz
boi (Blaj, 1780-1788) şi Rugăciune în vreme de foamete şi de războiu (Sibiu),
1805 (v. RRV TV, p. 94, 124)).
23°
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Tipăritura descrisă.

p1i,•ind cartea veche

mai sus a fost

găsilă

românească

357

intre fil~le 1:mui :xcmp!ar di_n L_i-

turghii, apărută la Sibiu, în 1708. Bazindt~-nc ye r9rma l~t:re1. de !1par ş1 -~est11~at1a

textului, înclinăm sct credem
napoleoniene.

că

a fost 1mpnmata la S1b1u, m timpul razboa1elor

Oradea: Biblioteca Episcopiei Ortodoxe Romcine, inv. 710.

27. CEASLOV. Buda, 1807.
„Catalogus Librorum qui i~ Typogra~hia . Re9iae S:ie~tiarum. Uni~·crsit_at!s
Hungariae venales prostant (Budan, 1841 ), !nscne mtre c~rţile roma~eştJ o liparitură, neînregistralct pînă în prezent de catre 13RV, cu titlul: ,,Ceasoslov bogat,
roşu şi negru, cu icoane", apărută la Buda, în anul 1807. Cartea avea formatul 8,
şi era oferită la preţul de 2 florini şi 30 creiţari. (p. 58).
28.

Căpolceanu Laurenţiu Domocoş

Foaie

,VESTIRE (lrad. Ioan Corncli), (Oradea), 180D.

volantă.

VESTIRE I QUare s•au dat ăfărâ den Adunărc
rei' I tienută Julie in 24, de dile Annul 1809.

a

cea de

obşte

o cinstitei Varmegii' Bihâ-

Paginaţie:

(3) p.
Format: 2. Coloane: 1. Rînduri: 43, pe p. (2).
Dimensiuni: B=37,5X23. O=30,5X16,5.
Limba: română. Caractere: latine. Tiparul: negru.
Hîrlia: puţin rezistentă, sugativă, cu filigranul „BELENYES".

Cuprinsul:

Textul începe cu o motivare a dezlănţuirii războiului cu francezii şi relevarea primelor izbinzi. Cum „Norocul bâtaei nu e statornic" şi, cu toate că,
,,V rc'sma'sul deun<idi mai ales hâtul liend prin viteze Osiile nostre, au pălit mare
perderc, totuşi ou a/Jat moc/ru, de au intrat şi intra parte a lierrei ... " esle
necesar a se pune „impedccare", Ia Tcncrii noslri se dcmu, kâtanc penim impicnirea numcrului Armadici". Numai astfel „cca de muli cloritei stalirnicâ pace"
se va putea aşeza. Sinl consemnate şi promisiunile făcute celor care ,·or riispundc
apelului, nu numai de ci\tre împărat, ci şi de administraţia comitalului. Se precizeilză astfel că fiecărui voluntar imediat i se vor ,,da în mân(1 3() ele florcn(i".
Se mai specifică c-ă datoria de a sluji „cu arme" o avea doar pinii la „s/îr.~i/11/
rcsboiului acestue", fiind în restul vietii scutit ele o asemenea obligatiP. Cei care
se vor evidenţia prin eroism sau ,,se vor clcsd1ilini cu Vitczica de alţii" vor fi
recompensati cu „Ncmesug Tosa.g, cinul, sau orc/ruf Marine Thcresiac, Numismâ
de aur, sau ele argent". Sînt expuse şi îmbuni\tătirile propuse de călrc comital,
în sensul că vor fi dati încă 30 florini de către „Dominii tocuri/or" (care pot fi
convertiti şi în animal0 rl0 r/Hr0 ar:e-:;tia); c-i\ vor fi scutiti, pe tot restul vieţii, de
„dorco Por/ici pc ccip, -~i lcilc celle de obşte sluzbe Varmcghiesci"; că li se va
acorda un „semn o.\c/Jit quorc şi dupâ cc s'or întorc<' n ccisâ, se'! porte pururea
intru pomenire", ,,Atâ,e de Iole acestea", se manifestă încredere în bun<'ivoinţa
„Domnilor Paminlului", r:dfe vor şti să trateze cu favoruri şi daruri pe cei înscrişi
voluntari. După reliefrtrea „folosurilor" cu care vor fi (Jrnlificati voluntarii, ,.vestirea" sfirşcştc r:u amenintar0a: ,,De vei socotci hrnc, quumquc cC'l cc ne /Jâg<ind
în Suma acea.~to 8(111/0 clctorie a sa, .~c va trage cicla cca ele /Juna voc ci Patrim'
app<irare nici nu se va impartcisi cu celle mai în sus numite Jolosuri, şi totuşi
mai pc urma silit va trebui să picnească aceasta s<inta de/orie a sa, apoi nici n'a
veni ci câssa la slerşitul bcitaei, ci plata înderepticiei lui va li kâl<inia pene Ja
m6rte". Prin urmare, nu se admitea sustragerea de la această încialorire „patriotică".
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J. ,\'. ~)(CMAf~op'_

·i\AIHP'\ lhfL,U,Îf.

•

Pleşoianu,
Abecedar
reşti?), 1828 foaia

francezo-românesc

(Bucu-

de titlu.

Această „Vestire• urma să fie citită şi explicată de către preoli, indiferent
de religie, în biserici, recurgîndu-se la cuvîntări ~i învăţături care să p[1trundă Id
inima ascultătorilor. Răspîndirea „chemării• mai intra ~i în sarcind functionarilor
administrativi. Protopopul din Beiuş, Iosif Vidran, a primit un numc'ir de 15 exemplare pentru a le folosi „spre îndemnul tinerimii•. Pe verso-ul adresei cu care
exemplarele amintile mai sus au fost trimise la Beiuş se aflc'i următoarea notă:

„Versio Latino Valachia per Rdmum Dnum Ioannem Korneli sub 21-nna Augusti
anno 1R09 efectuata qua luventus ad cappessenda Sponte Arma cxslimulnntur".
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RPprezinla <1rq11nu'nlul pe bc1z,1 ciirnir1, ,onsider;\111 tradl1,,1lor ,11 \'r.\li1ii în li111br1
românii, pe Ioan Corneli.
V. r a li r, Cnntrihu(ii 1n cunoc1ş/c1<'0 istorici Bihorului (II). Beiu.~ul c11ltwol. Ora<lril, I r171, p. 24--27.
OrrtrlcCI: BilJlinlr>r

<1

prof. \'. r=aur.

2n. Rhedei Lajos, ClJ\"îNTJ\RE DESPRE RĂlBOlUL CU NAPOLLON (lrad. Ioan Cnr-

nf'li). (Ofddf'c1), 180!1.
r:oaie volantă.
CUVl:NTAREA, I Prealumin,ltului Domnului, Grof llhedei Laio's do Kiss-Hh!'cle, Administratorului I Dercgâtoriei Fcispâneşti a cinstitac Varmcgiei Bihârii, dlsA guotrâ staturi, I şi
Renduri, in 24 de zile a lui Iulie Annul 1809 adunaţi.

Poginntic: (3) p.
form<1t: 2. Co/ou.ne: 1. Rine/uri: 41 (pe µ. I).
Dimensiuni: B=37,SX23. O=30,SX16,S.
Limhu. română. Carne/ere: latine. Tiparul: negru.
Hlrtic1: prezinUi filigranul „BELENYES".
Cuprinsul:
Tipăritura conţine cllvîntarea administratorului comitalului Bihor, groful Rhcdei Lajos, în adunarea slalllrilor, din iulie 1809, a cărei scop a fost de-a edifica
pe cei prezenţi asupra realităţilor politice şi militare din Austria. Prilejul este
folosit pentru a-l blama pe Napoleon, care „dupâ ce cu /olul ou asuprit, -~i m1
călcat i mperâliile şi Neamurile, quarc' şi Ie au suppus, se desp6ie, şi se lipsească
şi Monarchia Austriac ... de strâlucire, şi slava sa cca \'echie", ameninţă cu

,,surpare assiedicmcntul, ~i tocmellele Tierrci noastrae".

Compunîndu-i lui Napoleon un portret complet defavorabil, din care împă
ratul Franţei ieşea ca un nemaiauzit „prâpâdcitoriu şi potopiloriu", capabil de a
„încrunta" cu „ucigâl6rele sale arme" pe nevinovaţii locuitori ai Europei, Rhedei
spera un mare coeficient de impresionabilitate, conlinuînd a stărui în umbrirea
portretului mornl al monarhului francez. Ca atare, ,,turbat(ul) lmpotrevnic" nu
părtineşte pe nimeni, ,,nici o verstâ nu pate scâpa de crâncene silirile lui". Atil
pe tineri, cit şi pe „betrâni", ii înregimentează iar pe magistraţi „îi câsnescc"
ori ii „duce în robie". Cit despre averile lor, acestea sînt pră.date. Consideră.
că. asemenea „lârcdclcgi complete" nu se mai înlilnesc decît în „istoriile
limliilor cel/or Vârvarc". Dind ca exemplu distrugerea cetăţii Pojonului, administratorul comitalens conchide că „resboi11J acestn Jntrece cu rcutatca, şi cu
lârdelegcn tote /Jâtâile ce/lea mai inlocatc şi mai amare, quarc au !ost 6requând
inlrc Neamurile ce/le dedcmult", pentru că „scopul oştirei ncestui complet (=cumplit) Vre'sma's (ar fi) numai a versa sângele, a pustii tierrilc, a surpa Imperâtiile şi
n câ/co !>ub pici6rc 16/c lu'surile (=drepturile) Tierrilor .. . ". Se întrevede clar ci'1
qroful Rhedei iqnora deliberat faptul că războiul fusese declanşat de către Austria
~i că Napoleon era, acum, în replică. Pentru a stimula curajul locuitorilor, din
nou puşi în situaţia de-a suporta grele obliga\ii militare, autorul Cuvîntării aducea pilda naţiei „Hispanilor", care prin „nespăimîntare" şi „intie/legere Ia o/altă",
,1poi „necrutzarea averilor", s-a putut mîntui de asuprirea străină. Grandilocvenţa
Ionului este evidentă.
V. Fa li r. Contribuţii fo cunoaşlercCI istoriei Bihorului (II) Beiuşul cu/turn/. Orndea, 1!)71, p. 37-40.

ln adunarea comitalensă din 24 iulie 180!), în care a fost cilil[1 cuvîntarea
de mai sus, s-a hotărit conceperea unei Vestiri. Ea este tocmai vestirea descrisă
înaintea acestei tipărituri. Credem că atît CuvintarcCI mai sus prezentată cit şi
Vc.5/irca semnală de Capolcean Laurenţiu Domocoş, au fost tip[1rite deodată. Inhttps://biblioteca-digitala.ro
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trucit textul V eslirii a. fost tradus ln limba română de
presupunem traducător şi a Cuvintării lui Rhedei Lajos.

către

Ioan Corneli, ii

Oradea: Biblioteca. prof. V. Faur.

30. TESTIMONIUL ŞCOLAR AL PREPARANDIEI DIN ARAD (Buda, 1813-1814).
Formular (fig. 8).
Formular
Format: 2. Coloane: 1. Rînduri: 26.
Dimensiuni: B=37X24. O=25,SXlS,5
Limba: latină. Tiparul: negru.
Hîrlia: prezintă filigranul „KEB".
Cuprinsul:

Formularul reprezintă un atestat şcolar de absolvire a cursurilor Preparandiei
din Arad. Reproducem obiectele de invăţămînt în ordinea şi în forma
în care au fost tipărite: Catechelica, Typico, Cantu Rituali, Hist. Bibi. V. El N.
româneşti

Test., Paedagogia, Methodica, Grammalica Valachica, Stylo Vernaculo, Arithmetirn, Historia Regni Hungariae, Geographia Ma/hematica, Physica ci Politica, Lingua Germanica şi Lingua Jllyrica.
Reprezintă materiile predate ln primii ani de func.:tionare a şcolii. Formularul
ce-l prezentăm a fost inmtnat absolventului Ioan Gavrilaş din Sintea (Arad) la
data de 1 septembrie 1816. Este semnat de către: Uroş Nestorovici consilierul Şco
lilor româneşti neunite, Grigore Lukatsik, vicar, asesor şi catehet, Constantin Diaconovici-Loga, profesor de gramatică ~; .. contept•, Ioan Mihuţ, profesor de pedagogie, metodică şi istorie, de către Iosif lorgovicl şi Ioan Fritz.
Ţinînd seama de faptul că: în formular se face referire la rezoluţia din 1812,
di ac.:Lul e semnat ln septembrie 1816, de asemeni de perioada de şcolarizare a
preparanzilor şi de informaţia ce ne-o oferă Teodor Boliş (în cartea sa: Institutul

pedagogic gr. or. rom. din Arad. Cei dintîi ani din t rccutul şi vieata Preparnndiei (Şcolii normale) gr. or. române din Arad, Arad, 1912, p. 74), anume că pentru

ca elevii absolventi să fie prevăzuti cu atestate şcolare, inspectorul Nestoro\'ici
a trimis, prin adresa din 4 august 1814, un număr de 48 exemplare de testimonii
şcolare cu tndrumarea, ca în privinţa întrebuintării lor să se aştepte îndrumările
lui ulterioare, datăm imprimarea formularului în cursul anilor 1813-1814.
Oradea: Biblioteca Episcopiei Ortodoxe Române, inv. 711.

31. CONTRACT
Formular.

ŞCOLAR.

Oradea, 1814.

Paginaţie: (1) p.
Format: 2. Coloane': I. R1nduri: 26.
Dimensiuni: B=40X25. O =23X16.
Limba: !alină. Caractere: !aline. Tiparul: negru.

Tipăritura reprezintă un formular de contract şcolar al Directoratului şcolar
român neunit al Oradiei, destinat legaliirtrii în intelegere cu autorităţile de stat
a fondului şcolar anual. Referirea din partea ultimă a textului la ordinul din ianuarie 1814 a lui Uroş Nestorovic-i, cit şi întocmirea actului tn august 1814, indică imprimarea formularului în acest interval de timp.
Exemplarul descris a fost tncheiat cu comita.tul Bihor, reprezentat prin Mihail Kristor. Este semnat, de asemeni, de către Ioan Puspoky, directorul şcolilor
naţionale române neunite din partea locului.

Oradea: Biblioteca. Episcopiei Ortodoxe Române, inv. 712.
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32. CONTRACT ~COLAH (IJuclrl, 1810-IHlfl).

Formular.
Pngina/ie: (4) p.; paqina ullimii ronlinc doar trxt în limba 1icrmanli (25 cir rinrturi).
Format: 2. CrJ/oanr: 2. Rînri111i: 42.
Dimensiuni: n--:c38,5X24. O=-29X17,5.
I>mhu: ro111An,1 ~i qnmană. Caractere: chirii irc ~i [Jnl irc. Tipnru/: nc'(JI 11.

Imprimatul reprczintli un formular de contract !';,rnliH al Direclorntului ~rolar
român neunit al Timi~oarci, destina[ stabilirii condiliilor de funclionare a ~colilor
nalionalc.
Imprirnareil actului s-a Ilicul după 1810; formulr1nd ce-l prezentăm prive~te
şcoala românească din )oralitatea Gătaia (Banat), şi a fost semnat. din partea Directoratului şcolar, de către Luca Kcnghelat.
Bucureşti:

B.A.R., Exemplarul se

află

intercal<1t în l\1s. rom. 7W,

r.

13-H.

33. Constantin Diaconovici-Loqa, ANUAR ~COLAR (I). Buda, IUIO.

,,/nscmnarec1 puse/or înainte învăţături, care 30 de şco/nri din Pesto f)rin
cursul ele iarnă ou învăţat de la Constantin Dio.cono\'ici-l.oga, învă/ătoru/ şi acuma
Ia publica examinore în luna lui aprilie în 25 zile anul 1809'10".
Tipărirea
indemînă

lui a fost prilejuită de suslinerea examenului public. N-am avut la
vreun exemplar.

Rclerin/ă:

V.

Popeangă,

Un secol ... cit., p. 260.

34. Constantin Diaconovici-Loga, ANUAR

ŞCOLAR

(II). Buda, 1810.

Anuarul are titlul asemănător cu al celui anterior, şi cuprinde învăţ[,turile
predate în cursul de vară, din care elevii au fost examinaţi în mod public în
7 septembrie 1810. N-am avut la indemină vreun exemplar.
Referinţă:

V. Popeangii, Un secol ... cil., p. 260.

35. Grigore Obradovici, ANUARUL ŞCOLII ROMÂNEŞTI DIN LIPOVA. Pesta, 181 I.
Chemare la cea de faţă şi de chepetenie cercare a tinerimei carea să înva/ă
în româneasc normală şcoală a Lipovii ceea ce după împlinirea cursului ele ,·ară
în 11 septembrie 1811 s-au arătat.

Din text aflăm că elevii şcolii au fost examinaţi din: 1) ln\'ă\ătura cre~lischimbarea literelor; 3) Slovnire
4) Slovnire din lăblita slo\'nirii;
5) Cetire din bucvariu cu însemnarea slovnirii; 6) Sfin\ila istorie; 7) Dalorin\ele
supuşilor; 8) Învăţătura socoatei; 9) Dreapta scrisoare cu scrierea pe tablă după
regulile ei; 10) Cetirea ciaslovului şi a psalti1ii după regulile dreptei cuvintări;
11) Celirea clin economie; 12) Slovenire în cetired nemţească şi ungureascJ;
l 3) Regulile scolastice<;,li.
N-am vl1zu t exemplare.
nească şi obişnuitele rugăciuni; 2) Cunoaşterea şi
din bucvariu cu însemnarea cunoaşterii literelor;

Referinţă: V. Popeangă, lin secol ... ci/., p. 13!1, 260. Autorul mai mcn\ionca:rrt
păstrat în arhivele din Karlowitz (R. S. F. Iugoslavia) nldnuscrisul Anuarului aceleaşi şcoli pe anul 1812.

36.

ARTIKULUŞI OŞTEŞTI PENTRU
Cărăbăl, ante iulie 1818).

K[SARO

CRAIASCA

ARMADIE...

(trad. de

Ignatie

După publicarea noti\ei lui N. Hodoş în BRV III (969), p. 214, I. Bianu şi
D. Simonescu fac în cuprinsul volumului ultim al BRV (IV, p. 304) o indreptdre
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J,1 r l'le afirn1c1to c1nt('finr, pc u<11.c1 unf'i copii fotogrnfice primit.:-\ d(! Bibliotr•r ii i\r dctemiei, din Brnc, de la Zemska c1 Universilsri Knihovn,1. Compuratc cu cck prr'z<'nlate mai sus, cictlele înscrise în BRV IV (%9), p. 304, dczv;-\luic fc1pt11l 61 sinLPm în prezcnţc1 1111f'i alte ectitii, pare-se rl c<iiliei pri111f', ,1 <1u•st('i tipărituri, prrz0nlînd un ,11prins restrins. Nu ,1r0 fr,<1if' de titlu, fnri11,i111l Pst0 r1, l'\,1:;,i, d,H dr
dimensiuni (('Vil m,1i m,ni. ln Inc de 2H p. exemplarul rrrnli1H~ dot1r 16 p. lkn .r•birea esenţiali\ o oferă tiparul, deo,nccc broşura aceasta s-a imprinFtl cu caracterP
chirilice. ln ce priveşte cuprinsul, pe p. 1, după titlul relevat mai sus, urme<1ză
j11rămîntul către împărc!l, iilr de la p. 2 la p. 16 cele 40 de arlicole. La sfirşit.
pe p. 16, (în edilia a II-a, pe p. 28) s-a tip?irit c1ccu i11scm1wrr (v. rmv IV, p. 101)
c,1re, comparată cu cea din ediţia r1 Il-,t, de pc p. 28, !->f' p(1<1lc ob:.crYc1 c,-, are
un text mai scurt.
Conţinutul ~i ortoqrafia ase111ă.nă.toarc, iar pe alocuri ictcnlicc, ulc celor doul\
~dilii, ne îngăduie să-l indicctm autor al acestei tipărituri tot pe Ignc1tie CărăbJţ.
Nu-i exclus ca ea să se fi imprimat la Buda, Viena sau poale în Trc1nsilvania
înainte de 1818 sau în acelaşi an, dar nu mai tîrziu de luna iulie.
ln lumind celor rl0zvăl11il0., îmlrcpturcn U\cuU\ în voi. IV (p. 304) trcbuir.
considerată o aclăugi1c la !3RV. (Vezi şi capitolul II. !nrlreplări, nr. 28).
37. Ioan Corneli, SZOKSEGBEN SEGITO KONYV. Pesta, 1822.

Catalogul Bibliotecii iluministului Samuil Vulcan, întocmit la Oradcit în
1829-1830, înscrie în prima parte, între cărtile în limbi străine, la f. 24 (nr. 33),
subdiviziunea Civi/es, un volum cu titlul de mai sus, avînd formc:Lul 8, şi numă
rul de inventar 496 tipăritură datorată cunoscutului iluminist Ioan Corncli,
care n-a fost înregistrată pînă în prezent de c.itre bibliografia noastră veche.
Ţinind seama de tillu, ea nu-i exclus să fie chiar acel lncireptar metoc/ic
pentru folosul şcolilor naţio1wle, tipărit în acest caz după manuscrisul identificat
şi descris de către Iacob Radu, cu titlul: Răvid Veselc/{szci/ a rendeltett Tanitcis
Modjcira fokeppan a Magyar Orszcig es Sz. Koroncijcihos tartomcinyai Ja/usi Tanitoinak szcim<i.ra - avind formalul 4 şi 57 pagini (I. Radu, Manuscrisele din Biblioteca Episcopiei unite din Oradea Ma1e, în Arad. Acad. Rom., Mem. Secţ. Ist.,
S. III, T. I, Buc., 1932, p. 28, nr. 152). Reprezintă singura lucrare personală tipărită

a eruditului dascăl cărturar, desigur, alături de partea consistentă de
pe care a avut-o la elaborarea Lexiconului apărut la nuda în 1825.

contribuţie

FI ori an Dud a ş, Cărţile româneşti clin Bi/J/iotccn lui Somui/ Vulcan, în
Crisic1, IX, 1979 (vezi stuctiul alăturat).
3l3. fvlaviE

VII,
Buda, 1824.

CARTE

DE

AFURISANIE

A

SOCIETĂŢII

CARBONARILOR.

APOSTOLICEASCA CARTE I A I PRESFINŢITULUI I EVALAVIE PAPA AL VI. I IN CARE
AFURISEŞTE SOŢIETATEA CEA DE OBŞTE I A I CARBONARILOR. I IN BUDA I cu

tipariul

Crecştel

Universitate

Ungureşti

din Pesta. I 1824.

Vcr5o-ul fnii de titlu e~lc alb.
Pagina/ie: 7 p , numerotate cu cifre ambe.
Formol: 2. Colonne: I. Rine/uri: 39.
Dimensiuni: B=38,5X24. 0=24,SXl4.
Limbo: românii, Cornctere: chirilice. Tiraru/: negru.
Cuprinsu/:

.. Cartea" conţine enciclica papei Evlavie al VII-iea de condamnare a Societii\ii carbonare, vinovatii de faptul că „prin Filosofie şi deşartă înşelăciune" inrleamnii pe creştini s[i se depărteze de înv[1lătura bisericii !:,i să se ridice împotriva ,,.~ocielă/ii politiceşti". Reproducem fragmentele mai semnificative:
să .~e pomenească socielatca care nu
ţări locule lare s-a lăţii, care măcar că

., ... Trebuie în acest loc
sării, în llalia, şi în alte
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secte c împărţită, şi după a lor dcscl1i/inire (de)oscbile nume c1te odată iau, cu
lucrul totuş(i), cu împărtăşirea judecăţilor, şi a Jărădelegilor, şi cu o oarecare legătură intre sine Jăcută, una e, şi a Carbonarilor mai virtos se obişnuieşte a se
chema. Făţăresc ci cu adevărat o singuratică cinste, şi strădanie minunată spre
RC'/igia Catoliccască, şi spre persoana, .şi Jnvăţătura M1ntuitorului nostru Isus
Hristos, pre care încă şi a societăţii sale ocîrmuiloriu, şi învă/ătoriu cutează a-l
numi. insă cuvintele aceste(a), care mai moi se văd deci/ uleiul, nu sini aliă Jără
săgeţi spre a răni mai lesne pre cei Jără clc grijă, intrcbuin/ale de oamenii cei
înşelători, care \·in în veşmintele oilor, în.~ă dinlăuntru sini lupi răpitori.
Cu adevărat acel foarte slrîns jurămînt, cu care, urmind Prisţilianistelor celor de demull, făgăduiesc, cum că nici într-un timp nici intre inlimplare sau vor
cicscoperi oamenilor, care în societatea lor nu s-au înscris, ceva, ce de aceeaşi
societate s-ar ţine de treptele cele mai înallc; ascunsele afară ele aceea, nelegiuitele adunări, care după obiceiul mai multor Eretici le Jac, şi primirea lntru a sa
societate a oamenilor ori de ce lege, şi sectă, tocma(i) de ar lipsi altele, destul
arată, cum că pomenitele a lor cuvinte nici de un crezămint nu sint vrednice.
insă de aceste coniecluri, şi adeveriri nu e lipsă, ca despre zisele lor aşa
precum s-au arătai să putem judecare. Cărţile de dinşii la tipar ?°.le, in care_ se
clcscric modul, care în adunările, mai vîrlos a celor de trepte mai inalte, se /inc,
Catehismurilc, şi orincluicli/c lor, şi a/le vrednice de crczămint documcnturi, precum şi mărturisirea acelora care părăsinci această societate, de care mai
întîi se ţinea greşelile, şi înşelăciunile ci judecătorilor celor după lege le-au
descoperit, apriat arată, cum că Carbonarii mai cu de-adinsul în acolo năzuiesc,
ca Jicştccui slobodă voie să dea a-ş(i) iscodi şieşi Religie, de care să se tină.
din a sa minte, şi din a sa judecată ... ca patima lui Hristos ... să o pingărcască
şi să o spurce; ca tainele Bisericii ... şi misteriurile Religiei să nu se bage în
scamă; şi ca Scaunul acest Apostolicesc să-l răstoarne ... "
Dintru aceleaşi mărturii se vede, cumcă nu mai puţin primejdioase sini poruncile care societatea Carbonarilor le învaţă despre năravuri; ... pentru că pollclor necurate fără Ruşine părtineşte; învaţă a lire slobod a ucidere pre cei cc
nu vor ţinea făcută încredinţare de a ascundere cele ce se ţin de a lor societate; şi măcor ca mai marele Aposto/ilor Petru porunceşte ca Creştinii să se
plece /a toată zidirea omenească pentru Dumnezeu; ori lmpăratului ca celui
mai mare ori Domnilor, ca celor trimişi de dinsul... totuşi aceeaşi societate
învaţă a lire slobod prin răscoale a lipsi de a sa purtare pre impăra/i, pre care
cu cea mai mare nedreptate de obşte tirani cutează a-i numi.
Acestea dar, şi altele asemenea a acestei societăţi dogme, şi porunci sJnt,
din carele mai deunăzi în Italia acelea fărădelegi au ieşit, de Carbonari făcute,
care oamenilor celor e\']avnici, şi de omenie aşa mmc int ristare au agonisit.
Noi drept aceea ... fiind puşi, ... judecăm, într-o inlimplare aşa grea a nu ne
puterc conteni dela împiedecarea necuratelor acestor năzuiri a oamc-nilor acestora. Ne mişcăm şi cu pilda vrednicilor de pomenire a celor mainainle de noi
a lui Climcnt Xll, şi a lui Benedict XIV. Dintre carele unul 29 :,foi 1783 in
Constit11/ia ln c-nimenti; altul 17 Iunie 1751. in Constituţia Providas, au oprit,
şi au aJurisit societăţile: dei liberi muratori, sau Franc rnacons sau cu ori care
alt nume, după a Ţărilor şi a Limbilor desc(hi)linirc, sini chemate. A acestor
societăţi doar odraslă, sau intru adevăr urmare, trebuie să se socotească aceasta
a carbonarilor societate. Şi măcar că cu două porunci din a noastră cScretarie a Statului date, această societale strins o om oprit, acestor mai sus numiţi
ni noştri mergători înainte urmînd, am socotii a trebui Jntr-un modru mai
singuratic să se hotărască grele, pedepse impotri\'a acestei socic-tăti, fiindcă
Carbonarii de obşte zic cumcă dJnşii în aceste două a lui C/iment XII, şi a lui
Benedict XIV Constituţii nu se cuprind, nici judecăţii, şi pedepse/or in dînsele
aşezate nu sini supuşi.
AscullJnd drept aceea pre alet!sa adunare a cinslitilor Iraţilor noştri, a
Slinlei Bisericii Romane Cardinali, şi din stalul lor, precum şi din lnsul al
nosl ru 1ndemn, şi din oarecare ştiinţă, şi cu amănuntul tăcuta judecare ... mai
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sus zisa socic1<1te a Carbonarilor sau cu ori care alt nume cheamă, a ci cinuri,
adunări, strînsori, însoţiri, Jocuri de adunare, judecăm. şi hotărîm să se oprească,
şi să se afurisească, precum prin această 1n veci statornică a noastră Constilu/ie

oprim, şi le afurisim.
Pentru aceea tuturor ... ori de ce sial, soartă, rîml, treaptă, vrednicie, sau
cinste, fie mirean, fie Clerici, şi de cinul mirenesc, şi de cinul călugăresc, şi
celor de osebită pomenire vrednici, sub datoria sfintei ascultări strdine poruncim, ca nu cumva cineva ori sub cc pretext să îndrăznească, şi să cuteze mai
sus zisa Societate a Carbonari/or, sau cu ori care all nume numită a o lua,
a o lăţi, ai părlimi, în casele sale, sau aiurea a o cuprinde, şi a o ascunde, cu
dînsa, snu cu ori care treaptă a ci a se însoţi, întrînsa n se aduna, şi a fire
de faţă, prilej, şi îndemnare a face ca oriunde să st' ndune, ci cu ceva ai şerbi,
sau în orice chip sfat, ajutor, sau părlimirc, nprial, sau în ascuns, prin sine,
sau prin altul de aproape, sau pe departe ai da; sau pc al/ii ni dojeni, ai îndemnu
ca în această societate, sau în oricare treaptă a ei să se scrie, şi să se numere,
să nu fie de fată înlrînsa, pre dînsa în orice modru să o ajute, şi să-i părti
nească: ci de acea societate, de cinurile, cetele, adunările, şi strînsorile ei ele tot să
se contenească, sub acea pedeapsă a afurisirii, care cu însa faptă, fărd ele nici
o vestire, va cădea spre cei ce mai sus ziselor se vor împotrivi, aşa c1t clcz/cgare de acea afurisire, afară de soara morţii, dela nimeni a/lui, fără numai dela
noi, sau dela Patriarhul Romei, care va li în acel timp, să poată dobîndi.
Poruncim afară de aceea tuturor sub acea pedeapsă CI nfwisirii, nouă şi
următorilor noştri Patriarhilor Romei /inulă, cei să fie datori a spune Episcopilor, sau
altor cărora se cade, pe toţi ace!, pe care îi \·or şti a se fi scris în această
societale, sau cu vreo fărădelege, despre care mai în sus sau pomenii a se li
întinat.
Mai pre urmă ca toată primejdia greşelii mai tare să se împiedice, oprim,
şi afurisim toate, precum Ie numesc,
Calehismurile, şi cărţile Carbonarilor în
care se scriu cele ce în adunările lor se obişnuiesc a se lucra, precum şi orînduieJile lor, şi toate cărţile, şi scrisorile sau apărarea lor sau tipărite, sau numai
cu mina scrisă, şi pre fieştecare credincios sub acea pedeapsă a afurisirii cei
mai mari, în modrul mai sus zis, nouă, şi următori/or noştri /inulă, îl oprim
vreuna dintre pomenitele cărţi a ţine sau a cili, şi poruncim ca acele Episcopilor locului, sau alior, care au a le primi, să le dea.
Dai în Roma la sfînla Marie cea mai mare, în anul întrupării Domnului
o mic opt sule douăzeci şi unu 13 Septembrie ... "
le

şi

La sfîrşitul textului Căr/ii apostoliceşti s-au imprimat următoarele:
,,3733. 1822. Acestei Cărţi Apostoliceşti, în cit cuprinderea ei Drepturilor,
şi orînduieli/or Crăeşlii nu se împotriveşte. Place/ul Crăiesc se dă. 1n Consiliumul Canzelariei Crăieşti de Curte Ungariei, în Viena 22 Martie 1822 /inul.
Nicolae Raincr s.p.".
Titus Roşu, Comentarii la o enciclică papală împotr:vc: carbonarilor, în Studii
şi articole de istorie, VII, 1957, p. 379-384 Oradea: Biblioteca Muzeului Ţării Crişurilor,

inv. 3 806

39. (I. K. Ecler), ELENCHUS CIVITATES, OPPIDA ET PAGOS IN M. PRINCIPATU
TRANSYL V ANIAE EXISTl:.NTES (Sibiu, 1824).
Titlul complet nu-i exclus su fi fost imprimat pe coperta broşată a cărţii, care
lipseşte la exemplarul ce-l prezentăm.
Primii filă a acestuia prezintă următorul text:
ELENICHUS I CIVITATES, OPPIDA ET PAGOS I IN M. PRINCIPATU I TRANSYLVA•
NIAE I EXISTENTES, I distincta serie iuxta Comitatus, et Sedes exhibens.

Pagina/ie: 54 p. numerotare cu cifre arabe
Format: 8 Coloane: 2. R1nduri: 32
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Dimensiuni: B-18,5Xll,2. 0-14X8

din carton
şi lista comitalelor, districtelor şi scaunelor (p. 1.2) sînt imprimate
în limba latină. Numele localităţilor sînt redate în forma maghiarizată, în dreptul celor mai importante fiind alăturate denumirei.l germană şi românească.
Caractere: latine
Hîrtia: prezintă filigranul „J WHATMAN"
Legătura:

Limba: tillul

Cuprinsu/:

P. 1: titlul reprodus mai sus; p. 2: ,Seri<'s comilatuum, districluum et serlium";
p. 3: începe Elenichus propriu-zis, cuprinzînd numde cel[1\ilor, ora5elor şi satelor Principatului Transil\·aniei, după cum urmează: p. 3-4: I. In Comitalu Albensi Inferiori; p. 6-8: li. ln Comita tu Albensi Superiori; p. 8-1 O III. în Comita tu Kiikiillă; p. 10-13 IV. In Comitalu Thorda; p. 13-17 \·. In Comitalu Kolos; p. 17-20 VI. În Comitatu Doboka; p. 20-24 VII. ln Comit. Szolnok Interior; p. 24-26 VIII. ln Comitalul Szolnok Mediokri; p. 26-28 IX. In Comitalu
Kraszna; p. 28-33 X. ln Comitatul Hunyad; p. 33-35 XI. ln Comitatul Zarand;
p. 35-36 I. ln Districtul Kăvar; p. 36-37 II. In Districtul Fogaras; p. 30-40 I.
ln Sede Siculicali Udvarhely Filialibusque Keresztur, et Bardotz; p. 40-42 II.
In Sede Siculic. Haromszek, sic dicti: Sepse, Kezdi, et Orbai, ut el Miklosvar;
p. 42-43 III. ln Sede Siculicali Csik Superiori et Inferiori, Gyergyo, et Kaszon;
p. 43-45 IV. In Sede Siculicali Maros; p. 45-46 V. ln Sede Siculicali Aranyas;
p. 46-47 I. ln Sede Saxon-Cibiniensi; p. 47-48 li. ln Sede Sax. Schaesburg;
p. 48-49 III. În Districtu Saxon .Coronensi; p. 49-50 IV. In Sede Saxorucali
Sabaesiensi; p. 52 VII. ln Sede Sax. Nagy Sink.; p. 52-53 VII. ln Sede Sax.
Mercuriensi; p. 53 IX. In Sede Saxonic. Rupensi; p. 53-54 X. ln SedC' Saxonic.
Ujegyhitz; p. XI. ln Sede Saxon. Szaszv<1ros.
La un număr de peste 500 localităţi transilvănene alături de numirea maghiarizată s-a redat denumirea românească imprimată conform ortografiei milghiare,
cu litere cursive (ex.: Czood - Szciâd; Kis Disznod - Csiznediore; Kis Torony
Turnişor; Nagy Ekemeză Prosta mare; Nagy Szeben - Szibij; Scsellenberg Se/inber; Szelindek - Szlimnyik; Szent Crsebeth - Gusteritzu.
Vi r g i I Meru Ii n (în: Judeţele din Ardeal :;;i di11 Maramureş p1nă 1n Banat. Cluj, 1929, p. 190, nota 1) citează cartea astfel: ,.l:dcr I. K.: Elenchus, nomina
comitatum, opidornm el pagorum in Magno /Jrinc. Transi/vanioe. Cibinii, 1824",
fărli. alle date, semnalînd existenta unui exPmpl,n în biblioteca lui I. Marţian, din
Năsăud.

Ornclea: Biblioteca Episcopiei Ortorloxe Române, inv. 12 5-U.
40. Samuil Vulrnn, ÎNSEMNAREA PLATEI [PITRAFIRULUI. Ora<lea, 1824.
Foaie volan1;1.
lnsemnarea platei Epltraflrulul, pentru Eparchln Greco-Cntho I llcA a Oradlel mari,
ln bani de argrntu, cro'ln bancute I dopo' corn, va li cursul', nsedatâ.

Pagina/ie: (I) p.
Format: 2. Co/0<111e: 1. Rl11duri: 37.
Dimensiuni: B=40X2G. O=24Xl9,5.
LimlJ<1: român;1. Carne/ere: latine. Tiparul: negru.
H1rtia: prol'inc de la moora de hirlie situată pe domeniul episcopal, la Fini.ş,
lingă

Beiu~. Prezintă filigranul „BEL[NYES", iar într-un colţ: ,.N. 2.".

Cuprinsu/:

Tabelul înscrie rin<luiala veniturilor patrahirului, stabilite pentru preot, cansfăt, dată de Samuil Vulcan „în Oradea mare, opiu Apd/ie, annul, delu
Cliristos o miie, optu sute doe deci :;;i patru", prin secretarul Alexandru Dobra.
tor

şi

Orndc•n: nibliotPcu Cpi5copiei Ortorloxe Române, inv. 713.
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41. Samuil Vulcan, lNTREBĂRILE CARC SE PUN CLERULUI ŞI POPORULUI. Oradea,
1825.
lntrebârile, qua1·e se tacu Clerului, şi Poporului, cu prilegiu Visitatii Canonicesci, în
Eparchia Graeco-Catholicâ a Oradii Mari. (fig. SJ.

Datat: .,Datu in Oradea l\lare 1 Mari ie 1825. •
Paginaţie: 3 p. numerotate cu cifre arabe.
Format: 2. Coloane: I. Rîmluri: 54, 65 şi 25.
Dimensiuni: B=41X26. O=30Xl7,3.
Limba: română, Carne/ere: latine. Tiparul: neqru.
Hîrlia: prczinlii filigranul „BELENYES", însemn al morii ele hîrtie de la Fini;,
(Bihor).
Cuprinsul:

Chestionarul cuprinde un numiir de 16 puncte care totalizează 175 de întrea căror răspunsuri erau în m[1sur[1 sl1 releve starea religioasă şi culturalct a
comunităţilor interpelate.
tn cuprinsul primelor 5 se cer relalii despre biserică, privind: 1) hramul
lăcaşului, dacă este contruit din lemn ori zid, ornamentaţie şi starea de păstrare,
dimensiuni, securitatea locului, mobilier, numele ctitorilor; 2) obiectele „sfinte",
din aur şi argint, ,,Quc Cârti arc Biserica? - cum suni legale, .şi /inule?"; 3) turnul şi clopotniţa, clopotele, stareil cimitirului; 4) veniturile bisericii şi ilctele de
proprietate; 5) registrul de casă. Următoarele 4 întrebări cer date despre preot
sau administrator: 6) numele, virsta, şcolile urmate, vechimea în localitate „şi datau Scrisoare, cum che nu este nique întru o Societale oprita ... "?; ,,Que C(lr/i
are? - areic Catalogu Cărtiloru; felul în care se preocupi'i de luminarea poporului şi educarea tineretului; 7) procedura cuminec[1turii, înrnormînU1rii şi cununiei,
Silrcinile ce le revin pentru bunul mers al şcolilor locale, ,,merge la Scho/â mă
car o dală in Seplamanâ, .şi spune alunei pruncilor lnvctiulurâ ... ? - ,,De cumva
Parinlii nu.şi lrimitu pruncii la Sch6Jâ, îndencî şi e/u, .şi prin quei mai Mari lu
uqueastu? - Unde nu este Sch6/ci, que pasu au tacu/11, qua Sch6/(I se se rcclicc?
Alluicscesc Versatu in prunci? qu6/i sunt a/luiti, şi quori 11c alluili? De se
aliă ne altuili, pentru quc nu se oltuescu? Indemna Purochu .şi elu î11s11~i, -~i µri11
quei mai M(lri pre Par inii, quu scsi alcue.~cc'r prnncii sui?"; 8) stareil registrelor
matricole, a protocoalelor de circul[1ri, inventarelor şi „viaţa cuvioasă" il parohului; 9) plilta şi situaţia materialt1 a parohului.
întrebările „Despre Duscu/, .şi despre Scl16lu" Ic reproducem în întregime:
10) ,,Cum se chiamâ Dascu/11, .~i·u Inve/iatorul? osP/Ji/11 t- (le Cuntor? (Ic
unde, şi în que verstâ este? - un(!e .şi quc Sc/16/e c111 invcliutu? - M<.'/hodul etc
bări,

a invcliu. Tcnerimeu invc'liutul'uu, .şi dela quorc Director? de /'au invetialu
a rele Testimoniu. De quanclu e lnveliato1 iu? Marturisil'au crcclinlia, quandu
w1 dobc>ndilu Dascalia aqueusta, si inainleu cui? Petrece vialia ne vinovalâ, si
cuviousâ? - Deprinde pre prnnci, si pre TencrimP in credinliâ, si în Joplc> btin<'?
- Plinesccsi tole dctoriile sale? - Quoti prunci amb/â aquum la Sch6/cî? De sunt
pucin,, spunâ pentru quc nu sunt rr,ai mulii. 11. Schola din quc M<tleriale, si cu
a cui chielluelâ
lâcutâ? quoli slinsini cuprinde in sine Jocul Scholei, si·u
Gradina, si Curtea Scholci? Quinc au datu Locul aquesla, si de.spre dcrrcu
aqueasta este Scrisoare? ln quc stare c Sc/16/a? - Quine este cletoriu se o
linâ i;1graditâ, si in stc1rc bunii, si se o inlocmescâ? 12. .!\re Dascalu quc\·a
Locuri, precum: gradinâ, lenaliu, vie, pamenturi de urntu? de quoli slinsini c
graclina, de quoti Cosasi lcnaliu, de quoti sepasi via, si de quote Ianliuri pamenlurilc quclc arat6rc? quc vecini au? quinc c cleloriu ale lucra, si de trcbuc
Dascalu se Ic lucre cu a sc'r putere, luandru a larâ chielluielele, pe aquestu lucru
!acute, qualu profilu ei remane? - Quine au datu uqueste Bunuri ne miscatc? este ~crisore despre darea aqueasta? de este se se aretc. Dela Poporeni
capela Dascalu queva seu in bani, seu in bucate si alte naturale seu in lucru
si quâtu capctâ? - Quc piu/eseu Parcnlii pruncil~r Dascalu/ui pre~tc anu /J<'lll
invcnliâ lurâ?"

e

n;
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lntrebarea a 13-a refleclii grija pentru siinălatea poporului şi pregătirea în
t1cest sens a „moaşelor". În cuprinsul ultimelor trei inlrebiiri (14-16) se cer relu ţii „Despre Pa rochie, si despre pnrochiuni": 14) numi1rul caselor şi locuitorilor;
15) cazuri de abatere de la buna convietuire comunitarii; 16) îngrijirea celor inv,ilizi. sărmani şi neputincioşi, mai cu seamă a copiilor fără părinti ,, - despre
uqucstia qhue renclucla este facula qua se vicliucsca, si bine se se crescu?"
Asemeni celorlalte circulare date de către Samuil Vulcan, tipiiritura a fost
imprimată la Oradea, cu tiparul lui Ioan Tichy.
Orwlcn: niblioteca f.piscopiei Ortodoxe Române, inv. 714.

42. ARTICULII CEI DE OBŞTE PENTRU SOŢIET A ŢILE ŞI ŢEHURILE DE SUPT CRAIMEA UNGARIEI. Buda, 1825.
rută

Bibliografia Românească Veche descrie o lipiiriturii cu titlul de mai sus, apă
la Buda, în 1813 (BRV III, p. 72). ,,Catalogus Librorum qui in Typographia

Regiae Scientiarum Universitatis Hungaricae venales prostant (Buda, 1841 )", înscrie între „căr\ile româneşti" o tipăritură cu titlul de mai sus, apărută la Buda,
în anul 1825 (fig. 6). Avea formatul în folio. Nu-i exclus să fie editia a doua d
tipăriturii descris/\ în HRV III, p. 72. Cartea era oferită la preţul de 4 cr.
43. Grigore Pleşoianu, ABECEDAR PRANCEZO-ROMÂNESC. (Bucureşti 1), 1828).
- ROMANESC' I pentru tineri începători. I Acum lntU cules şi
chip cu I rumâneşte întocmit, I de I G. Pleşoianul, I Profesorul de I.I. al şcoa
lelor Naţionale I din Craiova. I Se vind la Librăria lui Jeorje Petrovici din I Bucureşti,
lingă Bărăţie, 1828 (fig. 7).
Abeţedar

I

FRANŢEZO

intr-acestaşi

Este, cum se observă, ediţia princeps a Abecedarului francezo-românesc.
55+(2) p.
Format: 8 mic. Coloane: 2. Rînduri: 23.
Dimensiuni: B= 12,7X10,3. 0= 10X7,5.
Limba: franceză şi română.Caractere: latine şi chirilice. Tiparul: negru.
Pe copertele 1 şi 4 se află imprimate ilustraţii simbolice: arborele abundenţei, o armură şi cărţi pe un piedestal.
Paginaţie:

Cuprinsul:

Pe verso-ul foii de titlu se află următorul motto: ,,Numai Copii care se silesc la învăţătură sînt iubiţi de părinţii lor şi de toţi oamenii", urmat în restavul
de jos a filei de monograma autorului, înfăţişînd initialele „G.P. • ornate, însoţite de precizarea: .,Ori cite Abecedare nu vor avea această subt însemnare, sînt
fără voea mea•. (Text sugestiv pentru stabilirea locului tipiiririi. Este identic cu
cel de pe verso-ul foii de titlu a Gramaticii româneşti a lui Eliade.)
Paginile 3, 4 conţin „Prefa la• semnată de Grigore Pleşoianu, aceiaşi ca în
ediţia a doua a manualului, publicată în HRV. Cuprinsul propriu-zis a tipăriturii
începe cu prezentarea alfabetului francez (caractere latine), a literilor mari şi
mici şi-a regulilor generale de pronuntie (p. 5-9), urmate de citeva Ziceri, Frasuri simple şi Frasuri compuse. In cuprinsul urm[1toarelor 17 pttgini, ttutorul publicii un Mic dict ionar francez-român, compus din 317 cuvinte, pe baza căruia
trece la o serie de exerciţii de citire şi conversatie, de circumstanţă. mai ales,
la început mai simple, individualizate sub titlul „Convorbiri lesnicioase", cele de
la stirşit reprezentînd adeviirate învăţături pedagogice, interesante, sincere ~i
convingătoare, specifice româneşti, avînd o valoare deosebită pentru literatura
noastră didactică.

Partea ultimii

11 Abecedarului (p. 46--55)
număr.
La sfirşit pe pagina ultimii, m,merotatii şi
două „înştiinţări". Prima, intitulată „Cărţile ce
Craiovii, şi sau dat' Ia lumin[1", enumerii cinci

o eompun ,,Vr'ocîlcva Istorioare",

10 la

pe coperta 3, Abecedarul contine
s-au lucrat'in şcoal'a natională a
titluri, toate înregistrate de BRV.
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Valoarea deosebiti"1 a „înştiinţării" rezidă
flectă epocil de avînt, stri\daniile pentru
mărturisind sincer că: ,,f'.1.ul/umirilc pentru
cin/ori ale c/a c/umnealui prea vreclnicu/ui

369

în nota alăturată, a cărei cuprins reregenerarea cullurii româneşti, autorul

acest' lucru folositor' neamului, sîntem'
de toată cinstea şi nemurirea ac/cvă
rntului patron' Scarlat' Rosei', printr' a căruia îndemnare şi chc/luia/ă sau şi dnt'
/a lumină. Dacă acest' pat'riot' n'ar fi fost' înflăcărat' de dragoste către patrie şi
neam' noi nm' li Jos' mu/lă vreme lipsiţi şi ele regulile limbii (Grammatcc'a) şi
cl'a/e scrisorii lrumoase (Caligrafia)".

Cea de-a doua „înştiinţare" enumeră „Cărţile ce să află în şcoal'a Naţională
a Crniovii, traduse şi compuse gilta asP da la lumină cu acest' fel' de litereu.
Locul apari\iei manualului nu esle indicat, dar el nu-i exclus să fi apărut lil
Bucureşti, unde în 1825 şi 1827 s-au imprimat asemenea abecedare bilingve.
Interesul slîrnit de această „ciirlicică", prima de acest gen imprimată în ţara
noilstră, şi, prin urmare, epuizarea în scurtă vreme a tirajului, a prilejuit autorului un an mai Lîrziu, în 1829, scoaterea ediţiei a doua, cea cunoscută şi descrisă
ln BRV II (1426), p. 648-649. ln anul 1833 s-a tipărit a treia ediţie.
Owdca: Biblioteca Episcopiei Ortodoxe Române, inv. 475.

44.

MĂSURI

!MPOTRIVA HOLEREI. Buda, 1830.

Ad. Nr. 34092. I DIREGACIUNE I pentru I SUPERIORITAŢILE SANATAŢII I şi pentru I
MADULARILE INSTITUTULUI CONTUMAŢIALNIC I SPRE ACEIA INŢANTATA, I Ca Hotarele Ţărilor Austriace Crăeşti lmpărăteşti I de I NAVALIREA BOALEI COLERA, I carie
ln Ţara Rusască peste Popor stăpănieşte I să se poată scuti; şi in intămpJarea Năvălirei,
Lăţirea numitei Boalei să se I poată impedeca. I Cu lnalta Demăndăciune ţesută. I ln
Buda, I Cu Tipariul Crăeştei Typografii a Universitatei Ungureşti J 1830,

Verso-ul foii de titlu este alb.
Pagino/ic: 12 p. (numerotate).
Formf't: 2. Coloane: 1. Rine/uri: 41 (pe p. 11 ), variabile.
Dimensiuni: B=34,2X22,2. O=27,3Xl6.
Limba: română. Caractere: chirilice, pe alocuri latine. Tiparul: negru.
llî rlia: prezintă filigranu 1 „C.T."
/lustraţie: pe foaia de titlu, stema Ungariei, între vrejuri.
Cuprinsul:

P. 3: Cuprinderea părţilor; p. 4 este albă; p. 5: I. Lipsa spre paz1rea Sanitatei. toale cele politicesci Reguli ale întrebuinla în contra lipicioasei Coleră, care
Requli peste tot încontra Ciumii sănt prescrise (pilragrafele 1-3); p. 5-6: II. Scutirea de niiviilirea Boalei pănii cind încă în Ţara vecină stăpănesc (§ 4); p. 61 O. III. lmpedecarea lăţirei ei, întru întămplarea de se va arăta intră Hotarele
Ţ,1rei lmpărătcşti, sau doară a Ţărei Unguresci (§ 5-22); p. 10-12: IV. Cura
Silu Lecuirea Bolnilvilor de Coleră (§ 25-36).
Dilniela Poen11ru descrie o tipăritură asemănătoare, conţinînd 9 file numerotate şi tot 36 paragrafe. Este nedatată, dar anul tipăririi l-a dedus după paragraful 1, în care aralii că sînt menţionate epidemiile de holeră din: Ceylon, China,
India - 1818; Ceylon - 1819; Sinama - 1820; China 1821; Nava 1822;
Persia şi Siria - 1828. (v. CBRV, p. 160-161.)
Tip[1ritura descrisă de noi este ulterioară. Referindu-se la epidemiile anterioare, aral[1 cii boala ,,/a anul 1817 pc răpclc apei Gange sau ivit şi în anii următori nu numai mai toată India apusului prăpădire, ci încă' şi pănă la Ceylon
1818, Siam 1719 (sic!); C/Jina 1820, lava 1821: ba şi spre Persia, Siria 1822, spre
Marca Caspici 1823 se fă/isc, şi apoi la anul 1R24 mai vărtos 1829, şi 1830 pc/a
A.~tra/Jnn şi Orcn/Jurg în Ţara Rusască .. . " p. 5).
Oruc/ca: Iliblioteca Episcopiei Ortodoxe Române, inv. 715.
24 -

Crlsla •7g
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II. INDREPT ARI
1. Petru Pavel Aaron, FLOSCULUS VERITA TIS. Viena, 1752.

ln rctslimpul cit a stat la Viena, spiscopul P. P. Aaron a tradus în limba lacarlea sa, intitulatZt: Floarea adevărului, ediţie din care nu este cunoscut nici
un exemplar în ţarii, deoarece, nefiind primită la Viena şi în Ungaria, ea nu a
circulat. Un exemplar al cărţii a ajuns totuşi lil Oradea, trimis de P. P. Aaron
episcopului latin, cu rugămintea să nu-l arate nimănui. Alte douii exemplare a
trimis la Roma.
(Augustin Bune a, Episcopii Petru Pavel Aaron şi Dionisie Novacovici, Blaj,
1902, p. 358; Barbu Te odor e s cu, Completări şi rectificări la Bibliografia
românească veche, în Glasul bisericii (Buc.), XIX, 1960, 11-12, p. 1045).
Pe baza unei mărturii de arhivă înregistrăm existenta Ia 1789 în oraşul Oradea a încă unui exemplar în biblioteca cărturarului Nichila Horvat. Era înregistrat la nr. crt. 62, cu titlul „Flosculus veritatis, valachicum" ( Arhivele Statului
Oradea, Fond Episcopia greco-catolicii. Oradea, Dosar 30.
tină

2. DOCTRINA CHRISTIANA. Blaj, 1757.

Jn legătură cu această carte imprimată în limba română în mai multe ediţii,
Daniela Poenaru afirmă (în CBRV, p. 47) că BRV n-ar fi înregistrat ediţia în
limba latină de Ia 1757, care ar fi atestată pentru prima dată de către Zenobie
Pâclişanu (în „Boabe de griu•, V, 1934, 2, p. 102). Adevărul este cii. I. Bianu şi
N. Hodoş au cunoscut şi înregistrat cartea în BRV II, cu titlul ei original: Doctrina Christiana (v. BRV II, p. 137-138).
3. Joannis Damasceni, OPERA PHILOSOPHICA ET THEOLOGICA. Partea I. Blaj,
1763 (I. lat.).

ln BRV II (333), p. 160-161 a fost descris un exemplar incomplet, avînd
6 r.+445 p. Exemplarul cercetat de noi la Oradea are (7) f. + 445 p. Fila în plus se
află în faţa foii de titlu, şi conţine, pe verso, o gravură infăţişîndu-1 pe Ioan
Damaschinul Ia masa de scris. ln plus, pe foaia de titlu, Ia sfîrşitul textului, după
,.Anno Domini MDCCLXIII" se află imprimate, cu roşu, literele „S.D.B.•. Paginaţia conline numeroase greşeli. Deşi cifra finală indică 445 p., cartea are în total
444 p.
Oradea: Bibliateca Episcopiei Ortodoxe Române, inv. 2206/1.

4. Joannis Damasceni, OPERA PHILOSOPHICA
Blaj, 1763 (I. lat.).

ET THEOLOGICA. Partea a II-a

ln BRV IV (333), p. 322 a fost descris un exemplar incomplet, avind (8) r.+
+447 p. Exemplarul cercelat de noi la Oradea are (9) t.+447 p. Fila în plus se
află în fata foii de titlu şi conţine, pe verso, aceeaşi gravură ca şi în partea I-a,
cu Ioan Damaschinul. De asemeni, pe foaia de titlu, la sfîrşitul textului, dupci
,.Anno Domini MDCCLXIII• se află imprimate, cu negru, literele: .. MBVA•. Paginaţia volumului conţine greşeli de numerotare. Deşi cifra finală indicii 447 p.,
cartea are în total 446 p.
Oradea: Biblioteca Episcopiei Ortodoxe Române, inv. 2206/2.
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5. VIEŢILE SFINŢILOR PAHOMIE, DOROTEI ŞI TEODOR STUDITUL. Blaj, 1768.
Descriem un exemplar continînd unele deosebiri faţii de
BRV IV (144), p. 87. Foaia de titlu conţine urm[1Lorul text:

cel

descris în

SANCTORUM PATRUM I NOSTRORUM I PACHOMII I AEGYPTIACI I DOROTHEI
THEBANI, et THEODOR! STUDITAE I Ascetica. Nune primum hoc ordine typis edita. I Balasfalvae I Typis Monasterji B.V. Annunciatae. I MDCC. LXVIIl.

Paginaţie: exemplar incomplet, spre deosebire de cel prezentat în BRV IV (avînd
7 f. liminare şi peste 528 p.) cel văzut de noi are (13) f. şi peste 528 p.

Format: 8. Coloane: I. Rînduri: 25.
Dimensiuni: L=16,8X10,5. O=12,5X7.
Limba: latină.
Ilustra/ii: aceleaşi ca în exemplarul descris în BRV IV.
Cuprinsul:
Relevăm doar deosebirile: f. (2 r-4 v): Praefatio ad pium Lectorem; f. (5 r):

Martirologium Sf. Pahomie şi Teodor Studilul; f. (5 v): xilogravura cu Sf. Pahomie; f. (6 v-8 v): Ex vita S. Pahomii. în rest, dispunerea textului este aceeaşi.
Oradea: Biblioteca Episcopiei Ortodoxe Române, inv. 12.600.

G. CATEHISM S1RBESC, ROMÂNESC ŞI NEMŢESC. Viena, (1778).
ln bibliografierea acestei cărţi s-au notat pînă în prezent următoarele:
1. BRV II (p. 205) descrie, pe baza unui exemplar de la B.A.R., între cărţile
apărute în 1774, dar fără a indica anul de apariţie, un exemplar in 8° de 331 p.
cu trei titluri, dispuse pe trei pagini. ln cuprinsul cărţii, pe pagina din stînga
cititorului se află textul sîrbesc şi românesc, iar în dreapta, textul nemţesc. Se
consicleră că tipăritura a apărut după 1774, cînd a fost aprobată de sinodul de la
Carlovitz, şi înainte de 1784. Se mai presupune, pe baza exemplarelor incomplete
v,1rnte, că ar fi apărut în cadrul a trei ediţii, dintre care una ar avea data 1777.
2. BRV II (p. 220) înscrie intre cărţile apărute în 1777 o tipăritură cu titlul
Catechism mic, Viena, 1777, adică presupusa ediţie a Catehismului trilingv, din
1777.
3. BRV II (p. 44S-9) descrie, pe baza unui exemplar complet din fondul
B.A.R., între cărtile apărute în anul 1804 un Catehism mic, apărut la Cernăuţi în
1804 (anume, un Catehism românesc, slavonesc şi nemţesc), avînd trei foi de titlu,
în cele trei limbi, pe trei pagini; formalul 8°, 319+2 f. cu errala. Pe pagina din
stînga cititorului textul este românesc şi sîrbesc, iar pe cea din dreapta, nemţesc. La sfîrşit, pe p. 319, se află o însemnare din care rezultă că acest Catehism
s-a tălmăcit şi diortosit prin Ştefan Athanosievici „canţilist al Consistoriumului
C. C. Bucovinii".
4. BRV IV (p. 256--7) se referă la „Catehismul sirbesc, românesc şi nemţesc
(Viena, 1777)u, descris în BRV II, p. 220 după alte publicaţii. Completările se aduc
pe baza descrierii a două exemplare ale tipăriturii, ambele incomplete, lipsite de
foaia de titlu, dar ambele avînd sfîrşilul. Este descris un exemplar avînd 331 p.
în care pe paqinile din stînga cititorului (avînd numerotarea cu soţ) se află imprimat, in coloane, textul sîrbesc şi românesc, iar pe paginile din dreapta (avînd
numerotarea fără soţ) textul german. Oglinda textelor sîrbesc şi românesc cuprinde 20-21 rînduri, iar cea a textului german 12-14 rînduri. La p. 5, 330 şi
331 cartea prezintă ornamente.
Puralel, este descris un alt exemplar, considerat al aceleaşi tipărituri, avînd
numai 319 p., în care pe paginile din stînga (nr. cu soţ) se află imprimat, în coloane, textul românesc şi sirbesc (deci invers), iar pe paginile din dreapta (nr.
fără soţ) textul german. Oglinda textelor românesc şi sîrbesc cuprinde 25-28 rînduri, iar a textului german 14-17 rînduri. Se precizează că la sfîrşit, pe p. 319,
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se uflă imprimată o însemnure din care rezultă că acel Catehism s-a tălmăcit şi
diortosit prin Ştefan Athanasievici „canţilist al Consistoriumului C. C. Bucovinii".
5. ln anul 1973 D. Poenaru completează cele cunoscu le despre Catehismul
sirb<'sc, românesc şi nem/esc, Viena (1777) bazîndu-se pe rezuli atul prelucrării
de către Elena Iosipescu a unor fonduri de carte din Bucureşti - semnalind un
exemplar complet al cărţii, avînd formalul 15X9,5 cm şi 331 p . .,Pe cele trei foi
de titlu nu apare data tipil.ririi, iar localitatea (Viena) e tipărită numai pe foaia
de lillu în limba română (CBRV, p. 215).
Din succintul excurs bibliografic rezullă că BRV II a descris între cărţile
apărute în 1774 un exemplar al Catehismului trilingv presupunîndu-se că el a
apărut în cadrul a trei ediţii, una fiind cea din anul 1777. ln BRV IV, revenindu-se asupra căr!ii adică asupra Catehismului sirbesc, românesc şi nem/esc
(Vicno, 1777) - se presupune că ar exista două tipuri ele exemplare, cu 319 şi cu
331 p. Comparînd însă atent prezentările exemplarelor folosite în descrierile de
mai sus reieşe faptul că în BRV IV n-au fost prezentate două tipuri ale aceleaşi
cărţi ci un exemplar ai tipăriturii propriu-zise ( cel descris la anul 1774, în BRV II,
p. 205), despre care se dau noi amănunte, şi un altul a cărţii descrisă în BRV li
(p. 448-9) intitulată Catehism mic, Cernăuţi, 1804 (trilingv), avind aceleaşi date
analitice şi epilog. Aceasta datorită faptului că exemplarul nu avea foaia de
titlu.
Rezulliî. aşadar, că din Catehismul sirbcsc, românesc şi nem/esc, apărut la
Viena după 1774, se cunoaşte pînă în prezent o singură editie, acesteia aparţi
nîndu-i: exempl,nul detinut de B.A.R., descris în l3RV II, p. 205, cel deţinut tot de
n.A.R., descris în BRV IV, p. 256--7, şi cel amintit în CBRV, p. 215. Acestor trei
le ulăturăm un al patrulea exemplar păstrat la Oradea. El mai păstrează doar
foaia de litiu în limba germană şi oferă date analitice comune cu ale celor prezentate mai sus. Conţine, de asemeni, cîteva însemnări marginale. Pe baza datelor ce le oferă şi a unor mărturii de arhivă încercăm să contribuim la datarea imprimării cărţii. Din textul foii de titlu rezultă cu claritate că această carte s-a
tipărit după anul 1774, în urma aprobării dală de sinodul ţinut la Carlovitz. Nu-i
exclus ca ea să se fi imprimat după obtinerea în 1777 de către Iosif Kurzbeck, a
privileqiului tipografic exclusiv, act imperial care s-a răspîndit într-o formă imprimată, din care se păstrează un exemplar în Arhivele Statului Oradea (Fond
Episcopia Română Unită, Dosar 30). Mai înclinăm să credem, totodată, că problema
editării Catehismul1:i a putut fi pusă cu certitudine doar după promulgarea şi
tipărirea, în august 1777, a legii Ralia educationis, în a cărei cuprins, printre mijloacele menite să contribuie la educaţia cetăţenească a diferitelor naţionalităţi,
erau prevăzute şi cărţile de şcoală, care conform unui decret regal „se vor face
în două limbi, şi anume pe o coloană în limba germană, pe cealaltă în limba
ungurească sau în vreo altă limbă naţională~. Cele afirmate mai sus vine să le
confirme un document de arhivă, din care aflăm că în septembrie 1777, episcopului Moise Dra~Joş din Oradea i se cerea, în ralitatea sa de cenzor al cărţilor româneşti, părerea cu privire la editar0a unui Cull'/Jism care urma să se tipăreusc.1
pentru întregul imperiu. O lună mili tîrziu, la 20 octombrie 1777, Consiliul Locotenenţial ii cerea (prin adresa 5624) trimiterea ncîntirziată a textului Catehismului,
însoţit de observaţiile făcute şi o informare cu privire la numărul exemplarelor
comandate pentru eparhie (Arhivele Stalului Oradea Fond Episcopia Română
Unită, Actele Consistoriului, an 1777, fasc. 2, nr. 65, act ajuns la Oradea în 19 noiembrie 1777). Şi, într-adevăr, în 19 decembrie 1777, Moise Dragoş răspunde, scurt
şi concis, arătind în cuprinsul a 11 puncte modificiirile de introdus, ca expresie a
diversităţii de rituri, cu referiri directe la românii ortodoxi (Propuneri conforme
face în acest sens, tot acum, arhim11ndrilul rutean din Oradea, Arsenie Popovici.
Ibidem, Cf. Raportul său). Cit priveşte prenumerarea, numărul de exemplare necesar, încheie scriind: .,Quod vero numerum Exemplarium atlinel sorum pro necessitate Diocesis meo Idiomate Valachio ex singula specie nr. 250, in Va 450,
Ruthcnico vero non absimililer est singula specie nr. 50, insimul 150, in concreto
900 requiri. • ( Ibidem).
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Pc bazil celor dezvl\luite, propunem ca dată de apariţie a Catehismului sîrimprimat la Viena, anul 1778. Este necesar, de asemeni,
cr1 o viitoa;-P cdi(ie a 11RV să facă corecturile semnalate în descrierile semnalate.
P0ntru alte opir.ii, ,·e>--:i Nicola Gavrilovici, în „Mitropolia Banatului" (Timişoara).
XXVIII, 7-9, 1978, p. 358--368.
/J1';;,, românesc şi nemţesc

7. BUCVARIU. (!rad. Simion :t-.foghiar). Viena, 1781.
Descris în BRV II (p. 270), fără <', se face vreo referire la autorul sau tratextului. O primă descriere amănunţită a manualului o datorăm lui
O. Ghibu (în Din istoria literaturii didactice româncşli, lucrare apărută în An.
Acad. Rom., S. II, T. XXXVIII, Mem. Secţ. Lit., Buc., 1915), care îl consideră o
ediţie a Bucvariului apărut la Viena în 1777, la rîndul lui o prelucrare a abecedarului german al lui Felbiger.
Cu privire la autorul traducerii s-au emis mai multe păreri. Nicolae Iorga
susţinea, pînă nu se ştia că manualul reprezintă o traducere şi nu se cunoştea
lista cTirţilor lui Samuil Micu, că ar aparţine acestuia. La rîndul să.u, O. Ghibu
presupunea (pînă nu se cunoştea ilctivitatea literară didactică a lui Simion Maghiar, la care ne referim în continuare) fări\ a aduce vre-o dovadă, că autorul
tradt!cerii ar fi Mihail Roşu Martinovici.
Atribuirea traducerii şi adaptării textului în limba română lui Simion Maghiar o facem pe baza dezvăluirilor documentare făcute de Vasile Bolea (în
Şcoala normală română unită din Oradea. 1784-1934, Oradea, 1934, p. 31-32),
unde arată c[1 în 1780, cind inspectorului şcolar districtual ele la Oradea, Carol
Luby, i-a sosit ordinul Consiliului locotenenţial regal prin care i se punea în vedere traducerea de manuale pentru şcolile naţionale, acesta i-a solicitat directorului român Simion Maghiar titlul cărţilor pe care e dispus să le traducă. ln lista
manualelor întocmite între 1780 şi 1785 el notil şi un Bucvar. In anul următor,
1781, S. Maghiar a fost însărcinat ofocial, din partea Consiliului locotenenţi al, cu
alcătuireil unor manuale în limbile română şi ruteană (V. Bolea, op. cit., p. 31 ).
Prin urmare, afirmaţia Enciclopediei maghiare a învăţ[1mîntului primar (cf. KorosiSzabo, Az C"/f'mi nepoktatâs encoklopcdiâja, II, p. 273), conform căreia „Cărţile
unqureşti, rnmi'ineşti şi nemţeşti le-a făcut Carol Luby, inspectorul şcolar al circumscripţiei Oradea Mare Ungvar ... ", relevată de O. Ghibu (în op. cit.) şi
păstratâ de editorii Istorici sale (Buc., 1975, p. 51), trebuie revizuită. De altfel,
nu întîmplător solicita, în 1872, S. Maghiar Consiliului locotenenţial retribuţia de
50 florini pentru traducerile făcute.

ducătorul

8. MlNILOGHITON. Blaj, 1781.
Menţionată în 11RV II (p. 273), cartea a fost descrisă în BRV IV (p. 262) şi
CBRV, p. 219-220. BRV II a înregistrat tipăritura prin intermediul descrierii lui
A. Filimon, din Dncoromania V, p. 616, iar D. Poenaru a publicat titlul original
al cărţii, avînd la îndemină un exemplar din Biblioteca „Astra", Sibiu. Indreptarea noastră se referă la paginaţia cărţii. BRV IV menţionează că exemplarele
tipăriturii au (1)+1143+(63) f. In realitate, cartea conţine: (1) r.+1143+(63) p.

Oradea: Biblioteca Episcopiei Ortodoxe Române, inv. 133, 136.

9. DUCERE DE MINA CĂTRE ARITMETICĂ (trad. de Simion Maghiar). Viena, 1782.
BRV II (452), p. 274 înregistrează, fără a da alte amănunte, (preluînd informaţia după Al. Philipide, Introducere, Iaşi, 1888, p. 149) cartea cu titlul de mai sus,
în ediţie bilingvă, româneşte şi nemţeşte, fără a face vreo referire Ia autorul sau
traducătorul

ei.
In lista traducerilor întocmite de profesorul Simion Maghiar de Ja Oradea int~e _1781 şi 1785 (publicată de V. Bolea, op. cit., p. 31) este amintită şi o Aritmellca, care nu-i exclus să fie chiar manualul tipărit la 1782.
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10. OCTOIH. Blaj, 1783.
Descris în BRV IV ( 179), p. 96, va avînd: ( l) t.+478+224 p. ln fondul de
carte veche românească al Bibliotecii Episcopiei Ortodoxe Române Oradea se
păstrează un exemplar (inv. 405) cu următoarea paginaţie: (1) r.+478 p.+(1) r.+
+224 p. Fila în plus de la sfîrşitul primei numerotări este albă pe recto, iar pe
verso înfăţişează gravura „Răstignirea•, semnată „I.E. •. Pare a fi o excepţie, deoarece în acelaşi fond înlîlnim un exemplar avînd: (1) t.+478+224 p.
11. MILOSTIVE PORUNCI

lMPĂRĂTEŞTI,

1785.

Descrise pentru prima dată de către Tit Simedrea, în BOR, LXXXIV, 1966,
1-2, p. 189-190 - prezentare preluată şi înscrisă de D. Poenaru, în CBRV,
p. 71-74.
Conform descrierii celor doi autori ordonanta ar avea (7) file, ultima pagină
fiind albă. ln realitate, tipăritura are (8) f., conţinutul fiind acelaşi, fapt ce ne
face să credem că s-a indicat greşit doar numărul de file.
La Oradea se păstrează două exemplare; unul în Fondul de carte veche românească al Bibliotecii Episcopiei Ortodoxe Române Oradea (inv. 600), iar celălalt
expus în Colecţia de artă veche românească a aceleaşi eparhii.
12. Simion Maghiar,

PREOŢIA

SAU lNDREPTAREA

PREOŢILOR.

Viena, 1784.

Intre titlurile înscrise în Lista manualelor alcătuite între 1786 şi 1789 de către
S. Maghiar (publicată de V. Bolea, în op. cit., p. 31), este amintită şi cartea cu
titlul: ,,Dizertaţie despre preoţie", despre care autorul chiar afirma, pe vremea
cind candida la locul de canonic, că a tipărit-o Ia Viena, în tlpografia lui Iosif
Kurzbek.
13. Iosif II,

INSTRUCŢIUNI

CONTRA

EMIGRAŢIEI

ŞI

RĂPIRILOR.

Sibiu, 1787.

Această ordonanţă a fost descrisă de: Al. T. Dumitrescu, în Foi volante,
p. 309; A. Veress, în Orînduieli ... cit., p. 13-14 şi de către I. Bianu, Dan Simonescu, în BRV IV (211 ), p. 102-103. Cil priveşte paginaţia, toţi afirmă că tipăritura conţine 10 file. Exemplarul văzut de noi (păstrat la Arhivele Statului Oradea, Fond Episcopia Ortodoxă Română, I. 1780--1784, f. nr.) are (9) t.+3 tabe-le.
Conţinutul celor patru capitole este acelaşi.

14. Nichita Horvat, POSLANIE. Viena, 1787.
Cartea a fost descrisă în RRV II (512), p. 317 şi în RRV IV (512), p. 265-266,
a fi indicat în fruntea titlului numele autorului scrierii, care este canonicul
orădean Nichita Horvat, amintit la sfirşitul scrierii. Indreptarea noastră mai are
în vedere paginaţia lucrării; RRV II indică:: 14-t-174+2 p., iar BRV IV: (8) r.+1 r.
Nu-i exclus ca în cazul ultim numărul paginilor să se fi omis cu prilejul imprimării. Exemplarul complet, păstrat in Fondul de carte veche românească Ia Bibliotecii judetene Bihor, Oradea( cola II 22 786) conţine: (8) f.+ 174+(2) p.
Relevăm, in continuare, pasajele mai importante din cuprinsul pretatei. In
primul rînd, autorul declară că, ,,cu această poslanie pre neamul meu ce/ întristat
şi dosddit a-l îmbucura am prepus" şi că doreşte „a li de Io/os neamului nostru
cel cu neştiinţa întunecat ... " Referindu-se la dezbinarea dintre uniti şi neuniţi,
au torul află patru pricini care „mai ales st ricd dragostea şi pacea 1nt re creştini":
rivna de a învinge pe altul şi fanatismul religios, pofta de mărire deşartă, tendinţa de supremaţie şi egoismul. Pledind pentru unirea bisericilor, autorul scria:
„Iar de ar li o pace, o dragoste şi o unime a inimelor lntru neamul nostru, au
fără
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----------------------------------bisericile n-ar fi împodobite ... şi
mul nostru". Riiul dezbinător este

aşa n-ar
arătat cu

fi alila prostime şi întunecare în neaexemple din istoria poporului roman,
din istoria evreilor, ba şi cu pilda snopului cu săgeţi dată de „Craiul Sci liei" la
moartea sa, pe care nimeni nu l-a putut frînge decît luînd una cite una şi frînginlei soborniceşti şi aposlo/iccş/i a răsăritului beserici, cu dragoste o primiţi (pas/adu-le pe rînd. Prefaţa se încheie astfel: ,.Drept aceea, o voi fii luminati a(i) slinnia), fără făţărie o ce/iţi, despre al vostru bine vă gîndiţi ... ca să dobîndiţi parcea celor mîntuiti în Ierusalimul cel de sus care iaste maica

15. Samuil Micu, TEOLOGIA

MORALĂ.

noastră

a tuturor".

Blaj, 1796.

Carte descrisă în BRV II (600), p. 385-386 ca avînd două părţi colligate,
prima dintre ele cu (2) f. + 303 p. Exemplarele văzute de noi la Oradea {păstrate
în Fondul de carte veche românească al Bibliotecii Episcopiei Ortodoxe Române,
inv. 494 7233/B şi 4577 'A-B) conţin (2) f. + 303 (1) p., pagina ultimă, nesemnalată pinii în prezent, conţinînd cuprinsul cărtii întîi: ,,Scara capetelor care
se allă întru această carie."
16. Ioan Molnar Piuariu, RETORICA. Buda, 1798.
Carte descrisă în BRV II (616), p. 403-404 ş1 m BRV IV (616), p. 272. ln
BRV se reproduc, întocmai. titlul şi prima prefaţă, adică textul imprimat pre primele două file ale cărţii. Cit priveşte paginaţia, se
complete ale clirtii conţin: ( 4) f. + 296 p.

indică:

17. MINEIUL LUNII MARTIE (ed. Ioan Molnar Piuariu vania). Buda, 1804.
Carte

amintită că

a

apărut

296 p. Exemplarele

tirajul pentru Transil-

în acest an, în BRV II (668), p. 450.

MINEIUL I LUNA LUI MARTIE I Carele mai intii sau fost tiplrit tllmăcit prin I nevoinţa
Prea Osfinţitului Episcop a Rîmnicului ! Filaret. I lară acum adouaoară după Izvodul cel
adevărat al I Mineiului celui Marc dat Ia tipariu in Zilele Prea I lnălţatulul lmplrat al Romanilor şi Apostolicescului Craiu I FRANŢISC al DOILEA I cu Blagoslovenia Exţelentll saJe
Prea Osfinţitulul I Domn I Ştefan Stratimirovicl. I Arhl-Eplscopul şi Mitropolitul Besearicil
Răsăritului din carloveţ. I ln BUDA. I Sau tipărit in Crăiasca. Tipografie a Universitlţil din
Peşta. La Anul dela Hs. 1804.

Verso-ul [oii de tillu Pstc alb.

+

Pagina/ie: (4)
126 f.
Formal: 2. Cn/001w: 2. Rînduri: 48.
Dimensiuni: B =37 X23. O = 30 X 18.
Lim/J(I: românii. Coraclcrc: chirilice. Tiparul: negru şi roşu.
1/uslra/ii: f. (1): gravura foii de titlu.
f. (4): Buna Vestire.
f. ( 4v ): Răsliqnirea.
Ornomenle: frontispicii f. (2), I, lv, 3v, 4, 8, 8v, 10v, li, 15 ... 118, 119, 122v,

123.
initia_l,1. ornali'i, m~ic - r. (2), I, Jv, 8, 15, ... 118, 122v. vignetă - f. 126v.
Cupnnsul: f. (2)-(3v): Prefota episcopului Chesarie din Rîmnic f. 1-126: Mineiul
lunii martie, reeditat după cel de la Rimnic.
Oradea: Biblioteca Episcopiei Ortodoxe Române, inv. 12.

18. MINEIUL LUNII APRILIE (ed. Ioan Molnar Piuariu Buda, 1804.

tirajul pentru Transilvania).

Amintit doar că a apărut în acest an, în BRV II, p. 450.
https://biblioteca-digitala.ro
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MINEIUL I LUNA LUI APRILIE I , •• (in continuare textul este identic cu cel al mineiului
lunii anterioare) ... I In Buda I ••• La Anul dela Hs, 1804,

Verso-ul foii de titlu este alb.
(4) + 120 f.
format, coloane, rlnduri, dimensiuni, limba, caractere şi tiparul - aceleiaşi ca la
mineiul lunii anterioare.
Ilustraţii: f. (1): gravura foii de titlu.
f. (4v): Răsliginirea.
Ornamente: fronlispici!-f. (2), 1, lv, 5, 5v, 7v, 8, 10v ... 116, 116v, 120v.
ini\ială ornată, roşie: f. (2), 1, 5, 7v, 10v ... 116.
Cuprinsul: f. (2)-(4): Prefaţa episcopului Rîmnicului, Filaret.
f. 1-120: Mineiul lunii aprilie, reeditat după ediţia de la Rimnic.
Paginaţie:

Oradea: Biblioteca Episcopiei Ortodoxe Române, inv. 13.
19. MINEIUL LUNII IUNIE. (ed. Ioan Molnar Piuariu Buda, 1804.
Amintit doar

că

a

apărut,

tirajul pentru Transilvania).

în BRV II, p. 450.

MINEIUL I LUNA LUI IUNIE I ••• (ln continuare textul exte identic cu cel al mineiului
lunii aprilie) , , , I ln BUDA I , • , La Anul dela Hs, 1804,

(3) f. + 115 + (1) f.
Formatul, coloane, rînduri, dimensiuni limba, caractere şi tiparul acelaşi ca
la mineiele anterioare.
Ilustraţii: f. ( 1): gravura foii de titlu.
f. 3v): Răstignirea.
Ornamente: frontispiciu: f (2), 1, lv, 4, 4v, 7, 7v ... 110v, lllv, 115, (1).
iniLială ornată, roşie: f. (2), 1, 4, 7, ... 110v, (1).
vignetă-f. (v), de la sfîrşit.
Cuprinsul: f. (2)-(3r)-Prefaţa episcopului Filaret, al Rîmnicului.
f. 1-115-Mineiul lunii iunie.
f. ( 1 ), de la sfîrşit: Troparele sfinţilor cele mai de obşte din luna lui Iunie.
Paginaţie:

Oradea: Biblioteca Episcopiei Ortodoxe Române, inv. 15.
20. MINEIUL LUNII AUGUST (ed. Ioan Molnar Piuariu
vania). Buda, 1804.
Amintit doar

că

a

apărut,

tirajul pentru Transil-

ln BRV II, p. 450.

MINEIUL I LUNA LUI AUGUST I ••• (in continuare textul este Identic cu cel al mlnelelor
anterioare) .. , I ln BUDA I ••• La Anul dela Hs. 1804.
Paginaţie: (4 )+ 147 f.
Formatul, coloane, rînduri, dimensiuni, limba, caractere şi tiparul la mineiele anterioare.
Ilustraţii: f. (1 )-gravura foii de titlu.
f. (4v)-Răstignirea.
Ornamente: frontispiciu-f. (2), 1, 2, 9v, 10, 14 ... 141v, 142.
iniţială ornată, roşie-f. (2), 1, 9v ... 141 v, vignetă-f. 147v.
Cuµrinsul: f. (2)-(4r)-Prefaţa episc0pului Filaret, al Rîmnicului.
f. 1-147 - Mineiul lunii august, reeditat după cel dela Rimnic.

Oradea: Biblioteca Episcopiei Ortodoxe Române, inv. 17.
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21. MINEIUL LUNII SEPTLMBRIC. (cd. Ioan Molnar Piuariu silvania). Buda, 1804.

tirajul pentru Tran-

Amintit doar cct a apărut, în HRV II. p. 450
MINEIUL I LUNA LUI SEPTEMBRIE I ••• (în continuare textul este identic cu cel al mineielor anterioare) ••. I ln BUDA I ••• La Anul dela Hs. 1801.

+

Paginaţie: (5)
205 f.
formalul, coloane, rinduri, dimensiuni, limba, caractere, tiparul aceleaşi ca
Ia mineiele anterioare.
Ilustraţii: f. (I) gravura foii de titlu.
f. (5v) - Răstignirea
Ornamente: fronlispiciu f. (3), 1, 3v, !0v, llv, 12v, 17 ... 200, 200v, 201, 202,
203, 203v, 204, 205v.
iniţială ornali1, neagră: f. (2).
iniţială ornată, roşie: f. (3), I, 2, 2v, llv, 17 ... 200v, 201, 201v, 202, 203, 203v,
204, 205v.
viqnetă f. 200.
Cuprinsul: f. (2) Precuvîntarea lui Ioan Molnar Piuariu către Mitropolit
f. (3) - (5r) - Cuvînt înainte, de Ioan Molnar Piuariu f. 1-205 Mineiul lunii
septembrie, reeditat după cel de la Rîmnic.

Oradea: Biblioteca Episcopiei OrtodGxe Române, inv. 18.
22. MINEIUL LUNII OCTOMBRIE. (ed. Ioan Molnar Piuariu silvania). Budc1, 1804.
Amintit doar

că

a

apărut,

tirajul pentru Tran-

în BRV II. p. 450.

MINEIUL I LUNA LUI OCTOMBRIE I ..• (in continuare textul este identic cu cel al mineielor anterioare) ... I ln BUDA I ••• 1n Anul dela Hs. 1804.

+

Paginaţie: (3)
175.
Format, coloane, rînduri, dimensiuni, limba, curactcre şi tiparul aceleaşi ca
Ia mineiele anterioare.
Ilustraţii: f. (1) gravura foii de titlu.
f. (3) - Răstignirea.
Ornamente: frontispiciu f. 1, 2, 6v, 7, llv, ... 169, 170, 171, 171v, 172, 172v,
173v, 174, 174v, 175.
iniţială ornată, roşie f. I, 6v, llv, ... 169, 170, 171, 171v, 172v, 173v, 174v 175.
vignetă:
f.168v, 170v, 175v.
Cuprinsul f. (2) 3r) Prefaţa episcopului Chesarie ,din Rîmnic f. 1-175 Mineiul lunii octombrie, reeditat după cel de la Rîmnic.
Oradea: Biblioteca Episcopiei Ortodoxe Române, inv. 19.

23. MINEIUL LUNII NOIEMBRIE ed. Ioan Molnar Piuariu silvania). Buda, 1804.
Amintit doar

că

a

apărut,

tirajul pentru Tran-

în BRV II, p. 450.

MINEIUL I LUNA LUI NOIEMBRIE I ••• (în continuare textul este identic cu cel al mineîelor anterioare) ... I In BUDA I •.• In Anul dela Hs. 1804.

+

191 f.
Format, coloane, rînduri, dimensiuni, limba, caractere şi tiparul la mineiele anterioare.
Ilustra/ii: f. (1) - Gravura foii de titlu.
f. (3v) - Răstignirea

Pagina/ic: (3)
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Duc/aş

f. I. 2, 7v, 8, 11 v, 13, 18, ... 187, 187v, 188, 188v, 189v,

I !)l.
iniţiil1Z1 ornată, roşie

- f. I, 7v, 11 v, 18 ...
f. 191 v.
Cuprinsul: f. (2) - (3r) - Prefaţa episcopului Chesarie din Rîmnic.
f. 1-191 - Mineiul lunii noiembrie.
vignetă

-

Oradea: Biblioteca Episcopiei Ortodoxe Române, inv. 20.
24. MINEIUL LUNII IANUARIE (ed. Ioan Molnar Piuariu vania). Bucla, 1804.

tirajul pentru Transil-

Amintit doar că a apărut, în BRV II, p. 450. ln CBRV (p. 268), D. Poenaru
alte date, paginaţia corectă a cărţii.

relevă, fără

MINEIUL I LUNA LUI IANUARIE I ••• (în continuare textul este identic cu cel al minelelor
anterioate) ... I în BUDA I ••• In anul dela Hs. 1804.

+

Paginaţie: (4)
222 f.
Ilustra/ii: f. ( 1) - gravura foii de titlu.
f. (4v) - Răstignirea
Ornumente: frontispiciu - f. (1), 2, 4, 9v, 10v, llv, 18v, 19v, ... 203, 204v 217v,

218, 218v, 219, 219v, 220, 221, 221v, 222.
f. (1), 1, 2, 3„ 17v ... 203.
Cuprinsul: f. (2) (4) - Prefaţa episcopului Chesarie clin Rîmnic f. 1-222 Mineiul lunii ianuarie, reeditat clupă cel de la Rîmnic.
iniţială ornată, roşie:

Oradea: Biblioteca Episcopiei Ortodoxe Române, inv. 10.
25. MINEIUL LUNII FEBRUARIE (ed. Molnar Piuariu Buda, 1005.
Amintit doar

că

apărut,

a

tirajul pentru Transilvania).

în BRV II, p. 450

MINEIUL I LUNA LUI FEBRUARIE I ••• (in continuare textul este Identic cu cel al minelelor anterioare) ... I ln BUDA I ••• ln Anul dela Hs. 1805.
Paginaţie:

(6) 140 f.
Format, coloane, rînduri, dimensiuni, caractere, limba, tiparul - aceleaşi ca la
exemplarele anterioare.
lluslrn/ii: f. (I) - gravnra foii de titlu.
f. (6) - Dreptul Simeon
f. (6v) - Răstignirea
Ornamente: frontispiciu - f. (2), I, 2, 9v, 10, 12v, 15v, 19, ... 136, 136v, 137,
137v, 138v, 13!), 13!Jv.
iniţială ornată, roşie

- f. (2), I. 9v, I O, 10v, 11, 16, H) ...
(5r) - Prcfala episcopului Chesarie al Rîmnicului.
f. (5v) - (6r) - Numărul anilor din arătarea Scripturii
f. 1-140 - Mineiul lunii februarie, reeditat după cel de la Rîmnic.

Cuprinsul: f. (2) -

Oradea: Biblioteca Episcopiei Ortodoxe Române, inv. I 1.
26. MINEIUL LUNII IULIE (ed. loun Molnar Piuariu Budo, 1805.
Amintim doar

că

a

apărut

tirajul pentru Transilvania).

în acest an, în BRV II, p. 450.

MINEWL I LUNA LUI IULIE I .•• (ln continuare textul este
rioare) ... I ln BUDA I ... La Anul dela Hs. 1805.
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+ 150. f.
Format, coloane, rinduri, dimensiuni, limba,
la exemplarele anterioare.
lluslratii: f. (1) - gravura foii de titlu.
f. (3v) - Răstignirea.
f. 9v-Sf. Anatolie.
Ornamente: frontispiciu - f. (2), 1, 2, 5, 6, 9v,
iniţială ornată, roşie f. (2), 1, 5, 9v, ... 145.
vignetă f. 150.
Cuprinsul: f. (2) - (Jr) - Prefaţa episcopului
f. 1-150 - Mineiul lunii iulie, reeditat după

Pagina/ic: (3)

aceleaşi

caractere ~i tiparul -

ca

... 145, 146, 150, 150v
Filaret al Rîmnicului.
cel de la Rîmnic.

Oradea: Biblioteca [piscopiei Ortodoxe Române, inv. 16.
27. MINEIUL LUNII DECEMBRIE (ed. Ioan Molnar Piuariu
vania). Buda, 1805.
Amintit doar

că

a

apărut

tirajul pentru Transil-

în acest an, în BRV II, p. 450.

MINEIUL I LUNA LUI DECEMBRIE I ••• (în continuare textul este
anterioare) ... I IN BUDA I •.. ln Anul dela Hs, 180,.

acelaşi

ca la mineele

(3) + 193 f.
Format, coloane, rînduri, dimensiuni, limba, caractere, tiparul - aceleaşi la restul
mineielor.
llustrn/ii: f. (1) - gravura foii de titlu.
f. (3v) - Răstignirea.
Ornnmcnle: frontispiciu f. (2), 1, 1v, 3, 3v, Sv, 6, 8, 9,... 189, 189v, 190,
190v, 191, 192v, 193.
ini li ală ornată, roşie - f. (2), 1, 3, 5v, 8 ...
Cuprinsul: f. (2) (Jr) - Prefaţa episcopului Chesarie al Rîmnicului f. 1-193
- Mineiul lunii decembrie, reeditat după cel tipărit la Rîmnic.

Paginaţie:

Oradea: Biblioteca Episcopiei Ortodoxe Române, inv. 21.
28. ARTIKULUSCHI OSTESCHESTI PENTRU KESARO KREJASKA
(trad. de lgnatie Cărăbăţ. Hagenau, 1818). Ediţia a II-a.

ARMADIJE ...

ln RRV III (969), p. 214, tipăritura a fost descrisă după o notiţă rămasă de
la N. Hodoş. Se reproduce, întocmai, textul de pe foaia de titlu. Exemplarul
văzut de noi, singurul cunoscut pînă in prezent, se păstrează în Fondul de carte
veche românea5că al Bibliotecii Episcopiei Oradiei, inv. 7922. (fig. 4). Cele relatate
în HRV III le completăm cu următoarele date:
Pagina/ie: 28 p. Verso-ul foii de titlu E:ste alb.
Formol: 8 Coloane: 1. Rinduri: 23 (pe p. 6), 24 (pe p. 18).
Dimensiuni: B=21 x 13,5. 0= 16x 9,3.
Limba: română, cu frecvente influe>nţe gramaticale 9ermane. Caractere: latine.
Cuprinsul:

p. 3-4: Cuvintul introductiv, semnat de „lgnalz Karabelz, Protopop Tordi,
schi Osteschesk Kapellan la Kcsaro Krajeskul Reogimenl N ro 31 ", în al cărei
cuprins explică importanta Articolelor traduse, date „in Garnison Hagenau in EJsass, Tzara Franlzozaskc, in 1. ma Julie 1818."
p. 5--6 Zzuremint pentru kesaro-krejaska armadie.
p. 7-27: Artikuluschi osteschesti pentru kesaro krejaska armadije. Sint
traduse cele 40 de articole, numerotate cu cifre romane.
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află următoarea:

„JN SEMNARE
Aleschesle Articuluschuri Oslesc/1csli trebuie se se tscheteaske in Jalza Ketnnii adese ori, schi kile oparle pe rind; jare Rekrulii indate la venire lui in limba
su, toate kijar, schi se se tilkujasche ku pilde, ka mai bine se poale pretschepe,
mai in urme schi in Jijeschle keruja Musterung, se se tscheleaske in auzul Ostaschilor.
Vestire unui Arlikulusch, kare ele alwm în nainle kumva sar skimba, sau
din nou seu ac/aotze, ku perade, schi prin batere de Dobe, sau prin sunetul lrimbilzii se se vesteaske. Ostaschilor pre inellzatului schi pre milostivului nostru lmpcrGI FRANTZISKUS I."

Oradea: Biblioteca Episcopiei Ortodoxe Române, inv. 7922. Exemplarul nu-i exclus
să fi fost donat Bibliotecii Episcopiei române unite chiar de către autor, foarte
probabil cu prilejul dăruirii curţii: Anmerkung Gesade, Slrasburg, 1817 (inv. 10.
935), pe a cărei copertă interioară (2) se păstrează următoarea mărturie documentară: .,Aquesla Carlicica au clăruit-o Bibliotecii Eparchii Orndi lgnalie Karabelz,
Preotul Regimentului alui Maximilian Joseph, socrul Imperalului." (1. rom., c. lat.).

CONTRIBUTIONS Â LA BIBLIOGRAPHIE ROUMAINE ANCIENNE
L'EPOQUE DES LUMIERES

(Resume)

En s'appu yant sur des recherches propres, occasionnces par l'etude des fonds
de publications roumaines de l'epoque des lumieres conservees dans le municipe
d'Oradea, l'au leur se propose par l'intermediaire de son travail d'enregistrer el d'ajouter a la Bibliographie Roumaine Ancienne (travail monumental elabore par Ioan
Bianu, Nerva Hodoş, Dan Simonescu) un nombre de 44 nouveaux titres de livres,
brochurcs et feuilles volantes imprimes par Ies Roumains a l'epoque des lumieres,
en faisant aussi des corrections concernant un nobre de 28 publicalions de la meme
epoque, insuffisamment connues jusqu'ă present.
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CĂRŢILE ROMÂNEŞTI

DIN BIBLIOTECA
LUI
SAMUIL VULCAN

[Catalogul din 1829-1830)
de
FLORIAN

DUDAŞ

urmă cu
orădean Samuil

Descoperit în

aproape un deceniu, Catalogul bibliotecii iluVulcan a prilejuit pînă în prezent scrierea a
două articole. Primul dintre ele, datorat cercetătorului Viorel Faur, a
apărut în 1972 şi este important prin faptul că reprezintă, chiar în
forma sa lapidară, încercarea pe deplin reuşită dealtfel de-a atrage
atenţia cercurilor ştiinţifice din ţară, a cercetătorilor iluminismului românesc mai ales, asupra conţinutului acestui însemnat document. ln
cuprinsul articolului său autorul dezvăluie totodată mărturii privind
soarta fondului de carte după moartea iluministului orădean 1 . Studiul
celălalt, apărut în 1976, datorat regretatului Virgil Maxim, reprezintă o
valorificare culturală aprofundată, partea densă şi de o inestimabilă
valoare a lucrării prezentîndu-ne pe cititorii din oraş şi ţinut ai bibliotecii documentare de acum un veac şi jumătate 2 •
Importcrnte deopotrivă în felul lor, cele două articole sînt în măsură
să ofere o bază de discuţie bibliografică a problemei prin intermediul
căreia ne propunem valorii icarea bibliologică pe cit posibil exhaustivă
a fondului de carte românească veche din biblioteca lui Samuil Vulcan,
evident în forma în care ni s-a păstrat înregistrat în cuprinsul Catalogului său, intenţia noastră fiind aceea de-a dezvălui imaginea cît mai
exactă asupra tipăriturilor şi manuscriselor româneşti ale bibliotecii din
anul înregistrării lor.
începem cu prezentarea documentului propriu-zis şi dezvăluirea
cărţilor româneşti în forma în care au fost înregistrate. ln tabelele următoare procedăm la repertorierea lor conform Bibliografiei Româneşti

ministului

1
Vi()rel Faur, Cărţile româneşti din biblioteca iluministului orădean Samuil
Vulcan. Mărturii incontestnbilc ale unită/ii noastre culluralc, în Revista Bibliotec.ilor

(Buc.), XXV, 1972, 6, p. 350-353
~ Virgil Maxim, Biblioteco lui Samuil Vulcon şi cititorii săi, în volumul Biblioteca şi şcoala, Ed. de 13iblioleca judeteană Bihor, Oradea, 1976, p. 205-228
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Vechi, pe urmă în ordine cronologică şi pe centre de activitate tipoPrezentarea bibliografică se încheie cu o listă a manuscriselor

grafică.

româneşti.

DESCRIEREA CATALOGULUI
Elenchus Librorum in Bibliotheca Illustrissimi uc Reverendissimi Domini
Episcopi Samuelis Vulcan reperibilium (fig. 1).
Anui întocmirii: (1829-1830).
Locul întocmirii: Oradea.
Paginaţie: (42) file.
Format: in folio. Coloane: 1. Rînduri: variabile.
Dimensiuni: Blocul=40X26 cm. Oglinda texlului=38X48 cm.
HJrlie: de bună calitate, rezistentă, de culoare albăstruie, decolorată. Prezintă fili·granul „OELENYES", însemn al morii de hîrtie înlemeiut.'i de însu'ii Sumuil Vulcan pe domeniul episcopal, la Finiş, lingă Beiuş.
Cuprinsul: de la f. (1) la f. (37): cărţi în limbi străine.
de la f. (37) la f. (42): ,.Libri Valachici".
Cărţile în limbi străine (latină, germană, franceză, italiană, maghiară, greacă şi
ruteană) au fost clasificate, după domenii, în 18 capitole, iar cele româneşli în
11 subdiviziuni..
Inventarierea s-a făcut în cuprinsul a 11 rubrici: 1 )Nrus Currens, 2) Nomen
Auctoris, 3) Titulus Libri, 4) Exemplar (adică numărul de exemplare), 5) Locus et anus
editionis, 6) Formatum, 7) Volumen (nr. de volume), 8) Tomus (nr. de tomuri), 9) Nrus
Thecae (nr. raftului din dulap), 10) Ordo in Thecae (ordinea cărţii în raft) şi 11) Nrus
Libri (nr. de inventar al cărţii).
Crta/ogu/ nu conţine ornamente şi nici însemnări marginale.
Loci'/ de păstrare: Arhiva Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei, Fond Episcopia
greco-catolică, Dosar Inventare (f. nr.).
T ii:, /:

II. TIP ARITURILE ROMÂNEŞTI DIN BIBLIOTECA
LUI VULCAN TRANSCRISE (îN ORDINEA DIN CATALOG)
CONFORM BIBLIOGRAFIEI ROMÂNEŞTI VECHP
1. Sam u i I Micu,

Dissertalio de jejuniis. Viena., 1782.
ORV II (451), p. 274.
2. Nichita Ho r va t. Verum secu/um pacis concordiae atque Unitatis. Viena, 1786.
Contribuţie la BRV.
3-5. Sam u i I Micu, Dissertatio canonica de matrimonio. Viena, 1781.
BRV II (447), p. 272, 273.
3
ln prezentarea tipăriturilor folosim următoarele abrevieri: BRV I= Ioan Bi11nu,
Nerva Hodoş, Bibliografia Românească Veche (1508-1830), tom. I, 1508-1716,
Buc., 1903; HRV IT = l oan Bianu, Nerv a Hodoş, Bib/iogralia Românească Veche
(1508-1830), tom. II, 1716--1808, Buc., 1910; BRV 111
Ioan Bianu, Nerva Hodoş şi
Dan Simonescu, Bibliogralia Românească Veche (1508-1830), tom. III, 1809-1830,
Buc., 1936; BRV IV = Ioan Bianu, Dan Simonescu, Bibliografia Românească Veche
( 1508-1830), tom. IV, Adăugiri şi lndreptări, Buc., 1944; C BRV
Daniela Poenaru,
Contribu/ii la Bibliografia Românească Veche, Tirgovişte, 1973

=
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Cărţile româneşti

din biblioteca lui Sam.oii Vulcan în forma in care apar înscrise în Catalog

A. EXEMPLARE INSCRISE INTRE CĂRŢILE STRĂINE
Fila
din
Catalog

Nrus
Currens

Ordo
in
Thecae

Nrus
Libri

10

11

u

1

2

7

233

1

3

3

414

1

3

1

424

2

2 Div 2

7

393

1

3

Titulus Libri

Exemp!ar

Locus et anus
editioni

Formatum

3

4

5

6

7

8

9

4

1

1

8

1

8

1

----1
2

Volumen

Nrus
Thecae

Nomen Auctoris

Tomus

--- ---

CLASSICI
3

I I
27

Pechata Ioann.i/ Antologia Ro_mana,
pus manuscnptum
-

----

-

0-1

-

-

INTERPRETES
Bernatak
Matei

2

4

PASTORALES
12

I

16

I

Klein
Samuelis

Interpretatio. S. Scripturae ex Variis probatis Auctoribus, opus manuscriptum

I

1

l I
1

Viennae 1782

Verum Seculum pacem
concordiae atque Unitatis

1

Viennae 1786

De Dea, opus manuscriptum

1

Orientalis Ecclesiae
responsio ad Arg. turn
de Procesione D. sti
Primatu Papae et Purgatorio, Ms.

1

Questiones Theologicae de Divine Gratiae Auxiliis, manuscriptum opus

1

De Jejuniis Dissertatio

I

DOGMATICI
14

16

Horvath
Nicetae

--- --15

32

--15

36

--15

37

Pavlovics
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--- - - - --4

1

--- - - 1

--- --4

1

--1

403

1

2

4

6

8

7

8

9

10

Dissertatio
Canonica
de Matrimonio

3

V,iennae 1787

8

1

1

3 Div2

3

11

12

JURIDICI

-

16

23

18

72

Klein
Samueles

- - - --- - - -

---

Tractatus de Matrimonio, opus manuscripturn

1

Cantemir

Descriptio Moldaviae
et Vita eius, Germanice

1

Francofurti
1771

Montani
Georgii

Kurzce gesasczte Geschihte der Valachishen Nation in Dacien und Macedonien

1

1819

De origine Valachorum
von dem ursprung disen Nation und voher der name Valach,
opus manuscrp.

1

Szuksegben
konyv

1

Pesten 1822

1

lassy 1790

4

1

1

8

1

1

4

331

--3 Div 2

5

346 1/2

4

583
(corectat
581)

HISTORICI
19

10

----21
54

----22
86

--- - - 8

---

1

1

2

565

1

543

- - - --- --4

1

8

1

1

CIVILES

24

--25

33

67

Korneli
Ianos

segil6

I

I

3

7

496

2

3

5

461

- - ---

Magna Charta vom
Galizien oder untersuchung der Beschwerden des Galizischen adels Pohlni!.cher Nation uber die
Osterreichischer Reqierung
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8

2

.:>U-lUJ..rl.:,lJ.\.....J.

30

-

4

Mihail G.
Boiagi

--30

6

Clemens
Andreae

--- --30

'27

Valachia
Gramatica
seu Daco-Romana

1

sprach

1

Valachische
Lehre

Viennae 1813

8

Hermanstadt
1823

8

1

1

4

5

6fl0

l

t

682

- - - --1

1

- - - --- - - -

Molnar Johan
von Mullerst

Deuts Valachishe
Sprach Lehre

1

Sinkai Georgii

Elementa Principia latinae Gramatices

1

Hermanstadt
1823

8

Balasfalvae

8

Budae 1805

8

1

1

--l

:n

36

- - --31

:-!7

Vocabularium Germanico Valachicum

37

1

1

I

5

710

--1

5

100

- - - --- - - -

---

--- - - 31

1

4

--- ---

--Sinkai Georgii Elementa Lingvae Daco Ramanae

1

683

---

--- --1

4

Hermanstadt
1822

4

1

1

4

5

701

folio

1

1

4 Div2

1

4

B. libri Valachici
Qui in Bibliotbeca lllustrissimi Domini Episcopi reperiunlur sunt.

ECCLESIASTICI ET BIBLICI

37

1

Analogion

sub Ioanne Matheo
Gika Vajvoda Ungrovlachiae

Analogion

sub Ioanne Cons tantino Nicolae Vajvoda
Ungrovlachiae

Apostolu

seu Litterae Epistolares Apostolorum sub
Ioane Bobb

1

- - --edita in

folio

1

--1

4 Div 2

1

5

4 Div 2

1

11

Bucureşti

---

- - --3

luci edita

---

--- --2

1

2

--- --aliud in Bucu- folio
reşti edituro al
terum Ba lasfalvae
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1

1

2

4

f,

3

Apocalipsul

lntors pre Romanie
prin Dimitrie Tacă.cs,
opus manuscriptum

Archieraticon

quare cuprinde slujba
Archiereilor în Chirotonia preoţilor

--- --5

2

in Blasu

et
3
lacer

Adeche
scriptură
vechi şi

---

Domnedeesca
a Legi qvei
qvei noo

1

8

9

10

11

1!

4

1

1

2Div2

2

21

1

folio

1

- - - ----3 Div 3

1

4 Div 2

2

4Div2

1

Nrus non
est
inscriptu~

--- - - - - - -

--Biblia S.

7

--- - - - ---

---

--- --6

•

6

in santu Peter
sburg 1819

1

8

1

--- --7

Biblia S.

Adeche S. scriptură. şi
q. 1., sub Ioanne Bobb
impressa

1

Blasu

--- --8

Biblia S.

ibidem,
sub
Ioanne
Bobb impressa

1

in Blasu

folio

sub Ioann Şerban Basarabul Cantacusenul
Vajvoda Vlachu

1

in

Bucureşti

folio

--- --9

Euchologion

---, _
10

--- --11

--- --11

arleche Molitvenicu
duo Valachica

10

in Blasu 1815

unicum

Lyturgicon

Latino Graecum

Meneon

de est

Ruthenicum,

:i

2

2 Div 2

1

2

2

---

---

1

I

1

2

--4 Div 2

1

3

4 Div 2

2

17

4 Div 2

2

18

- - --- ---

---

Lyturgicon

2

1

---

- - - ---

--Biblia S.

1

---

-

--- --8

1

folio

in masu

1

1

I

---

--- --1766
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"

1

1

- - - ---

4 Div 2

2

---

19

--

. ~ Oktoichum

----

sub Ioanne Gregorio
Episcopia
Gika,
în
Remnicului

în Remnicu

folio

Psalterium

aliud

unicum in 4 in 8 repertum

1

unicum Budae,
aliud Balastai
vae editum

8,-1

1

Strasnicu

în Blasu 1783

folio

4

Div2

1

1

1

Triodion

Triodion

lî

Thesalonicu

1

în Remnicu

folio

1

1

--- --- ---

1

Bucureşti

folio

1

Bucureşti

Lucruri

1

Buda 1808

Dreapta oglindă a Oragostei şi a Unirii

1

în Vienna 1793

sub Constantinu
voda tiparitu

Vaj-

8

4 Div2

1

20

--4 Div2

1

12

---

---

--16

1

1

---

---

---

--- - - 15

1

--- ---

--- - - 14

1

--- - - -

---

--- --13

1

4 Div2

1

Î

---

1

1

4 Div2

1

6

folio

1

1

4 Div2

1

9

8

1

1

4 Div 1

6

70 sau 7G

1

4 Div 2

3

29

4Div2

3

28

--MORALES LIBRI
1

Dosithei
Obradovics

Adunare

de

Moraliceşti

--- ---

--- ---

2

- - - --3

1

--- --- --Klein
Samuelis

Theologia

M.M.

lnvecetură

Moralnică

1

în Blasu 1795

1

în Sibiu 1820

8

1

în Blasu

8

- - --4

-1

1

1

1

- - - --- - - 1

1

-4Div2

Theologicească

- - - --5

lnvecetură

- - - ---

Crescinească
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1

1

6

-19

--4 Div 1

6

i8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1J

11

2

în Buda 1828

8

1

1

4 Div 2

6

88

plura

Ia Buda 1828

8

4 Div2

G

48

4 Div2

4

52

4 Div2

2

25

HISTORICI
38

1

Aron Theodor

Apendice la Historia
lui Petru Maior

--- --2

--- --Bozsinka
Damascin

Respondere descurgetore la Historia lui
Petru Maior

--- - 2

---

4

-

întorsu pre Romanie,
Historie Naturale, opus manuscriptum

Jliodori

Historia, opus
scriptum

--5

6

Milot Signior

Histori,1

--- ---

38

Universală.

1

în Buda 1812

în Buda 1800

1

ince-

3

1

--4 Div 2

5

35

4 Div 2

5 et 6

33

4Div 2

G

45

4 Div 2

G

47

2

4 Div 2

1

31

:1

4 Div 2

5

57

1

1

1

--- --1

1

-

--- ---

--Maxim
Historia despre
Peloponesiacul
putui Papei

3

--- --4

---

--- --8

4

-Istoria despre _începutul Românilor în Dacia

1

- - - ---

manu-

Maior Petri

--- - 7

4

---

--- ---

1

--- - - -

-Helmuth

1

--- - - 4

Klein Samuelis Historia Românilor din
Dacia, opus manuscriptum

--- ---

1

4

1

1

1

- - - ---

9

Sincai Georgii

Chronica Românilor ~
altor Nemuri. opus
manuscriptum

10

Theodorovics

Hisloria Uni velsal<:1

---

4

--- -

--To1u1nLc:

2

:1

Buclae 1824
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8

2

---- ----- ----

·---

--·-•

11

--- -Istoria Ţeri Romanesci,
opus manuscriptum

~

----

-

--~--

4

HistoriFragmenturn
cum, opus manuscripturn

13

4 Div2

6

+

1

4 Div 2

5

36

---

--- ---

---

--- ---

1

4

începere Historii Rornânesci, opus manuscriptum

12

1

--- --- ---

---

---

1

-t

1

1

4Div2

5

40

4

1

1

4 Div 2

6

82

CONCIONATORES
1

Biro David

Evanghelii la toate Dominicile şi serbetorile

Eustachiavics
Dimitrie

Telcuitele Evanghelii a
Dominicilor şi a Serbatorilor

1769

---

1

în Sibii 17!:J0

8

Klein Samuelis Propovedanii şi inveceturi la îngroparea
oamenilor Morti

1

-

---

--1

1

4 Div 2

6

-

4 Div 2

6

-

--- ---

---

--- - - 3

la Calocea

---

--- --2

1

în Blasu

4

1

1

---

--- ---

4

Lauber

-t

Chathecheses versae in
Valachicum,
idioma
opus manuscripturn

2

2

4 Div 2

2

23

4 Div 2

:J

27

--- --5

Maior Petru

--- , _
6

Predici pre tote Daminicile şi Serbatorile

4

în Buda 1810

-t

1

2

---

--- --- --Maior Petru

Propovedanii la îngroparea oamenilor Morti
şi Didachii

8

Buda 1809

https://biblioteca-digitala.ro

4

1

2

4 Div2

3

25

1

2

7

Meniatu Elie

5

4

3

Casanii de Prasnuire

2

--- - - 8

Papp Theodon Inveceturi Crescinesci,
opus manuscriptum

8

9

10

11

.13

folio

1

1

4Div2

1

13

4 Div 2

:1

21

4

-Aqvesta Charte que se
numesce
Evangelie,
opus manuscriptum

Pascha Iosif

Cuvinte de lnveceturi
la tote prasnicile

Casanii Pre
Domenici şi s
betori în Re
nicu

sub Ipsilantu Alexandru

1

tipăritu

Eustachiovics

Telcuitele Evangelii

1

Sibiu 1790

4

Charte Despre datorii le Presbyterilor

1

în Buda 171!8

·1

--- --4

1

--1

4Div 2

--- --folio

--- --12

---

Rosch Michail

- - - --11

--- --:1
:1
--- ---

--- --10

7

---

--- --9

6

1

5

:11

---

1

4 Div 2

1

11

1

1

4 Div 2

G

69

1

1

4 Div 2

:1

:10

---

PASTORALES
39

1

--- - Pentru Datoriile Preotesci şi patile Lyturgii

2

--- ---

1

-1

--Theologia

3

Pastorală

1

în Buda

--- --·l
1

--- --4

--- --5

--- --1
1
4 Div 2

Charte intru Marirea
Santei Triime

1

în Timişoara
1784

Forma

1

extradalus

·1

1

1
1

--- --- ---

~- . -·

Clerului
"

.

şi

a
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G

-

--4 Div 2

--- --Subon
Constantin

---

G

-

--4 Div 2

G

---

17

1

Eufrosin Dimitrie Poteka

CuventuPhilosophia
lui şi Naravurilor

Kir Manuil

Pilde Filosoficesci

2

1

în

Tîrgovişte

8

-1

Romanesce,
Physica
opus manuscriptum

4 Div 2

1

Logica, adeche partea
qve cuventatorea Phîlosophii

1

1

în Buda 1799

8

4 Div 1

1

Şincai

G

-

--

1

4 Div 2

2

19

1

1

4 Div 2

G

71

---

---

--5

41

---

--- --1

5

---

---

-4

1

--- - - - - - -

--- --3

8

---

--- - 2

în Buda 182Q

Physica extradata est

JURIDICI
'
1

Pravile de obşte asufaptelor qvelor
pra
rele şi a pedepselor
lor

2

în Viena 1788

---

---

--J

2

Romanească,
Pravila
Adeche Canoanele Besereci Reseritului

1

alesque initii
foliis

--3

8

Datoriile supuşilor cătra Monarhul Ioru
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1

1

4 Div 1

6

-

4 Div 1

1

10

--- --1

--- ---

1

---

---

2

4

3

6

5

7

8

9

10

li

12

8

1

1

4 Di\• 2

(j

6:J

SPIRITU ALES
1

Aron Basilii

Morte lui Isus Hs. în
versuri compuse

--- ---

1

în

Braşov

I

------

--lnvecetura Crescinească sub Pavel Aron ti-

1

1G

1

1

---

1

în Blasu

1

în Blasu 1812

8

1

1

4 Div 2

(j

61

4

1

I

4 Div2

6

46

4 Div 2

G

51

4 Div 1

6

-

.

părită.

--- --- ---

--- --3

Thoma de la
Campu

Despre Urmarea · lui
Isus Christosu
4 Charti

1

Beldiman
Alexandru

Tragoedia lui Orestu

1

la Buda 1820

2

Beldiman
Alexandru

Morte lui Abel

1

la Buda 1818

3

Cykindeal
Demetrii

Philosoficesci şi politicesci prin Fabule
Moralnice lnveceturi

2

în Buda 1814

---

CIVILES
40

---

-

--- --- --8

1

I

- - - --- ---

-

8

1

---

1

4 Div 2

l

4 Div 2

G

4 Div I

G

--- --4

Cychindeal
Demetrii

aretare pentru
Beserica şi \'estmentele ei

Scurtă

--5

Cuventari in Cinstea
Cxctii suale Ioan Bobb

6

Geografia

I

în Buda 1808

--1

8

I

52

--tiG

--- --- --în B!asu

8

1

1

- - - --- - - -

--.:1n11rl

G

Romaneasca
RPrlai deoeriit
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---

~

\

. - . ·--.
-.
---1------- 1 - - - - - - - - - - - · 1 - - - --------1--- - - - - - - ----1---1----\

- _,

-

lui Bobb
pentru radicarea Capitulului

1

aHcin .t'opovl~l ,,,~·~,tiY-}nţ~leplTI""

lnştiinteare

8

în Blasu 1807

8

1

1

4 Div 1

6

-

- - - 1 ~ - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----1----9

Manuductor penlrn înveceturi, non est repertus

- - ---1.-------1------------ 10

Obradovics
Dosithei

Sfaturile înţeleqerei
qvei sanitosfi

--- --2

la Buda 1802

- - --- -------1----------lnveceturii. pentru
slugi, opus manuscriptum
- - ------------12
Rozsa Georgie Meestriea Giovesierei
Constantin
Romanesci
11

8

1

--- ----1

4 Div 2

--- --- --1

1

4

în Buda 101-,9

1

1

6

57

--- ---4 Div 2

5

39

--- --- ---1---- --- ----8
1
1
4 Div 1
6
85

- - - - - - - - - - - - l - - - - - - - - - - - 1 - - - 1 - - - - - - - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - ----1----13

Pa!-kc1 Iosif

-- --14

Vrednice pomenide şi
pre alese diceri, opus
manuscr iptum

4 Div 2

Paraleka
/c1charie

Biblioteca
pre an,11

Romanesca

2

în Buda 182'.f

compusă

1

în

Bucureşti

4

12

12

4 DiY 2

1

-

Sletinenn
l01dache

Arxilelfs Caskiro

1

Thcmies Joh,m

Scurtă învecetură

tru
lor

Crcs,:l:!re

penµr1.,;nci-

1

8

1

1

4 Div I

6

75

--- - - - --- - - - - - - - ----în Sibiu

- - - - - -------1------------1--17

60

- - - - - - - - - - --- --- - - - ---- - - - ----J>l!fis Mumulen Characteruri

--16

6

- - - - - - - - - - - - - - --------1--- - - - - - - ----1--- - - - -

-- --15

2

8

1

1

4 Div 2

6

59

- - - - - - - - - ----- - - - - - - în Duda 1827
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16

1

1

4 Div 1

6

79

SChOLASTICI
41

1

Ah!xi loannis

Gramatica
mana

Ro-

Daco

6

Viennae 1826

8

1

Viennae 1813

8

--- --2

1

4Div 2

5

38

4Div2

6

73

--- --Bojadsi Michail Gramal;co Romanesca

--- --3

1

L.~xicon
Lătine;;cu

1

Român~scu
unguşi

1

--- - - - - - -

--fiabb Ioannis

1

în Clusiu 1825

4

2

2

--4Div2

5

,12

rescu

---

--- ---

--- - - - - - -

înCathech;smul
trebari şi responsuri
întoi::mit

2

Iii Bucla 181-1

Li>e mdi mulii
Romane;,cu
Lessicon
Authori lucrat Latin, Ung. şi Nemcescu

5

în Bucli 1825

4

Cil

--- --6

--Diaconovics
Constantin
Loga

Gramatica Romanesca

Iorgovics Paul

Observaţii

--- --7

1

--4 Div2

--- --- ---

--- - - 5

8

1

--de

limba

1

67

---

1

4 Div 2

5

43

1

4 Div2

6

56

4 Div 2

6

72

4 Div 2

6

5J

4 Div 2

6

-

--- --la Buda 1822

1

8

6

8

1

--- --- --la Buda 1799

8

1

1

Romanesca

--- --Instrucţie

lele
Banat

--- --10

pentru SchoRomanesci dein

Invecetură

9

--- - - -

--- - - - - - -

---

8

1

la Buda 1815

1

în

treba

Poveciuiloriul
tenerimei cotrr, adevarata

.

1

1

--- --- - - de

Bucureşti

copiiloru
Lazlir D.

8

---~dreapta cetire

la Ruda 1826

şi

F

8

1

1

--- - - - - 8

1

1

--4 Div 2

6

6-l
..

'.
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--- - - 12

Maior Petri

Romană
Romanescă

Ortografia

seu

---

--3

Budae 1819

8

1

1

4 Div2

---

--- --- ---

--- --Adechă lnvecetura şi întocmirea formosei cuven-

Rhetorică,

13

1

în Buda 1798

8

1

1

6

4Div 2

6

65

lări

14

--- - - - - - -

---

--- --Sinkai
Gabriel

Chatechismul qvel mare

2

în Blasiu 1793

1

4

1

1

Cultura Albinelor, extradatus

8

1

1

--- ---

--4Div 2

6

4Div 2

6

- - - - - - --Heintl
Francisci

lnvecetură

pentru presirea pornitoru

1

la Buda 1812

--- --3

1

pertiRegna

Vocabularium
nens ad tria
Naturae, opus
manuscrp.

15

2

1

8

1

1

Moliar Ioann

Economia Stupilor

1

în Vienne 178

8

1

1

4 Div2

Poveciuire Cotră Economia de Campu

2

la Buda 1806

--- ---

8

1

Aeconomia, extradata
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4 Div 1

6

-

--1

--- --- --Şinkai

6

---

--- --4

18 1 /2

---

--- --- ---

---

5

58

--- --- ---

- - - ---

42

8

4 Div 2

6

---

53
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6. Dimitrie Cantemir, Descrierea Moldovei, trad. de J. L. Redslob, Frankfurt
şi Leipzig, 1771 (I. germ.).
BRV II (375), p. 196, 197.
7. Gheorghe Mont an, Kurzgesaile Geschichte der WJachischcn Nazion. (Buda),
1819 (I. germ.).
BR V III ( 1042 ), p. 308, 309.
8. I o an Cornel i, Szuksegbben segito Konyv. Pesten, 1822.
Contribuţie la BRV.
9. • • • Magna Charta von Galizicn oder unlcrsuchung dcr Bcschwerden cles
Galizischen adels Pohlnischer Nation iiber dic dsterreicscher Regierung. Iassy
1790.
CBRV (91), p. 67-69.
10. Mihail C. Boi a g i, Gramatica macedo-romlînă. Viena, 1813 (I. greacJ. şi
qermană).

BRV III (822), p. 72-76.
11. Cleme ns Andreas, Wa/achische Sprach/ehre. cel. II-a, Ofen, 1823.
BRV III (1178), p. 410, 411.
12. I o an Mol na r Piu 11 r i u Deutsch-\Valacltisc/1c Spraclilehre, ed. III-a. Sibiu,
1823 (I. germ.).
BRV III (1186), p. 427.
13. Gheorghe Şinca i, Prima principia Ia/irwe grumutices. Blaj, 1783.
BRV II (463), p. 282.
14. Gheorghe Şinca i, Elemente lingue cluco-ronwrwc. Budtt, 1805.
BRV II (687), p. 464-466.
15. I o an Mol na r Piu a r i u, Vocabular nemţesc şi rnmiinesc. Sibiu, 1822,
BRV III (1159), p. 401.
16. • • • Antologhion. Iaşi, 1755.
BRV II (293), p. 126-130.
17. • • • Anlologhion. Bucureşti, 1736.
BRV II (212), p. 50.
18. • • • Apostol. Blaj, 1802.
BRV II (644), p. 433.
19. • • • Apostol. Bucureşti, 1820.
BRV lJI (1064), p. 326, 327.
20. • • • Arhieralicon. Blaj, 1777.
BRV II (399), p. 219.
21. • • • Biblia. St. Petersburg, 1819.
BRV III (1031), p. 289.
22-23. • • • Biblia. Blaj, 1795.
BRV II (595), p. 380-382.
24. • • • Biblia. Bucureşti, 1688.
BRV I (86), p. 281-291; IV (86), p. 206-207.
25-34. • • • Euhologhion. ect. III-a, Blaj. 1815.
RBV III (875), p. 117.
35-36. • • • Liturghii. Blaj, 1756, 1775 sau 1807.
BRV li (300), p. 134; (391), p. 212; (721), p. 502.
37. • • • Minei (în lipsa altor date, nu p011te fi identificat).
38. • • • Octoih. Rîmnic, 1750.
BRV II (277), p. 277, 278.
39. • • • Psaltire, tipărită la Blaj, formatul 8. ln lipsa altor date, nu poate fi identificată. Ediţii cu acest format au apărut la Blaj în anii: 1780, 1786, 1808, 1809.
40. • • • Psaltire. Buda, 1818.
BRV III (986), p. 238-239.
41-43. • • • Strastnic. Blaj, 1773.
BRV II (382), p. 203.
44. • • • Triod, Rîmnic. ln lipsa altor date, nu poate fi identificat. Ediţii cu form11tul indicat au apărut la Rîmnic în anii: 1731, 1761, 1777, 1782.
26 - Crlskl
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• • • Triod. Bucureşti, 1798.
I3RV II (617). p. 404---410.
46. • • • T hcsalonicu, Bucureşti.
47. D o s i t ei O b r a d o v i c i, Adunare de lucruri moraliceşti, trad. de Dimitrie
Ţichindeal. Buda, 1808.
BRV II (744), p. 532-534.
48. N i c h i t a Ho r v a t, Poslanie. Viena, 1787.
BRV II (512), p. 317.
49. Sam u i l Micu, Teologia moralicească. Blaj, 1796.
I3RV II (600), p. 385-386.
50. • • • Învăţătură leo]oghicească despre năravurile şi datoriile oamenilor creştini.
BRV III (1075), p. 332.
Partea I-III, Sibiu, 1820.
51. • • • Catehismul cel mare, ed. III-a, Blaj, 1804.
BRV II (667), p. 449.
52-53. Te odor Aron, Apendice la Istoria lui Petm Maior. Buda, 1828.
BRV III (1355), p. 566-568.
54. (plura). Dam as chin B o j inc ă, Răspundere dezgurzătoare. Buda, 1828,
BRV III (1357), p. 569-571.
55-92. Petru Mai or, Istoria pentru începutul Românilor în Dacia. Buda, 1812.
BRV III (809), p. 57-61.
93. Mi 11 o t, lsloric Universală, tom. I, trad. de Ioan Molnar Piuariu, Buda, 1800.
BRV II (626), p. 417-418.
94. • • • Corle sau !•·mină. Snagov, 1699.
BRV I (114), p. 370-372.
95-96. Pavel Ken g y el ac z, Istoria Universală, trad. de Ioan Teodorovici. Partea I, Buda, 1824.
BRV III (1210), p. 436-438.
97. • • • Evanghelie, trad. de Biro David. Calocsa, 1769 (caractere latine).
BRV II (365), p. 191, 192.
98. • • • Dezvoltatele şi lîlcuitele Evanghelii, trad. de Dimitrie Eustatievici, Sibiu,
1790.
BRV II (536), p. 335, 336.
99. Sam u i I Micu, Propovedanie ... la îngropăciunea oamenilor morţi. Blaj, 1784.
BRV II (472), p. 287. 288.
100-103. Petru Mai or, Predici. Partea I-III. Buda, 1810-181 l.
BRV III (779), p. 22--25.
104---111. Petru Mai or, Propovedanii la îngropăciunea oamenilor morţi. Buda,
1809.
BRV III (765), p. 6-10.
112-120. Petru Mai or, Didahii, adecă lnvăţăluri pentru creşterea fiilor. Buda,
1809.
BRV III (766), p. 10-12.
121-122. I Ii e Mini a t, Cazanii. Bucureşti, 1742.
BRV II (223), p. 57-60.
123. • • • Cazanii, Rimnic, 1781.
BRV II (4451, p. 271, 272.
124. • • • Dezvoltatele şi tîlcuitele Evanghelii, trad. de Dimitrie Eustalievici. Sibiu,
1790.
BRV II (536), p. 335-337.
125. • • • Datorinţele presbitcrilor parohialnici, ed. I-a. Buda, 1798.
Contribuţie la BRV.
126. • • • Datorinţele presbiterilor parohial nici, ed. II-a. Buda, 1817.
BRV III (938), p. 186.
127. Sam u i I Micu, Teologia dogmatică şi moralicească. Taina preoţiei. Blaj, 1801.
BRV II (639), p. 430.
45.
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arătare pentru Dumnezeu, trad. de Constantin Şubon din TimiViena, 1784.
BRV II (479), p. 294.
120. I o an Bob, Forma clerului şi a păstorului bun. Blaj, 1809.
BRV III (756), p. 1-3.
130--131. Hei ne cc i u s, Elemente de Jilosolie, logică şi etică, trad. de Eufrosin
Poteca. Budil, 1829.
BRV III (1420), p. 628-630.
132. • • • Pilde Jilosoficeşti. Tîrgovişte, 1713.
BRV I, p. 487.
133. Logica. Buda, 1799.
BRV II (622), p. 416.
134-135. • • • P1avilă de obşte. Viena, 1788.
BRV II (522), p. 326, 327.
136. • • • Îndreptarea Legii. Tîrgovişte, 1652.
BRV I (61), p. 190-203; IV (61 ), p. 201.
137. • • • Dotorinţclc supuşilor către monarhul lor. Buda, 1806.
BRV II (698), p. 485.
Braşov, 1805.
138. V as i le A ar o n, Patimile şi moartea Domnului şi Mlntuilorului nostru Js. Hs.,
Braşov, 1805.
BRV II (676), p. 454.
130. • • • invăţatură creştinească. Blaj, 1756.
140. Thomas a K e m pi s, De wmarca lui Hristos, Trad. de Samuil Micu. Blaj,
1812.
BRV III (813), p. 62.
141. V o 1 tai re, Tragodia lui Orcsl, trad. de Alexandru Beldiman. Buda, 1820.
BRV III (1086), p. 347-348.
142. Sol om o n G e s s ne r, Moartea lui Abcl, trad. de Alexandru Beldiman. Buda,
1818.
BRV III (981 ), p. 222, 223.
143-144. Dimitrie Ţi chin de a 1, Fubule. Buda, 1814.
BRV III (859), p. 109, 110.
145. • • • Epilomul sau Scurte arătări pcntrn Sînta Bescrică, trad. de Dimitrie Ţi
chindeal. Buda, 1808.
BRV II (738), p. 526-529.
146-149. Dimitrie V ai da, Cuvîntări în cinstea Excelenţii sale Ioann Bobb,
(13laj), 1813.
BRV III (837), p. 84-86.
150. • • • Geogralia sau Scrierea Pămîntuluî. Buda, 1814-1815.
BRV III (851), p. 101, 102.
151. Nic o 1 a e Ho r g a - Popov ici, Oglindă arătată omului înJelcpl. Buda, 1807.
BRV II (720), p. 500--502.
152. I o an Bob, lnşliinţare despre ridicarea capitulului în Blaj. Blaj, (1808).
BRV II (733), p. 522, 523.
153. • • • Manuductor pentru învăţătorii scholasliceşli. Buda, 1818.
BR V III (982), p. 223, 224.
154-155. Dositei O brad o vi ci, Slaturîle înţelegerii sănătoase, trad. de Dimitrie
Ţichindeal. Buda, 1802.
BRV II (651 ), p. 435-438.
156. Gheorghe C. Ro j a, Măestria ghiovăsirii româneşti cu lilere lalincşli. Buda,
1809.
BRV III (771), p. 13-15.
157-158. • • • Biblioteca Românească. Publicaţie periodică, tipărită de Zaharia Carcalechi. Buda, 1829.
BRV III (1410), p. 618-619.

128.

• • •

Prescurtă

şoara.

26°
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159. pari s M u mule anu, Cnrnctcruri. Bucureşti, 1825.
BRV III (1241), p. 464-474.
160. Meta st as i o, /\/ii/cfa 1n Schiro, lrnc/. de Iorc/ucl1c Slălincanu. Sibiu, (1797).
BRV II (Gl 1 ), p. 394.
161. I o an Tom ici, Scwte invăfături pentrn creş/l'rea tine rimei române. Buda,
1827.
BRV III (1326 ),p. 554-556.
161-167. I o an A Ic xi, Gramatica Daco-Română. Viena, 1826.
BR V ITI ( 1266 ), p. 482-484.
168. Mi h ci i I G. Boi a g i, Grnmalica maccclo-româ11ă, Viena, 1813.
BRV III (822), p. 72-76.
160. I o i1 n Bob, Dicţionnr româ110-lati110-u11gun•sc. 1--11, Cluj, 1822-1823.
BRV IlI (1150), p. 391-393.
170-171. C la u ci e Fle u r y, Catehismul cel mic istoric, lrad. de Vasile Colosi.
Buda, 1814.
BRV III (850), p. 101.
172-177. • • • Lexicon româno-Jalino-ungaro-gernwn. Buda, 1825.
BRV lII (1240), p. 460.
178. Const a n t i n Di n con o vi ci - Log a, Gramatica ro111âncc1scă. Buda, 1822.
BRV III ( 1155 ), p. 395-399.
179. Pa u l I org o vi ci, Observaţii de Jimbă românească. Buda, 1799.
BRV II (621), p. 413-416.
180 • • • Instrucţie pentru şcoJilc româneşti din Hanat, ed. II-a. Buda. 1815.
BRV III (877), p. 119.
181. • • • Învăţătură de treaba copiilor, Bucureşti, formatul 8. ln lipsa altor dale,
cnrtea nu poate fi identificată.
182. • • • Povă/uitorul tinerimii. Buda, 1826.
BRV III (1279), p. 499-503.
183-184. Claude Fle u r y, Catehismul cc/ mic istoricesc, trad. de Vasile Colosi.
Buda, 1814.
BRV IlI (850), p. 101.
185-188. Petru Mai or, Ortograplia romana sive Jatino-valachica. Buda, 1819.
BRV III (1039), p. 299-304.
189. I o an Mol na r Piu ari u, Retorica. Buda, 1798.
BRV II (616), p. 403, 404.
190-191. Gheorghe Şinca i, Catehismul cel mare. Blaj, 1783.
BRV II (462), p. 281, 282.
192. I o an Tom ici, Cultura albinelor. Buda, 1823.
193. F r. Hei n t l, lnvăfătură pentru prăşirea pomilor. Buda, 1812.
BRV III (808), p. 57.
194. I o a n M o l n a r P i u a r i u, Economia stupilor. Viena, 1785.
BRV II (4!J3), p. 307-309.
195-196. Gheorghe Şinca i, Povăţuire către economia de cîmp. Buda, 1806.
BRV II (702), p. 486.
197. Gheorghe Şinca i, Povăţuire către economia de c1mp. Buda, 1806.
BRV II (702), p. 486.

III. TIPĂRITURnE ROMANEŞTI DIN BIBLIOTECA
LUI SAMUIL VULCAN IN ORDINE CRONOLOGICA
1. •
?.. •
3. •
4. •
5-6.

•
•
•
•
I

• lndrcptarca Legii. Tirgovişte, 1652.
• Biblia. Bucureşti, 1688.
• Carte sau lumină. Snagov, 1699.
• Pilele Jilosoliccşti. Tirgovişte, 1713.
li e Mini al, Cazanii. Bucureşti, 1742.
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9.
10.
11.
12.
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• • • Ocloih. Rîmnic, 1750.
• • • Anlo/oghion. Bucureşti, 173G.
• • • Antologhion. Iaşi, 1755.
• • • lnvăţălură creştinească. Blaj, 1756.
• • • Evanghelic, trad. de Biro David. Calocea, 176~.
Dimitrie Cantemir, Descrierea Moldo\·ci, trad. de J. L. Kedslob. Frankfurt
şi Leipzig, 1771.
13-15. • • • Slrasnic. Blaj, 1773.
16. • • • Arhieralicon. Blaj, 1777.
17. • • • Cazanii. Rîmnic, 1781.
18-20. Sam li i I Micu, Disserlalio canonica de matrimonio. Viena, 1781.
21. Sam li i I Mic li, Diserta/ia de jejuniis. Viena, 1782.
22. Gheorghe Şinca i, Prima principia Jatinae gramolices. Blaj, 1783.
23-24. G he or q he Şinca i, Catehismul cel mnre. Blaj, 1783.
25. • • • Prescwlă arălarc pcnlru Dumnezeu, trnd. de Constantin Şubon. Viena,
1784.
26. Sam u i I Mic li, Propovedanie ... la îngropăciunea oamenilor morţi. Blrtj, 1784.
27. I o an M o Ina r Pi li ari li, Economia stupilor. Viena, 1785.
28. Nichita Ho r va t, Vewm scculum pacis concordiae atquc Unitalis. Vi0na,
1786.
29. Nic hi ta Ho r va t, Poslanie. Viena, 1787.
30-31. • • • Pravilă de obşte. Viena, 1788.
32-33. • • • Dczvollatcle şi tîlcuitele Evonghcl/i, trad. de Dimitrie Eustatievici.
Sibiu, 1790.
34. • • • Magno Charla vom Galizicn ader unters11chung dcr Bcschwcrden des Galizischen adels Pohlnischer Na/ion iiber die Osterreicliischer Rcgicrung. Iassy,
1790.
35. • • • Biblia, trad. de SamuiI Micu. Blaj, 17fl5.
36. Sam u i I Micu, Theo/ogia moralicească .. Blaj, 1796.
37. Meta st as i o, Ahilefs la Schiro, trad. de Iordache Slătineanu. Sibiu, (1797).
38. • • • Dalorinţele prPsbiterilor parohialnici, ed. I-r1. Buda, 1798.
39. I o an M o Ina r Pi u ari 11, Retorica. Buda, 1798.
40. • • • Triod. Bucureşti. 1798.
41. Pa u I I org o vi ci, Observaţii de Jimbă românească. Buda, 1799.
42. • • • Logica. Buda, 1790.
43. M 111 o t, Istorie Universală, tom. I, trad. de Ioan Molnar Piuariu. Buda, 1800.
44. Sam u 11 Micu, TC'oloqia dogmatică şi moralicească. Taina prcoţiC'i. Blaj. 1801.
45. • • • Apostol. Blaj, 1802.
46-47. Dositei O brad o vi ci, Sfaturile înţelegerii săndtoosC', trad. rl0 Dimitrie
Ţichindeal. Buda, 1802.
48. • • • Catehismul cel mare, ed. III-a. Blaj, 1804.
49. Gheorghe Şinca i , Elementa lingue daco-romanar. Buda, 1805.
50. V as i le A ar o n, Patimile şi moartea Domnului şi Mîntuitorului nas/ ru ls. Hs.,
Braşov, 1805.
51. • • • Datorinţele supuşilor cdtre monarhul lor. Buda, 1806.
52-57. Gheorghe Şinca i, Povăţuire către economia de c1mp. Buda, 1806.
58. Nicolae Ho r g a - Popov ici, Oglindă arătatei omului înţelept. Buda, 1807.
59. I o an Bob, înştiinţare despre ridicarea capitulului în Rlaj. Blaj, (1808).
60. • • • Epi/omul sau Scurte arătări pentru Sfota Bcscrică, trad. de Dimitrie Ţi
chindeal. Buda, 1808.
61. Dositei O brad o vi ci, Adunare de lucruri moraliceşti, trad. de Dimitrie Ţi
chindeal. Buda, 1808.
62. I o an Bob, Forma clerului şi a păstorului bun. Blaj, 1809.
63-70. Petru Mai or, Propovedanii la îngropăciunea oamenilor morţi. Buda,
1809.
71-78. Petru Mai or, Didahii, adecă lnvăţături pentru creşterea fiilor. Buda,
1809.
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79. Gheorghe C. Ro j a, Mdcstria ghiovăsirii românqti cu litere /aline.şti. Buda,
1809.
80-83. Petru Mai or, Predici. Partea I-III. Buda, 1810-1811.
8-(. P r. Hei n t 1, lnvăţătură pentru prăşirea pomilor. Buda, 1B12.
85-122. pe t r u Mai or, Istoria pentru începutul Românilor în DcKiu. Budd, 1812.
123. Thomas a K e m pi s, De urmarea lui Hristos, traci. de Samuil Micu. Blaj,
1812.
124-125. Mihai I G. Boi a g i, Gramatica macedo-română. Viena, 1813.
126-129. Dimitrie V ai da, Cuvîntări în cinstea Excelenţii sale Ioan Bobb, (Blaj),
1813.
130-133. Claude FI eu r y, Catehismul cel mic istoricesc, tract. de Vasile Colosi.
Buda, 1814.
134-135. Dimitrie Ţichindeal, Fabule. Buda, 1814.
136. • • • Geografie sau Scrierea Pămîntului. Buda, 1814-15.
137-146. • • • Euhologhion, ed. III-a. Blaj, 1815.
Instrucţie pentru şcoalele româneşti în Banal, ed. II-a. Buda, 1815.
147. • • •
148. • • • Datorinţele presbiterilor parohia/nici, ed. II-a. Buda, 1817.
149. So I om o n G e s s ne r, Moartea lui A bel, trad. de Alexandru Beldiman. Buda,
1818.
150. • • • Manuduct or peni ru invăţăto1 ii scholasliceşti. Buda, 18 I 8.
151. • • • Psaltire. Buda, 1818.
152. • • • Biblia. St. Petersburg, 18Hl.
153. Gheorghe Mont an, Kurzgesafle Geschichte der \\' lachischer Nazion (Buda),
1819.
154-156. Petru Mai or, Orthographia romana sive latino \·alachica, Buda, 1819.
157. • • • Apostol. Bucureşti. 1820.
158. • • • /nvdlătură teologhicească despre năravurile şi datoriile oamenilor creştini.
Partea I-III. Sibiu, 1820.
159. V o Ita ir e, Tragodia lui Orest, traducere de Alexandru Beldiman. Buda, 1820.
160. I o an Corn e Ii, Sziiksegbben segilo Konyv. Pesten, 1822.
161. Const anti n Di ac o novici - Log a, Gramatica românească. Buda, 1822.
162. I o an M o Ina r Piu ari u, Vocabular nemtesc şi românesc, Sibiu, 1822.
163. I o an Bob, Dictionar româno-latino-unguresc. Sibiu, 1822.
164. CI e m e ns An dr e 11. s, Walachische Sprachlehrc, ed. II-a, Ofen, 1823.
165. I o an M o Ina r Piu ari u, Wallachische Sprachlehre, ed. III-a, Sibiu, 1823.
166. I o an Tom ici, Cultura albinelor. Buda, 1823.
167-168. Pa v e I Ken g y e I ac z, Istoria Universală, trad. de Ioan Teodorovici,
Buda, 1824.
169-173. • • • Lexicon romdno-latino-ungaro-german. Buda, 1825.
174. Paris M u m u Ie anu, Caracteruri. Bucureşti. 1825.
175-180. I o an A Ie xi, Gramatica Daco Română. Viena, 1826.
181. Povăţuitorul tinerimii. Buda, 1826.
182. I o an Tom ici, Scurte Jnvăţături pentru creşterea tinerimii române, Bud11,
1827.
183-185. Theodor Aron, Apendice Ia Istoria lui Petru Maior. Buda, 1828.
186. (Plura). Dam a schi n B o j inc ă, Rcspundere dezgurzdtoare. Buda. 1828.
187-188. • • • Biblioteca Românească. Publicaţie periodică, tipărită de Zdharia
Carcalechi. Buda, 1829.
189-190. Hei ne cc i u s, Elemente de filosofie, logică şi etică, traducere de [ufrosin Poteca. Buda, 1829.
NOTĂ: Cărţile din Catalog, tnregistrate în tabelul anterior, cu numerele de ordine: 35-36 37, 39, 44, 46 şi 181, reprezenlînd 6 lilluri în 7 exemplare, neputind fi
identificate, n-au fost intercalate prezentului tabel cronologic.
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IV.

CĂRŢILE ROMÂNEŞTI

DIN BIBLIOTECA LUI SAMUIL VULCAN
PE CENTRE TIPOGRAFICE

Nr.
crt.

Tipografia

Nr. de
titluri

Nr. de

1

Buda

-13

peste 110

2

Blaj

Hl

35

:1

Viena

10

17

·-

4

Bucureşti

8

9

;J

Sibiu

6

6

6

Rîmnic

:i

3

7

laşi

2

2

8

Tirgovişte

2

2

9

Braşov

1

1

10

Calocea

1

1

11

Cluj

1

1

12

Snagov

1

1

13

Frankfurt-Leipzig

1

1

14

St. Petersburg

1

1
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V. MANUSCRISELE ROMÂNEŞTI DIN BIBLIOTECA
LUl SAMUIL VULCAN 4

1(1-2). ,,Pecheto loonnis, Anllwlogia Romunn"
R0prezintiî: Anl/10/ogiam Romunam .A.t·cto1em Elnicnum c•·m Jragmentis
minim· s cdiclit, \' itas scripsit Ecliliones Principes et opt imos indico\'il loonnC's

2(3).

3(4).

4(5).
5(6).

6(7).

Peclwta in Districtu Littcrario Magno-Varnclincnsi Rcgnis Scholarum verrwculr fl'm l'rovinciolis Inspector. Două tomuri, format 4, de 645 şi 225 p. (Nicolae
Densuşianu, Cercetări istorice în orhivclc ,5i uibliotecilc l:ngariei şi ale Transi/vanic-i, Buc., 1880, p. 113, nr. 94; Iacob Radu, Manuscriptele Bibliotccii Episcopiei greco-catolice române• din Orc1Clca Marc, Buc., 1923, p. 12, nr. 60-61).
,,ncrnolak Mathei, Interpretatio S. Scripturae ex Variis probatis J\11ctoribus"
Reprezintă: Sacrne Scriplnrne intcrprex ex variis ,·sque prob('/is m·ctori,,. s slt·rio ct opera. A.R. cc Clarisimi P. Mathaei Rcrnolok in cc/lcberrimo regia arc/1iepisconuli universitnte 'fyrnaviensi subtilissimi ejisdem inlerpretis ci
in l.unc orclincm rec!Gc/u, anno MDCCLXX ci sequcnlibus quibus hac ollicio
f1•naen'/1·r. r,cscriptn per E. Bir/ok, pro tune r'/umnum. Un volum, format 4, de
855 p. (Radu, p. 22, nT 113).
,,De Dea"
Reprezintă: scrierea lui Samuil Micu: Carte desore descoperirea dumnezeiască. Un volum, format 4, de 445 p. (Radu, p. 11, nr. 57).
,,Pc,·lovics, Orientalis Ecclcssiae responsio ad Argtum de Processione s. sti Primot,, Popac el Purgatorio"
,,Qucsliones Theologicae de Divinae Gratiae Auxiliis"
Reprezintă, se pare, scrierea lui Samuil Micu: Despre Slînla Scriptură,
fragment, formatul 4, de 25 f. (Radu, p. 28, nr. 158).
,,Tractntus de Matrimonio"
Reprezintă,

pare-se, chiar conceptul original al diserta \iei tipărită la
către Samuil Micu. Titlul complet este: Tractatus de Matrimonio justa disciplinam orientalis Ecclesiae (Radu, p. 25, nr. 131 ).
7(8). ,,De Origine Va/achorum Van dem ursprung discr Na/ion und voher der nome
Viena, în 1781, de

Vaiach"

8(9). ,,Apocalipsu/ întors pre Romanic, prin Dimitrie Taccics"
Reprezintă: Apocalipsu/ /ui Ioan, întors pre rumânie către acesta alte
învăţături şi a învăţături/or începuturi cu mai multe de folos însemnări culese
şi

prin mine Dimitrie Tocaci al lilosifii învăţător pe Jîngă alte lucruri spre al

meu şi a altora folos aicea scrise. Anul dlui 1773. 1n Blaj. Un volum in formatul 8, de 284 p. (Radu, p. 4, nr. 3).
9(10-13). ,,Klein Samue/is, Historia Românilor din Dacia"
Reprezintă: scrierea lui Samuil Micu, Istoria Românilor, în 4 tomuri, format 4, de 604, 538, 481 şi 697 p. (Densuşianu, p. 13, 109, nr. 78; Radu, p. 13,
nr. 67-70).
10(14-16). ,,He/mut întors pre Romanic, Historie Naturale"
Reprezintă: Istoria naturei sau a lirei. Pe o filă albă, la început, se află
scris de o altă mină: ,,Istoria naturală, ms. autografu de Gcorgiu Sinkai. La
1829-1830 Catalogul menţionează trei tomuri. Iacob Radu descrie un volum
cuprinzînd 93 p. (Radu, p. 9, nr. 40).
#

4
ln prezentarea manuscriselor folosim următoarele abrevieri: Ex. = nr. de
exemplare; F. = formatul; V. = nr. de volume; T = nr. de tomuri; f. = fila şi locul înregistrării in Catalog.
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11(17). ,,Iliodori, Ilistoria"
Reprezintă manuscrisul: A lui Ilioclor cuvînl întîiu. Istoric Etiopiccască.
Un volum, format 4, de 301 p. (Radu, p. 31, nr. 167).
12(18-20). ,,Şincai Georgii, Chronica Românilor şi a mai multor nramuri".
Reprezintă manuscrisul monumentalei lucrări a lui Şincai, întrunind 3 tomuri, format 4, scrise în limba română cu caractere chirilice, de 762, 655 şi
365 p. Primele dou[1 volume au fost copiate în cursul anilor 1810-1811 la Oradea de către învi:\\i'itorii George Mîndran şi George Paşca din Oradea şi Ioan
Cherecheş din Sîntandrei (Bihor). Transcrierea s-a făcut alături şi sub supravegherea autorului, căruia se datorează copierea volumului ultim (Densuşianu,
p. 107, nr. 68; Radu, p. 15-16, nr. 83-85; Maxim, p. 213).
13(21). ,,Istoria Ţeri Romanesci"
14(22). ,,lnceperea Historii Româneşti"
Reprezintă: Începerea istorii rumâneşti cu ajutorul lui Dumnezeu, de Ia
anul Domnului nostru Is. J-1. (1595). Un volum, format 4, de 203 p. Pe prima filă

se află însemnarea: ,.Scris-am eu, Gheorghie Constantinovici din
'779, Mai, ziua 2ou (Densuşianu, p. 6, nr. 6; Radu, p. 24, nr. 127).

Caransebeş,

15(23). ,,Fragmentum Historicum"
ln lipsa altor date, textul nu poate fi identificat. Nu-i exclus să reprezinte fragmentul din Scurtă cunoştinţă a istoriei românilor, de Samuil Micu sau
fraqmentul latin autograf din Cronica lui Şincai (Radu, p. 30, nr. 163 b şi p. 39,
nr. 235).
16(24-25). ,,Luuber, Chalhecheses versae in idioma Valachicum"
17(26-28). ,,Papp Thcocloru, lnvcţături Crcscincsci"
18(29). ,,Rosch Michail, Aqvcsta Charte que se numcsce Evanghelie"
Reprezintă manuscrisul intitulat: Această carte ce se numeşte Evanghelia
iaste ele lipsă a se tipări pentrucă aşa în capele şi începeri şi 1n stihuri Evanghelia nu se a//ă, <1.~a dară e de lipsă ca să fie mică ca ... să aivă tal omul
în casă. Al vostru bine voilor Mihai Roşu din lădan. Un volum, formatul 4
(Radu, p. 5, nr. 9).
19(30). ,,Pascha Iosif, Cuvinte de lnveceturi Ia toate prasnicele"
20(31 ). ,,Physica"
Reprezintă originalul manuscrisului: lnvăfătură firească spre surparea
superstiţiei norodului, prelucrare de Gheorghe Şincai după lucrarea lui J. H.
Hellmuth. A fost editat recent de către Dumitru Ghişe şi Pompiliu Teodor (Buc.,
1964).
21(32). ,,Physica Romanescc"
Reprezintă, de asemeni, /nvăţălură firească spre surparea superstiţiei norodului, aceasta fiind însă o copie realizată în 1817 la Oradea de către învă tă
torul Ioan Nemeş din Pocei (Maxim, p. 214).
22(33). ,,!nvăţătură pentru slugi"
Un volum, format în folio, cu 72 coloane (Radu, p. 44, nr. 260).
23(34). ,,Paska Iosif, Vrednice de pomenire şi pre alese diceri"
Reprezintă: Vrednice de pomenire şi prea ales zise a unora dintre filosofi, întălepţi ... alcătuite prin Iosif Paşca, parochul şi v. protopopul Periceiului. Anul D. 1820. Un volum, formatul 8, de 184 p. Este traducerea culegerii de
maxime Apoftegmatele, de Erasmus din Rotterdam (Radu, p. 26, nr. 138; Maxim,

p. 216).
24(35). ,,Vocabularium perlinens ad tria Regna Naturac"
Reprezintă manuscrisul lui Gheorghe Şincai: Vocabu/arium perlinens ad
Tria Regna Naturae şi Vocabulariu ce se ţine de Istoria Naturii. Un volum,
format 4, de 31 p. (Densuşianu, p. 108, nr. 73; Radu, p. 24, nr. 125; Al. Borza, în
Dacoromania (Cluj), V, 1927-1928, p. 553-558).
https://biblioteca-digitala.ro
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CONSIDERA ŢII FINALE

1. Data întocmirii catalogului. dPşi nu este consemnată în cuprinsul său, poctte fi stabilită pe baza ultimelor înregistrări de cărţi. In
acest sens, Tabelul cronologic întocmit mai sus dezvăluie faptul că
cele mai recente tipărituri, adică ultimele cărţi care au intrat în fondul
prezentat înainte de înregistrare, au apărut în cursul anului 1829. NP
referim la cele două exemplare din Biblioteca Românească, publicaţie
periodică tipărită de Zaharia Carcalechi, 48 , şi la traducerea după Heineccius a lui Eufrosin Poteca, intitulată Elemente de f ilosolie, logică
şi etică, prezentă, de asemeni, în două exemplare.
Prin urmare, Catalogul a putut fi întocmit doar după apariţia acestor cărţi, în cursul anului 1829, cel tîrziu în prima µarte a anului 1830,
dar înainte de apariţia cărţii lui Damaschin Bojincă, Diregătorul bunei
creşteri (Buda, 1830) în a cărei listă de prenumeranţi Samuil Vulccm
apare înscris cu nu mai puţin de 50 exemplare\ a cărţilor lui Pavel
Vasici, Antropologia, prenumerată în 20 exemplare 6 şi Dietetica 7 şi a
scrierii aceluiaşi Damaschin Bojincă, Anticile Romanilor (Buda, 1832)
abonată de către iluministul orădean în 25 exemplare 8 • In mod cert la
data de 1 iunie 1833, cînd s-a întocmit Testamenti pia memoria Exclmi
Domini Samuelis Vulcan Eppi G. Cath., acest Catalog exista deja, în
punctul al 6-a al actului, el hotărînd ca întreaga sa bibliotecă să fie
cedată gimnaziului din Beiuş: ,.Libros meos omnes una cum Thecis et
cuncta manuscripta opura quo in Bibliotheca reperiuntur lega Professoribus Regia Episcopalis Gymnasii Belenyensiensis, ut illos conscribant.
curat anium Professoris concredatit curam habeant ne per ant seo in
perpetuum penes Professoren maneant" 9 •
Cît priveşte autorul înscrierii, acesta nu poate fi decît unul dintre
canceliştii din preajma cărturarului, cu preocupări apropiate, şi ne gindim în acest caz la Ioan Alexi, chiar hihliotecarul şi arhivarul episcopal din acei ani 10 •
a BRV III (1410), p. 618; Ior1n Lupaş, Cea mai veche revista literară romaln Anuarul Institutului de Istorie Naţională, I, Hl21-Hl22, Cluj, 1922, p. 120137; Florian Duda~. Biblioteca Românească 1821, in Revista Bibliotecilor (Buc.),
XXIV, 1971, 12, p. 736-738
5
Damaschis Bojincă, Diregălorul bunei creşteri. Buda, 1830.
6
Pavel Vasici, Antropologia. Buda, 1830, Lista prenumeranţilor.
7
Idem, Dietetica. Buda. 1831
8
Damaschin Bojincă, Anticile Romanilor, Buda, 1832, p. 233, Id însemnarea prenumeraţiilor: ,.Preastrălucitul şi înalt preasfinţitul Domn SAMUIL VULCAN Episcop
Românesc a Oradiei Mari, şi mare Meţenat a Literaturii Româneşti ... 25"
0
Arhivele Stalului Oradea, Fond Episcopia greco-catolică, Dosar 26 Testamente, an. 1833 (f. nr.).
10
I o an Alex i (n. 1801 ), originar din Sălaj, a activat, intre 1825 şi 1829, ca
paroh in Boroz~l (Bihor) şi alţi patru ani ca arhivar şi bibliotecar la Oradea. La
numai un an după venirea sa in Bihor, in 1826, a tipărit in Viena cunoscuta Grammatica daco-romana sive valachica.
4

nească,
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2. Scopul întocmirii catalogului este cel şt~ut. La 1830 Samud Vulcan se afla în al 70-lea an al vieţii, iar starea sănătăţii prevestea boala
care avea să-i producă multă suferinţă timp de încă nouă ani. Vîrsta,
cit şi gîndul dispariţiei, firea sa prevăzătoare, l-au îndemnat să pună,
incepînd din jurul anului 1830, în ordine situaţia moştenirii sale. Pare
să fi început din marea sa dragoste pentru carte, care l-a urmărit
de-a lungul întregii vieţi - chiar cu biblioteca personală, considerată
alături de cea diecezană dP către mulţi d;ntre contemporanii săi un
tezaur spiritual de nepreţuit 11 , ea reprezenlînd parlea consistentă a
bibliotecii documentare orădene. Scopul înscrierii cărţilor era, aşadar,
de-a prezenta în acel moment (de fericită coincidentă cu anul limită
de alcătuire a Bibliograf iei Româ1ie.5ti Vechi) siluaţia dirţilor, de a se
vedea ce există şi pentru a se şti ce lasă şi, totodată, pentru a se verifica pe viitor titlurile care urmau să se împrumute sau înstrăineze.
Catalogul reprezintă astfel un document cultural-istoric important,
în măsură să dezvăluie cartea ve>che românească clin biblioteca iluministului orădean Samuil Vulcan.
3. Numărul cărţilor româneşti. Discutăm, cum este şi firesc, numărul tipăriturilor şi manuscriselor înscrise la 1829-1830 în Catalog
şi nu cel reprezentînd toate cărţile româneşti cumpărate şi deţinute de
Samuil Vulcan în decursul vieţii. Este momentul şi locul potrivit de-a
atrage atenţia asupra faptului că în acest sens Catalogul conţine, mai
ales datorită conceperii, o serie de greşeli sau mai degrabă inadvertenţe pe care ulterior, parţial însă, Samuil Vulcan le-a îndreptat. Observăm, în primul rînd, faptul că inventarul a fost întocmit ( ca de altfel
toate inventarele din acel timp şi de acest gen păstrate la Oradea)
după criteriul limbii, parte ultimă, intitulată Libri Valachici, conţinînd
cu precădere scrierile în limba română. Cărţi româneşti, atit tipărite
cit şi manuscrise, mai sînt înscrise însă şi între titlurile repertoriate în
prima parte, între lucrările în limbile latină şi germană. Sînt în această
situaţie un număr de 19 titluri care totalizează 22 exemplare; 13 dintre
ele, în 15 exemplare, fiind cărţi tipărite. Alăturîndu-le celor înscrise
în partea ultimă a Catalogului, rezultă că în momentul inventarierii au
existat în biblioteca lui Samuil Vulcan 95 de cărţi româneşti tipărite,
care totalizau un număr de peste 197 exemplare. Dintre ele au putut fi
identificate conform Bibliografiei Româneşti Vechi 89 titluri ce întrunesc peste 190 exemplare. Li se alătură 24 manuscrise româneşti într-un număr de 35 volume - texte într-o bună parte dezvăluite de că
tre Nicolae Densuşianu şi Iacob Radu, dar fără cuvenita precizare că
au aparţinut bibliotecii lui Samuil Vulcan.
Din cele prezentate rezultă că la cumpăna anilor 1829-1830 în
biblioteca iluministului orădean se aflau 119 cărţi româneşti care totalizau un număr de peste 232 volume. Repetăm, prezentarea bibliogra11

turnlă

Vasile Bolea, I:piscopul Somuil Vulcan al Orăzii. Contribuţii la ridicarea cula neamului. Oradea, 1939, passim.
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fică

statistică întocmită pe baza documentului păstrat reprezintă tabloul unui momPnt dat, numărul cărţilor româneşti ajunse în biblioteca
lui Samuil Vulcan pînă în anul întocmirii Catalogului fiind mult mai
mare. Argumentăm afirmaţia de mai sus sesizind, nu fără surprindere,
în primul rînd, lipsa din Catalog a tipăriturilor româneşti apărute la
Oradea în epoca luminilor. N-au fost înregistrate exemplare din: scrierea lui Ladislai Nagy de Peretsen, Orodias incluzînd Elegia lui Şincai
(Oradea Mare, 1804) 12 , din versurile lui Moise Sora Noac 13 şi exemplare din Calendarele tipărite la Oradea în 1820, 1823, 1824, 1825, 1827,
1828 şi 1829 14 • Lipsesc, de asemeni, exemplare din acea cunoscută şi
mult răspîndită în ţinut Doftorie împotriv_a gă/bezii oilor, de Ştefan
Ghing (Buda, 1811) 15 şi din Disertaţia lui L. Vasile Popp (Viena, 1817) 16 .
N-au fost înregistrate nici una din Odele scrise (şi tipărite) în cinstea
lui Samuil Vulcan, în 1806, 1807 şi 1827 şi nici măcar vreun exemplar
din circulara Despre vărsatul de vacă (Oradea, 1823) 17 , din cealaltă scriere a sa, Carte către cler şi popor (Oradea, 1824) 18 şi însuşi valorosul
său op manuscris Tratat despre vindecarea morburilor poporului de la
tc:ră 1 !). Titlurile amintite mai sus, Samuil Vulcan fără îndoială le-a cunoscut şi avut deoarece s-au tipărit unele cu truda sa. iar altele cu şti
rea sau din îndemnul său. În al doilea rînd, dintre cărţile româneşti ce
se aflau împrumutate din bibliotecă cititorilor din oraş şi din ţinut au
fost înregistrate în Catalog doar patru exemplare 20 • Că, într-adevăr, se
aflau împrumutate mai multe cărţi ne-o dovedeşte reversalele cititorilor
din anii anteriori, publicate recent (în bună parte) de V. Maxim 21 , ce
înscriu titluri ale unor tipărituri ( apărute înainte de 1829), pe care nu
le mai întîlnim cuprinse în Catalog. Lipseau, de exemplu, în momentul
întocmirii acestuia din bibliotecă, Istoria bisericii românilor, de Petru
Maior ( 1813) şi scrierea lui Damaschin Bojincă, Animadversio in dissertationem Hallensem (1827).
12 Gheorghe Şincai, Elegia ... , in Ladislai Nagy de Peretsen, Orodias, Oradea
Mare, 1804.
13 A scris şi tipărit pină la 1830: Versuri episcopului Francisc Laicseik (Orndea
Mare, 1827)); Versuri episcopului Samuil Vulcan (Oradea Mare, 1827); Elegia Domino
loanni Delinger (Oradea Mare, 1829) şi Heroicom acroslichio echonicum Domino
Alexandro ab Hohcnlohe (Oradea Mare, 1830).
14 RRV III: (1085), p. 347; (1217); p. 444; (1325); p. 544; (1378), p. 603; (1431),
p. 660; BRV IV. (451), p. 153; (486), p. 158.
15 BRV III (792), p. 45.
16 BRV III (943), p. 188.
17 BRV III (906), p. 141-146.
18 BRV III ( 1219), p. 445.
10 Amănunte despre această lucrnre, la Pompiliu Teodor, în Fragmentarium iluminist, Cluj, 1972, p. 241 şi urm.
2 Catalogul consemni'i că erau imprumutale penim lectură următoarele c5.rti:
Ioan Bob, Forma clerului ... (Blaj, 1809); Mnnuduclor pentru ]n\'ă/ătorii scholasticeş/i
(Buda, 1818), Ioan Tomici, Cultura albinelor (Buda, 1823); şi Gheorghe Şincai, Povă/uirc
către economia de cîmp (Buda, 1806).
21
V. Maxim, art. cil., p. 218-220.
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Pe de altă parte, întîlnim înscrise în Catalog cărţi în mai multe
exemplare. Cîte 3 exemplare din Disertaţia lui Samuil Micu (Viena,
1787), din Strastnic (Blaj. 1783) şi Ortografia de Petru Maior (Buda,
1819); 4 exemplare din Predici, de Petru Maior (Buda, 1810); 5 exemplare din Lexiconul de la Buda ( 1825); 6 exemplare din Gramatica lui
Ioan Alexi (Viena, 1826); 8 exemplare din Propovedanii, de Petru Maiar Buda, 1809) şi 10 exemplare din Molitvenicul apărut în 1815 în
Blaj. Din Istoria pentru începutul românilor în Dacia, de Petru Maior
(1812), Samuil Vulcan deţinea încă (la 18 ani de la apariţie) 38 exemplare, iar din cartea lui Damaschin Bojincă, Rcspunderc dcsgurzătoare
(Buda, 1828), doar de scurt timp primită, se aflau un număr şi mai mare
de volume, fiind desemnate la rubrica respectivă prin cuvîntul „plures". Fără îndoială, existenţa în rafturile bibliotecii a acestor volume
în plus o explică prezenţa statornică a lui Samuil Vulccm în fruntea
listelor de prenumeranţi deschise pentru aproape toate cărţile româneşti apărute la Buda în vremea sa. Surplusurile înregistrate provin
astfel d:n abonamente de sprijin, osîrciia sa de propovăduitor şi, se
potite spune într-o anumită măsură de „bibliopol", relevînd-o cu pregnanţă listele tipărite la sfîrş'.tul cărţilor, personal abonînd Gramatica
lui Constantin Diaconovici-Loga 22 , 20 exemplare din Gramatica lui Ioan
Alexi 23 (din care Catalogul mai înregistra doar 6), 5 exemplare din Istoria universală 1824 2 ~ (din care mai deţinea doar un volum),
50 exemplare din Diregătorul bunei creşteri, de D. Bojincă 2 ·', 25 exemplare din Anticile Romanilor 26 ş.a. Faptul, demn de atenţie, că aceste
cărţi (semnalate în proprietatea lui Samuil Vulcan) nu purtau număr de
inventar ne îngăduie să le considerăm disponibile încă, ele fiind destinate culturalizării poporului, mărturiile vremii înfăţişîndu-1, nu odată,
pe Sa:nuil Vulcan dăruind exemplare unor şcoli săteşti ori comunităţi2 7 •
2~

Conslc1ntin Diaconovici -

Loga, Gramaticu

românească,

Buda, 1822, Lista pre-

numeranţilor.
23

Ioan Alexi, Gramalica duco romana sive valaehica, Viena, 1826. Lista prenu-

meranţilor.
24

Pavel Kengyelucz, Istoria Universală, Partea I, trad. de I. Teodorovici, Buda,
1824, f. ( 4v), la sfîrşit.
25
Damaschin Bojincă, Diregăt~rul bunei creşteri, Buda, 1830, Lista prenumeranţilor.
.
26
Idem, Anlicile Romanilor, Buda, 1832, p. 233
27 Au fost identificate de noi pînă în prezent, cu prilejul cercelărilor în biblioteci, mai multe exemplare cu însemnări de donaţie din partea sa. Există chiar şi
mărturii de arhivă în acest sens. Ne limităm, amintind un exemplar din cartea lui
Gheorghe Şincai, Povăţuire către economia de cîmp (Buda, 1806) pe a cărui foaie de
titlu ni s-a păstrat mărturia că a fost „Dăruilă de Episcopul Samoil pc sama pruncilor
din Vălani" (Bihor). Cartea se păstrează în Biblioteca Episcopiei Ortodoxe Române
Oradea, inv. 7973.
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4. Soarta bibliotecii lui Samuil Vulcan după moartea sa ( 1839)
este cea ştiută 28 • Cercetarea noastră privind descoperirea valorosului
fond, a cărţilor româneşti în primul rînd, intreprinsă în bibliotecile
orădene nu a înregistrat pînă în prezent rezultate deosebite, în primul
rînd datorită faptului că vechile colecţii nu se mai păstrează în forma
lor primară, depozitele actuale, neprelucrate încă, constituindu-le cărţi
ale căror provenienţă, în mare parte, nu mai poate fi stabilită. Cum
era şi firesc, ne-am îndreptat, cu deosebire, atenţia asupra bibliotecii
fostei episcopii greco-catolice şi asupra depozitului actual al Bibliotecii judeţene, dar între 10 OOO de volume au mai putut fi identifiCâte pînă in prezent doar 13 cărţi, dintre care 4 sînt romaneşti. Ele reprezintă exemplare din: Magna Charta \·om Galizien ...
(laşi, 1790)2ll; Didahii, adecă lnvcifături pentru
creşterea
fiilor, de
Petru Maior (Buda, 1809) 30 ; Predici, de Petru Maior (Buda, 18101811 )31 şi Diregătorul bunei creşteri, de Damaschin Bojincă (Buda, 1830),
aceasta din urmă cu dedicaţia autorului3 2 • Aceste cărţi, de asemeni celelalte 9 tomuri străine 33 , au aparţinut cu siguranţă lui Samuil Vulcan
întrucît ele poartă semnătura proprietarului. Imposibilitatea identificării altor exemplare par s-o explice două cauze. In primul rînd, obiceiul lui Vulcan de-a se semna destul de rar pe cărţile sale, iar în al
doilea rînd greutatea rezidă în dispariţia numerelor de inventar vechi,
înscrise în Catalog. Ne conving în acest sens volumele prezentate mai
sus, care ( cu excepţia cărţii apărută la laşi în 1790 şi a cărei număr
de inventar s-a notat şi pe foaia de titlu) prezintă pe cotor cite două
sau trei etichete vechi, rupte ori lipite una peste cealaltă, cu prilejul
V. Faur, art. cit., p. 351-352. Noi precizări în acest sens, la V. Faur, Asactivităţii „Astrei" în Bihor (1861-1918), [Biblioteca „CRISIA • Ill], Oradea,
1978, p. 568-569.
9
~ Se păstrează în Fondul de carte veche româneascii al Bibliotecii Episcopiei din
Oradea, inv. 10.916.
30
Se păstrează în Fondul de carte veche românească al Bibliotecii Muzeului
Ţării Crişurilor, Oradea, inv. 10.059.
31
Se păstrează în Fondul de carte veche românească al Bibliotecii jude\ene
Bihor, inv. 206.999.
32 Se păstreazii în Fondul de carte veche românească al Bibliotecii Episcopiei
Oradiei, inv. 7898.
33 Aceste
cărţi sînt următoarele:
,.Novum Testamentum grnccc, Ex. officina
Commeliniana, 1599; Caroli Antonii de Martini, De lege naturali, Vindobonae, 1776;
Ludovico Habert, Praxis Sacrnmenli Poenitenliac, Augustae Vindelicorum, 1784; Ubbe
Ignaz von Fabiani, Brundzuge dcr Chistliohcn sillcn/chrc, Wien, 1789; Ari iculi Diaeta/cs, Anni 1791, Claudioooli, 1793; Bollslandigc U nwcisung Jur Hcrrschalls - Stadt Lohn - und Landlutscher, Stal/ und Reillnechte, Leipzig und Wien, 1793; AJ/gemei11es
Vollsbuch liir Burger und Landleute. I, Prag, 1796; Sebastian Rutschelle, U n1errcdu11gen eines Baters mit Jeinen Găh11en iiber die ersten Grundmahrhcilcn der chrisllicl1en
Rcligion, Munchen, 1808; Ioannes Baptista Ling, Patrologia, Budae, 1809 şi A' Ncmzeli Oskolciknril tani/61 - hivatalra mcncndăknek tudni sziil<segcs Tanitris' M6djcinak
meg-tanulrisrira szolgrilo Vezetek-zsâl. Nagy-Varadon, 1818. Exemplarele se păstrea:tă
în Biblioteca Episcopiei Ortodoxe Române Oradea, inv.: 14.743, 13.983, 12.915, 11.927,
12.071, 10.928, 11.651 11, 10.786, 14.856, 9617.
28

pecte ale
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inventarierilor ulterioare. In plus, la un număr însemnat de cărţi din
vechiul fond, la începutul secolului nostru, legătura veche, deteriorată
probabil, a fost înnoită. Intr-un asemenea context, cărţile identificate
sînt importante, deoarece ele dovedesc că biblioteca lui Samuil Vulcan este posibil să existe încă la Oradea ori în altă parte, descoperirea
părţii consistente a fondului presupunînd o cercetare de durată şi totodată de interes patrimonial cultural naţional.
5. Contribuţii la bibliograf ia românească veche. Identificarea cărţilor româneşti înscrise în Catalogul bibliotecii lui Scimuil Vulcan ne-a
prilejuit dezvăluirea unor elemente bibliografice noi, ce se referă la un
număr de 4 tipărituri şi reprezintă adăugiri ori îndreptări la Bibliografia Românească Veche.
1. Prima şi cea mai veche dintre ele este un exemplar din lnvcJ.tcJ.tură creştinească, carte tipărită în 1756 la Blaj. În legătură cu această
lucrare imprimată în limba română în mai multe ediţii, D. Poenaru
afirmă 34 că BRV n-ar fi înregistrat ediţia în limba latină de la 1757,
care ar fi atestată pentru prima dată de către ZenobiP Pîclişanu 3 :;. Adevărul este că Ioan Bianu şi Nerva Hodoş au cunoscut şi înregistrat
cartea în BRV II cu titlul ei originar: Doctrina Christiana 30 •
2. Ce-a de-a doua scriere la care ne referim este cartea învăţatului
orădean Nichita Horvat, intitulată Verum seculum pacis concordiae
atque Unitatis, apărută în 1786 la Viena. Pînă în prezent Bibliografia
naţională n-a repertoriat aparte decît ediţia românească a lucrării lui
N. Horvat, apărută un an mai tîrziu, tot la Viena, cu titlul: Poslanie.
Cu prilejul descrierii acesteia, I. Bianu şi N. Hodoş reproduc însă de pe
exemplarul prezentat în 1905 în Expoziţia de la Sibiu o însemnare manuscrisă în care se menţiona că opul s-a tipărit mai întîi latineşte, la
Viena 37 • Catalogul bibliotecii lui Samuil Vulcan atestă incontestabil
existenţa ediţiei latine redind, alături de titlul reprodus mai sus, amă
nuntul că exemplarul avea formatul 8 şi purta numărul de inventar 414.
Descoperirea recentă, de către noi, a inventarului bibliotecii autorului
însuşi a cărţii, Nichita Horvat, testată capitlului orădean, aduce în
acest sens noi precizări. Executorul testamentar nota la poziţia 74 că
din scrierea Seculum veritatis, atît din ediţia în limba română, cit şi
din cea latină, se aflau între cărţile donate un număr însemnat de
exemplare nelegate, destinate distribuirii1 8 • Un al treilea document
contemporan, anume Elenchus Librorum Rdssimi Domini pie denati
Nicolae Vitez, Canonici Cath. Ecclesia Gr. Cath. M. Varadinensis (1829),
înscria între cărţile latineşti şi pe cea a lui Nichita Horvat, cu titlul
ai CBRV, p. 47.
35
ln „Boabe de griu", V, 1934, 2, p, 102.
ao RRV II (303 ), p. 137-138.
37
BRV II (512), p. 317; IV (512), p. 265, 266.
38

„Seculum veritatis Valachica et Latina, in cruda, et in rnultis frustis pro
dlstributione•. Arhivele Episcopiei Oradea, Fond Episcopia greco-catolică Oradea, Dosar - Inventare (f. nr.).
27 - Crtsla

'79
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Sermo pacis concordio atque Unitati.s in rcrum Populi G. Cath. et
g.r.n.u., un volum avînd formatul 8 39 •
3. în ce priveşte cartea Datorinţele presbiterilor parohialnici, din
1798, c1ceasta n-a fost înregistrată pînă în prezent, reprezenlînd astfel
o contribuţie la bibliografia noastră veche. BRV înscrie doar ediţia sa
din 1817 în a cărei titlu se arată că la 1798 scrierea s-a tipctrit doar
„pre Jimba slc1ve>no-serbească"~ 0 • Catalogul ce-l prezentăm dezvăluie
faptul că la 1798 lucrarea s-a imprimat şi în limba română. Exemplarul ajuns la Oradea avea formatul 4 şi numărul de inventar 30 (între
c8.rţilc româneşti).
4. A patra şi ultima contribuţie reprezinlă

o ad8.ugire bibliografică,
credem, datorată chiar cunoscutului iluminist orădean Ioan
Corneli. Scrierea a fost imprimată în 1822 la Pesta, în limba maghiară,
cu titlul Szu.ksegben segito Konyv. Cartea avea formalul 8, numărul
de inventar 496 şi era aşezată între cărţile în limbi străine, la subdiviziunea Civiles. Ţinînd seama de titlu, ca nu-i exclus să fie chiar
acel lndreptar metodic pentru folosul şcoWor nationale, tipărit în acest
caz după manuscrisul prezentat de Iacob Radu cu titlul Răvid Vezetekszcil a rendeltetett Tanitcis M6djcira Jălieppen a Magyar Orszcig es
Sz. K.oroncijcihoz tartoz6 Tartomcinyai falusi Tanit6inak szcimcira avînd formatul 4 şi 57 pagini 41 • Lucrarea reprezintă singura scriere
personală tipărită a eruditului cărturar, desigur, alături de partea consistentă de contribuţie pe care a avut-o la Lexiconul apărut la Buda
în 1825.
importantă

În lumina celor prezentate, chiar dacă ne-am referit în studiul de
doar la cărţile româneşti, cu deosebire la cărţile tipărite, ELENICUS LJBRORUM ... reprezintă un document al bibliografiei şi istoriei
literaturii române cu un aport însemnat la reconstituirea cadrului ilunismului transilvănean. Ca act al unui timp românesc, Catalogul constituie oglinda uneia dintre cele mai reprezentative biblioteci româneşti
iluministe formată în unul din centrele coordonatoare ale mişcării culturale naţionale de la sfîrşitul veacului al XVIII-lea şi începutul celui
următor. Criteriul vechimii dezvăluie prezenţa în jurul anului 1830 în
biblioteca lui Samuil Vulcan doar a 3 cărţi româneşti din secolul al
XVII-iea şi a 7 cărţi româneşti apărute între 1713-1770. Restul de
peste 180 volume reprezintă cartea românească imprimată în epoca
luminilor (1770-1830).
Deopotrivă, Catalogul reprezintă un document al unităţii noastre
culturale, tabloul cărţilor clasificate după locul de apariţie, dovedind
provenienţa lor din 15 centre de activitate tipografică românească. Cum
era şi firesc, predomină numeric cărţile imprimate în tiparniţa de la
faţă

:lll
40

41

Ibidem Vezi suppra p. 345
BRV III, p. 186
I. Radu, op. cit., p. 28, nr. 152.
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Buda (singura înzestrată cu privilegiul de a tipări scrieri româneşti în
Ungaria) a cărei secţie românească a stat într-o bună măsură sub
patronajul Oradiei, Samuil Vulcan îngrijindu-se, ca şi predecesorul său,
Ignatie Darabant, îndeaproape ca naţia să fie cit mai bine reprezentată
acolo, cum bine ştim, prin Samuil Micu, Gheorghe Şincai un timp şi
Petru Maior. Dar, volumelor imprimate la Buda şi Viena stau alăturate
într-un număr însemnat cărţile tipărite pe pămînt românesc, dincoace
şi dincolo de Carpaţi, la Blaj, Bucureşti, Sibiu, Rîmnic, Iaşi, Tîrgovişte,
Cluj, Braşov şi Snagov.
1n sfîrşit, Catalogul reprezintă documentul formării şi vederilor
spiritual ale iluministului Samuil Vulcan, înfăţişîndu-ni-1 între cărţile
sale aşa cum a fost, un om cu largi vederi umaniste, o figură luminată, cu vădite preocupări pentru cultura sa proprie şi, deopotrivă, pentru mişcarea culturală a vremii sale, subordonîndu-şi într-o bună mă
sură activitatea idealului luminării neamului său. Biblioteca lui Samuil
Vulcan a fost, la vremea sa, o lumină în întuneric, după cum ( avea să
scrie mai tîrziu strănepotul său, Iosif Vulcan) ,,Toată viata lui fu un
şir lung de acte filantropice şi national-culturale. Nici o mişcare culturală naţională nu s-a inifiut, fără ştirea şi conlucrarea lui. Nici o
carte românească nu s-a tipărit fără contribuirea lui. Nici un scriitor
român n-a rămas, pe care să nu-l fi încurajat şi sprijinit"~:!.

LES LIVRES ROUMAINS DE LA BIBLIOTHEQUE DE SAMUIL VULCAN
ADEPTE DE L'ILLUMINISME TRANSYL VAIN

(Resume)
L'etude bibliographique mel en valeur un document important du mouvement
cullurel roumain de l'epoque des lumieres en Transylvanie, notamment le Calalogue
de la I3ibliolhcque ele J'cvequc roumain Samuil Vulcan, clerc instruit. ami et protecteur des coryphees de Şcoala ardeleană (l'Ecole transylvaine) auquel on doit en
grande mesure la transformation de la viile d'Oradea en veritable foyer de l'illuminisme roumain.
Le catalogue elabore durant les annees 1829-1830, contient dans ses deux parties presque 2000 volumes. Dans la premiere on a enregistre Ies livres en langue
etrangere et dans la seconde Ies livres roumains. L'auteur s'est arrete dans la presente etude sur la derniere partie, en publiant la liste des livres roumains: 1) dans
la forme ou elles ont ete enregistrees; 2) corformement a la Bibliographie Roumaine
ancienne; 3) en ordre chronologique et 4) par centres d'activite typographique. Dans
la derniere partie, l'etude releve: la date et le but de la redaction du Cataloque, le
nombre et la destination des livres roumains detenus par Samuil Vulcan et quelques
contributions a la Bibliographie Roumaine Ancienne.
Conformement aux problemes exposes, le Catalogue est considere un document
de !'unite culturelle roumaine.
12
•
Iosif Vulnn, Dimilrie Ţichindeal. Discurs de recepţie la Academia Română.
Buc., 1893, p. 22.
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TIP A RITURI ROMANEŞTI DIN TRANSILVANIA
PRIVIND FOAMETEA DIN PRIMELE DOUA DECENII
ALE SECOLULUI AL XIX-LEA
de
LADISLAU GYEMANT

Perioada războaielor napoleoniPne a constituit o epocă plină de
vicisitudini pentru locuitorii Transilvaniei. La sarcinile obişnuite, şi
ele apăsătoare, faţă de stat, faţă de stăpînii de pămînt, s-au adăugat
altele noi, legate de evenimentele războaielor care se succedau la intervale scurte. Întreţinerea trupelor, al căror număr crescuse în mod
deosebit, recrutările, prin care se asigura o atare creştere, corvezile,
cărăuşiile, toate cădeau în spinarea masei de contribuabili1. De pildă,
numai în primele opt luni ale anului 1813 s-au prestat în Transilvania
100 OOO de zile de muncă pentru corvezi militare, s-au rechiziţionat
1 676 cai, 4 491 vite, 5 OOO de căruţe, 215 894 q. de fîn 2 •
Aceste greutăţi erau agravate de vicisitudinile vremii, care ilU dus
în mai multe rînduri la compromiterea recoltelor şi implicit la foamete.
Efectele neajunsurilor provocate de factorii naturali erau agravate de
practicarea unei agriculturi neraţionale, de lipsa unor rezNvc cor0spunzătoare de rerPa Ir>, de starea dezastruoasă a căilor de comunicatir 1 .
Atunci cînd în cursul anilor 1813-1817 fenomene naturale cu tolul
neobişnuite au compromis recolta patru ani la rînd, situaţia Transilvaniei a devenit deosebit de dramatică. Foametea culegea numeroase
victime, preţul cerealelor a ajuns la cifre nemaiauzite, vitele piereau
din lipsă de nutreţ. Singura soluţie pentru mulţi locuitori ai Transilvaniei a rămas fuga în Principate 4 •
1
2

Istoria României, III, Bucureşti, Editura Academiei, 1064, p. 808-RI I
Teleki Domokos, Az 1817-iki inseg cs ehha/âl Erdelyben, în Budapesli Szcmk,

1862, p. 311
3 G. Bariţ, Părţi alese din istoria Transilvaniei pe ultimii douc sule de ani, I,
Sibiu, 1890, p. 559-560; 610
4 Istoria României, III, p. 793;
Tr6csă.nyi Zsolt, Az erdelyi paraszlsag tărtenele
1790-1849, Budapesta, 1956, p. 183-192; AI. Neamţu, Date noi despre foametea din
anii 1814-1816 pe domeniul Zlatnei, în Anuarul Institutului de istorie şi arheologie
Cluj-Napoca, 1976, p. 315-329
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Scăderea numărului

contribuabililor

2
şi situaţia

economica

dificilă,

condiţiile în care războiul încă nu se terminase, au determinat autorităţile imperiale la o seric de măsuri. Cele obişnuite pînă atunci ( întă
rirea pazei graniţelor, urmărirea emisarilor străini, a „instigatorilor")

în

erau acum cu totul ineficiente în faţa situaţi0i creatf'. A fost instituit
atunci un comisar special pentru organizarea ajutorării celor loviţi de
foamete. S-au ridicat taxele vamale asupra importului de cereale şi
asupra exportului unor produse care puteau servi ca valoare de schimb
pentru aducerea de grîne în ţară. Eficienţa acestei măsuri a fost însă
diminuată considerabil de drumurile proaste care împiedicau transportul cerealelor din Principate sau din Banat, unde recoltele au fost
bune, cit şi de deprecierea monedei, care nu mai inspira încredere partenerilor de comerţ. în interior s-a oprit folosirea grînelor pentru
producerea de rachiu, s-a interzis scoaterea ţăranilor, din sesiile lor.
S-a popularizat folosirea pentru hrană a cartofilor, ovăzului, ba chiar
şi a ghindei, a bureţilor din păduri. Apeluri erau adresate proprietarilor
de pămînt în vederea unor acţiuni filantropice, a acordării unor ajutoare, a unor împrumuturi 5•
In acest context, s-a iniţiat şi o acţiune de influenţare a opiniei
publice în vederea evitării unei ridicări populare, solicitîndu-se colaborarea clerului românesc din Transilvania. Sînt tipărite, astfcl, rugă
ciuni in limba română, trimise de Guberniu preoţilor spre a fi citite
în biserică. O astfel de Rugăciune în vremea de foamete şi războiu,
datînd încă din 1805, este caracteristică pentru modul şi mijloacele prin
care autorităţile urmăreau manipularea opiniei publice româneşti, explicind cele ce· se întimplau într-un sens corespunzător intereselor lor 6 •
păstojesc despre împotivnica starea şi întocmirea vremilor
tipărit la Blaj în 15 februarie 1816, la solicitarea Guberniului,
reflectă şi mai clar aceste intenţii şi tendinţe oficiale de a exploata

Un Cuvînt

de acum,

mentalitatea religioasă în vederea canalizării pe căi inofensive a unor
energii născute din situaţia disperată a poporuluF.
5
Pentru tipăriturile tn limba română care popularizează aceste modalităţi insolite
de hrană vezi: Bibliografia românenscă veche (BRV), IV, Bucureşti, 1944, p. 145,
nr. 400; p. 149, nr. 421. Pentru celelalte măsuri ale autorităţilor vezi: Teleki, op. cit.,
p. 313-325; Barit, op. cit., I, p. 559-560; Tr6csanyi, op. cil., p. 183-192
6
Un exemplar al acestei tipărituri se află la Arhivele Statului Cluj-Napoca, Fond
Blaj, Arhiva personală Ioan Micu Moldovanu, Colecţia de documente (l. f., in folio}.
Tipăritura a fost descrisă bibliografic de: Al. T. Dumitrescu, Foi \'o/ante din co/ccţil'nea Academiei Române 1642-1866, în Creşterea colecţiunilor, 1911, p. 315; BRV, IV,
p, 124, nr. 304; Barbu Theodorescu, Repertoriul cărţii româneşti vechi 1508-1830, ln
Biserica ortodoxa română, 1960, nr. 3-4, p. 359; Dan Simonescu, Cartea militarei românească tipărită pină la 1830, în Din istoricul bibliotecilor militare româneşti, Bucureşti, Editura Militară, 1971, p. 13. Circulara Consistoriului ortodox din Sibiu din
29 noiembrie 1805 prin care trimite spre publicare preoţilor această tipăritură ln:
Sterie Stinghe, Documente privitoare la trecutul românilor din Şchei, II, Braşov, 1902,
p. 284-285.
7
Un exemplar al acestei tipărituri se află Ia Filiala din Cluj-Napoca a Bibliotecii Academiei RSR, CRV 302 (15 f. r-v, in quarto). Tipăritura a fost descrisă biblio-
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Cuvîntu/ păstoresc prezintă o imagine plastică asupra calamităţi
lor naturale care s-au abătut asupra ţării. Să lăsăm să urmeze cuvintele elocvente ale textului:
„Luînd aminte la curgerea vremilor, care de vreo cîţiva ani umblă
cu înnaintea înnapoi, aşea cit mai am putea zic0, cumcă cînd ar trebui să fie vară e iarnă, şi în loc de primăvară toamnă; de unde pă
mîntul nostru rodurile sale nu şi le poate da nici la vremea sa, nici
aşea, precum era mai nainte obicinuit {... ) fiindcă de oarecîţi ani pă
mîntul, au pentru secetă mare, au pentru ploi multe, au pentru răceală,
nu dă rodurile sale, precum întru alte vremi; viile, pomii, pădurile şi
legurnile le-au bătut bruma, pe alte locuri s-au umplut de omidă mistuitoare şi veninoasă.
Pe mult0 locuri era boalc cumplite oamenilor şi dobitoarc·hr
moarte pricinuitoar0.
Din Ţara Românească, unde tare să lăţisă ciuma, piuă la BraşPu
pătrunsease, şi de nu ş-ar fi făcut Dumnăzeu milă cu noi şi de nu ar
fi fost rînduit In. C. Cuhernium pază bună, toată ţara noastră o umplea.
În anul trecut văzurăm neaoa în doao rînduri ca iarna în luna lui
M;cii cu mare păgubire, cînd pom.ii şi pădurile era închiiate, că sămă
năturile de toamnă şi de primăvară urmînd răceala cu gheţiu, le-au
stricat, cît foarte puţin rod au adus şi acela încă fără vlagă; pe alte
locuri ne copt, iară pe mai multe locuri nici un rod n-au adus, strugurii
ne copţi, care au rămas, vinu rău, fără puteare, nesănătos.
În unele părţi mulţim<>a de şoareci au mistuit mai toate bucatele
şi erburile.
In anul trecut multe hotară au bătut grindina, aşea cit nimic nu
le-au rămas bieţilor oameni {... ) că urmînd dintru aceasta lipsă de
bucate şi foamete, mulţi oameni ş-au lăsat căşile sale şi ca să nu piiară
de foame, s-au tras pc airea, unde nădăjdui::1 că vor afla ceale de
lipsă spre traiu."
Explicaţia acestei situaţii grele este căutată în lipsa de moralitate, în „păcatele" înşişi a celor ce suferă urmările ei. După o lungă
incursiune în istoria biblică a păcatului, începînd cu păcatul originar
al nui Adam şi Eva şi cu accentuarea pedepselor pe care au trebuit
s~ le i~dure din partea divinităţii cei ce le-au săvîrşit, autorul ajunge
ş1 la pacatele contemporanilor săi:
.. ~uite ~înt fărădelegile noastre înnaintea ta, şi păcatele noastre
s-au 1mponc1şat noao, că fărădelegile sînt întru noi, şi nedreptăţile
noastre le-am cunoscut.
grafi~. în: ~RV, I_II, Bucureşti, 1912-1936, p. 141, nr. 905; Giorge Pascu, Istoria lileratum r?~a~e ~in. seco11;11
Jaşi, 1927, p. 71; Teodorescu, op. cil., p. 344; Ioan
Pleşa, T1pantur1 ş1 publicatu romaneşti pe teritoriul comitalului Alba Inferioară în
Apulum, 1972, p. 789.
'

~ym,
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Păgîneaşte am lucrat şi am minţit, şi ne-am depărtat de la Dumnf'z~ul nostru, grăit-am strîmbătăţi şi am fost neascultători, zemislit-am
şi am cugetat din inima noastră cuvinte nedreaptP".
Aceştia au păcătuit însă nu numai împotriva poruncilor di\'inr' ci
şi împotriva rînduielilor lumeşti:
„Afară de poruncile de obşte care trebue toţi să le păzească, mai
sînt porunci osebite fieştecăruia stat; că unele îndatoresc pre deregă
tori, şi porunci tari, altele pre supuşi, altele pre părinţi, altele pre fii,
altele pre casnici, altele pre stăpîni, altele pre căsătoriţi.
Mai sînt rînduieli şi porunci bisericeşti care aşişdNea trC'bue a
să păzi".

Deci, pentru ca „nu cumva să fim noi pricina aceştii certări din
vremile de acum cu păcatele noastre, şi nu cumva noi să punPm piiadecă vărsării dumnezeeştelor daruri şi cC'lor pămînteşti, carP mila şi
proniia cea dumnezeiască de pururea s-au obicinuit după obicinuită
iubirea sa de oameni a le dărui noa o", soluţia recomandată de la înăl
ţimea prestigiului arhieresc credincioşilor e următoarea:
,,Fieşte care om dară după al său stat să-şi cearce cunoştinţa sufletului său, şi să vadă cum au vieţuit şi cum vieţuieşte astăzi, cum au
plinit poruncile ceale de obşte şi ceale de osebi a statului său, CC' au
greşit cu gîndul, cu vorba, cu fapta, făcut-au binele care trebuia să-l
facă, au doară din răutate sau Ieane I-au lăsat; însuşi cunoştinţa lui
ll va pîrî de au greşit ( ... ). Imbrăcaţi-vă întru milostivirea îndurărilor.
în bunătate, întru smerenie, întru blîndeaţe, întru îndelungă răbdare.
Primind unul pre altul, ertînd unul altuia; de are cineva pîră împotriva
cuiva, precum şi Hristos au ertat voao aşea şi voi. Iară preste toate
acestea, dragoste carea iaste legătura săvîrşirii. Şi pacea lui Dumneze11
să stăpînească inimile voastre la carea şi chemaţi sînteţi într-un trup
şi să fiţi mulţămitori".

Izbăvirea, ca şi în cazul similar al textului din 1805, e aşteptată
rugăciune, de la cunoaşterea şi recunoaşterea păcatelor proprii,
intervenţia divină:

de la
de la

,,Rugămu-ne cu rugăciunile bisericii să se păzească toate cetăţile
satele de ciumă, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie,
de venirea asupra a altor neamuri şi de răsboiul cel dintre noi, şi pentru ca milostiv, blînd şi bun păciuitoriu să fie bunul şi iubitoriul de
oameni Dumnezeul nostru şi să întoarcă toată minia, carea să porneaşte asupra noastră şi să ne izbăvească de îngrozirea lui, carea pe
dreptate iaste asupra noastră şi să ne miluiască pre noi.
De vom face şi vom lucra aşa, precum mai sus în cuvîntarf'a
această am zis, adecă de vom cunoaşte păcatele noastre, ne vom căi
pentru iale, şi desbrăcîndu-ne de omul cel vechiu ne vom îmbrăca în
cel nou, şi nC' vom ruga, putem avea nădeajde în Dumnezeul nostru
care şi noao precum israilteanilor făgăduiaşte zicînd, de să va întoarce
neamul acesta de la toate răutăţile sale şi eu mă voi căi pentru realele
care am socotit să le fac lor".
şi

https://biblioteca-digitala.ro

5

Două tipărituri româneşti

425

Cele două texte reprezintă deci interesante documente ale unei
epoci frămintate, care ne introduc în lumea unor structuri mentale nedislocate încă de ofensiva raţionalistă a luminilor. Argumentaţia religioasă adresată păturilor de jos e o argumentaţie care se mizează a fi
de succes în rîndul celor cărora le este destinată. Avem, astfel, posibilitatea de a arunca o privire asupra mentalităţii unor pături populare,
mentalităţi pe care o cercetare consacrată cu prepondc>renţă elitelor
le-a adus la lumină mai puţin pînă acum. Cunoaşterea unor astfel âe
texte de epocă, emanate din popor sau destinate acestuia, poate constitui temelia unor studii dedicatC' acestei interesante şi importante
probleme de istorie a mentalităţilor.

ZWEI RUMĂNISCHE DRUCKE AUS SIEBENBORGEN OBER DIE HUNGERSNOT
IN DEN ERSTEN JAHRZENHTEN DES 19. JAHRHUNDERTS

(Zusammcnfassung)

Die Zeit dcr Naµolconischcn Kricge auferlegte der Bevolkerung Siebenbiirgens
nicht nur zahlreiche neue Lasten sonctern brachte auch verschiectene durch Naturkatastrophen bedingte Schwierigkeiten. Diese \Jipfelten in der groBen Hungersnot der
Jahre 1813-1817. Unter anderen in diesem Zusammenhang getroffenen Mal3nahmen
versuchen die Behorden auch eventuellen Volksbewegungen durch Druckwerke in
rumănischer Sprache vorzubeugen: sie wurden mit Hilfe des Klerus verbreitet, der
diP Mal3en zugleic-h zu Gectulrl, llnlN1,·prfung unrl Vertraucn in die Vorsehung anhielt. Die beiden, bisher unbekannten Texte aus den Jahren 1805 und 1816, die in
diesem Aufsatz behandelt werden, tra~Jen zur besseren Kenntnis dieser Epoche auch
vom Gesichtspunkt der ctamals herrschenden Anschauungen bei.
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UN MEMORIU DIN ANUL 1870 AL COMUNELOR
DIN SCAUNELE FILIALE SĂLIŞTE ŞI TĂLMACIU
de
IOSIF KOVACS, NICOLAE CORDOŞ

Este cunoscut faptul că locuitorii comunelor clin fostele scaune
filiale Sălişte şi Tălmaciu (aparţinătoare scaunului Sibiului) 1 , au făcut
parte pînă în pragul secolului al XX-lea din fostul pămînt regesc (fundus regius), care „întru înţelesul privilegiilor, al constituţiunei, al istoriei şi al unei pracse de jumătate de mia de ani, este pămîntu cetăţe
nesc, carele pre toţi cei ce locuiesc pre dînsul îi împărtăşeşte la libertate egală, care exclude nobilimea; alei nu poate avea loc relaţiuni
de domn pre pămîntu şi iobagiu, de domn şi servu" 2 •
Din relatările presei transilvănene a secolului al XIX-lea 3 , din lucrările de sinteză apărute 4 , ca şi din noile materiale arhivistice ce ies
la iveală5. cunoaştem stăruinţa locuitorilor acestor scaune de a-şi apăra
în decursul zbuciumatei istorii a Transilvaniei, drepturile lor în faţa
încercărilor de înfeudare din partea Universităţii săseşti.
Pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor lor, locuitorii comunelor
din scaunele filiale Sălişte şi Tălmaciu au folosit în decursul secolelor
XV-XIX jalbele, protestele, memoriile, revoltele şi chiar dezbaterile
instanţelor judiciare 6 • Dintre acestea, îndeosebi calea memoriilor ce
Din scaunul filial Sălişte făceau parte comunele: Sălişte, Tilişca, Vale, Cacova
(azi Fîntînele), Galet şi Sibiel; iar din scaunul filial Tălmaciu, comunele: Boita, Tăl
măcel, Porceşti (azi Turnu Roşu), Sebeşu de Sus şi Sebeşu de Jos
2
Telegraful român, 1871, nr. 12, p. 47
1

3

Gazeta Transilvaniei, Telegraful român, Albina, Concordia, Federatiunea

Dintre acestea cele mai valoroase sînt: Contribuţiuni istorice privitoare la
trecutul românilor de pe pămîntul crăiesc, Sibiu, 1913 volum editat la iniţiativa
şi sub îngrijirea unui grup de autori compus din: l!arion Puşcariu, Ioan Preda Lucian Borcia, Ioan Lupaş, Ion Mateiu şi Silviu Dragomir; I. Fruma, Problema ur{iversităţii săseşti şi a instituţiei celor şapte juzi, Sibiu, 1935; Jakab Elek, A Kircilylă/di
viszonyok ismertctese, vol. II, Budapesta, 1876.
5
•
_ A se vedea colecţia de documente cu privire la scaunul filial Sălişte, achiziţ10nat_a in anul 1964 de Muzeul de istorie al Transilvaniei din Cluj-Napoca
6
I. Haşeganu, Mărginenii în viaţa economică a Transilvaniei şi a vechiului regat,
Braşov, 1941, p. 23 şi 41
4
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1. Konics, N.

vizau Curtea

Corcfoş

2

imperială

dC' la Viena, Parlamentul ele la Pesta sau autoa fost CC'a mai bătătorită. in lucrarea de faţă
prezentăm tocmai un asemenea memorial al scaunelor Sălişte şi Tăl
maciu adresat Parlamf'ntului de la Pesta în cursul anului 1870*.
Se ştie că în anul 1863 Cancelaria aulică a Transilvaniei, voind să
facă un serviciu politic saşilor, a despărţit scaunele filiale Sălişte şi
Tălmaciu de scaunul Sibiului, adică de fundus regius, decretînd pe
locuitorii acestor scaune ca foşti iobagi 7 • Faţă de această nedreptafe
care nesocotea situaţia de drept a românilor din aceste scaune, Ioan
Puşcariu, în înţelegere cu locuitorii acestor comune şi ajutat de dr.
Ioan Borcia, a compus, pe baza datelor istorice, o petiţie sub formă de
memorand, pe care a înaintat-o Parlamentului de la Pesta în calitate dP
deputat. Acest lucru l-a făcut în şedinţa din 7 august 1868, cînd prrzintă deputaţilor memorandul tipărit în limbile română şi maghiară,
cu rugarea ca parlamentul să binevoiască a-l recomanda în atc>nţic1
guvernului spre rezolvare 8 •
ln cuvîntarea de prewntare a memorandului, Ioan Puşcariu, arăta
că „acesta oglindeşte numai în miniatură suferinţele> şi năpăstuirile
cele mari ale românilor din Ardeal şi în specie a celor din fundulu
regiu şi că cauza săliştenilor şi tălmăcenilor face o parte a cauzei
române ardelene" 9 • Memorandul din 1868 ce era „o clară, dreaptă şi
documentată icoană a drepturilor noastre, ale scaunului Săliştei, şi ale
scaunului Tălmaciului" - cum se sublinia în el1° - solicita în primul
rînd ca din punct de vedere politic, acestea să fie reîncorporate la
scaunul Sibiului. În al doilea rînd, memorandul cerea să se ţină seama
la crearea legilor care priveau regularea raporturilor de posesiune
transilvănene, de împrejurarea că scaunele filiale Sălişte şi Tălmaciu,
făcînd parte din fundus regius, locuitorii acestora n-au trăit niciodată
în raporturi urbariale 11 •
Ca urmare, Ministerul de interne al Ungariei a dispus cu nr. 20.026
din 21 ianuarie 1869 reîncorporarea scaunc>lor Sălişte şi Tălmaciu la organismul politico-administrativ fundus regius 12 , fără să dea o rezolvare
(un răspuns) relativ la aranjarea şi regl<:>mentarea raporturilor dP posesiune> ale acestor scaune faţă de Universitatea săsească.
rităţile transilvănc>ne,

• Documenlul a fost prezentat pentru prima dată de N. Cordoş sub forma unei
la cea de-a VI-a sesiune anuală a muzeelor - Bucureşti. 5 decembrie 1970
7 Contribuţiuni istorice privitoare la trecutul românilor de pe păminlul crdiesc,
Sibiu, 1913, p. LXXXII şi 120; I. Fruma, op. cil., p. 41-42
8 I. Puşcariu, Notiţe despre 1nt1mpldrile contempornnf',
Sibiu, 1913, p. 1301
T. V. Păcătian, Cartea de aur sau luptele politico-naţionale ale românilor ele st1b
coroana ungară, voi. IV, Sibiu, 1906, p. 398
9 Te/cgralul român, 1868, nr. 61, p. 241.
comunicări şliintifice

° Contribuţiuni

1

istorice privitoare la trecutul românilor de pc pdmintul crăiesc

Sibiu, 1913, p. 67
11 Ibidem, p. 3-121
12 Ibidem, p. LXXXII-LXXXIII, p. 22!J; I.
op. cit., p. 41-42

Puşcariu,
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E de subliniat ca m această perioadă soseau sute de cereri, pC'tiţii
memorii pe adresa parlamentului şi guvernului maghiar în care se
cerea rezolvarea definitivă, în favoarea maselor ţărăneşti a problemei
lichidării tuturor relaţiilor feudale care au mai rămas după desfiinţarea
iobăgiei în 1848. Se ştie că în timpul revoluţiei au fost eliberaţi toti
iobagii, fără răscumpărare personală, iar pămînturile pe care le foloseau
au intrat în proprietatea lor. Pc baza legilor aduse în 1848 se bucurau
de libertate şi jelerii cu condiţia ca ei să dovedeasdi că pămîntul lor
pe cme-1 foloseau emu loturi urbdriale, iobăgeşti şi nu ulodiale, moşiereşti. Patentele imperiale din 1853-1854 au dispus dc posibilitatea
răscumpărării personale a jelerilor, fapt însă. care punea pe jelerii
săraci într-o siluatic grPa, ele <1 uu-şi pulca µlăti rc1scumpărarea. 1n
aslfel de condiţii se ducea lupta 1wntru dovedirea stării de iobag din
partea fiecărui jeler cu scopul de <1 beneficia de legile clin 1848 care
prevedeau ruscumpărarea din partea statului. Mulţi ţărani, multe comune se găseau în astfel de siluaţic. Deceniile următoare ne arată că
numai puţini jeleri puteau să se răscumpere1.1 •
Locuitorii comunelor din scaunck filiale Sctlişlc• şi Tălmaciu se
aflau într-o situaţie contrară. Comunele respective erau libere, ţăranii
din cele 11 localităţi nu erau iobagi, dar nici jeleri, ci oameni liberi,
cu proprietate şi deci la ei nu se referea nici legea din 1848 şi nici
patenta din 1854. Universitatea săsească însă, sublinia că ei erau supuşi, deci obligaţi să se răscumpere, pentru care a şi părăsit în anul
1870, faţă de comunele scaunelor Sălişte şi Tălmaciu cu pretenţii de
drept urbarial. Astfel, C'a a înaintat proces la tribunalul urbarial din
Făgăraş contra acestor comune, pretinzînd împărţirea munţilor sau a
grupelor de munţi, a pădurilor şi păşunilor în înţelesul legilor urbariale14.
In faţa acestei situaţii, locuitorii comunelor din cele două scaune
filiale întocmesc un nou memoriu adresat Parlamentului de la Pesta'\
motivînd că el este singurul care e în măsură să rezolve aceste probleme, probleme ce> nu le pot soluţiona niciodată tribunalele urbariale
şi nici nu sînt de competenţa lor.
Memoriul prezintă pe scurt raportul de drept al scaunelor filiale
Sălişte şi Tălmaciu precum şi acela al comunelor şi locuitorilor acestora faţă de organul administrativ actual al pămîntului regesc, adică
faţă de Universitatea săsească. Se poate vedea astfel şi pe ce-şi baza
Universitatea săsească drepturile şi pretenţiile sale. De altfel, în memoriu se neagă aceste pretenţii care sînt neîntemeiate, deoarece locuitorii scaunelor filiale Sălişte şi Tălmaciu n-au stat în nici o relaţie
urbarială. Situaţia, după părerea celui care a întocmit memoriul, neceşi
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Kovăc,;, Desfiinţarea reluţiilor feudale în Transilvania, Cluj, 1973
Contribuţiuni istorice privi/oare Ia /reculul românilor de pe pămînlul crdiesc,

I.

Sibiu, 1913, p. 280-282
15
Muzeul de istorie al Transilvaniei din Cluj-Napoca, nr. Inv. F. 19302/IN. 20382.
Documentul a fost achiziţionilt în 1964 de la soţia i~toricului Ioan Moga
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sita o nouă reglementare a raporturilor urbariale ele către parlamenl
sau guvern. Pierderea munţilor, pădurilor şi păşunilor în favoarea
Universităţii săseşti, ar fi periclitat însăşi existenţa acestor locuitori
care trăiau exclusiv numai din economia de vite şi în parte din negoţul de lemne, pentru că fiind nevoiţi să le răscumpere şi să plătească
despăgubirile urbariale, ei ar fi ajuns la o sărăcie de nedescris.
Scris în limha maghiară, memoriul nu este datat şi nici nu ştim
cine l-a redactat, documentul fiind semnat de reprezentanţii locuitorilor din aceste comune şi autentificat prin aplicarea sigiliilor celor 11
localităţi. Din conţinutul lui se poa.te observa uşor că el a fost întocmit
în cursul anului 1870, cînd în afară de punerea la cale a unei consfă
tuiri înalte, autorităţile maghiare n-au luat încă nici-o hotărîre cu
privire la rezolvarea raporturilor posesionale transilvănene.
După părerea noastră, mPmoriul celor două scaune filiale Sălişte
şi Tălmaciu din anul 1870, a fost redactat de dr. Ioan Borcia, dar fără
ca el să ajungă (din motive necunoscute de noi) în posesia Parlamentului de la Pesta. Se pare însă că acest memoriu a stat la baza redactării petiţiei celor două scaune filiale prezentată ministrului de justiţie maghiar Horvath Boldizsar în anul 187!1 6 • Această petiţie arăta
Ioan Puşcariu în memoriile sale - a fost întocmită pe baza documentelor cuprinse în memorandul din 1868, completată cu alte documente
importante de dr. Ioan Borcia şi prezentată ministrului de justiţie în
traducere maghiară de avocatul clujean Simon Florent 1i.
Deoarece în cursul lunilor martie-aprilie 1871 Parlamentul de Pesta
discuta asupra „proiectului de lege despre abrogarea rămăşiţelor urbariale "18, petiţia celor două scaune filiale din anul 1871 va avea-mai
mult succes 19 • Astfel legea urbarială aprobată de parlament în acest
an, prin articolul LIII decreta că în comunele din aceste scaune filiale,
nu se aplică raporturile urbariale. Raporturile lor de proprietate aveau
16

Contributiuni istorice privitoare Ia trecutul românilor de pe pămîntul crăiesc,
Sibiu, 1913, p. 122-295
17
I. Puşcariu, op. cit., p. 130
18
Telegraful român, 1871, nr. 26-27
19
ln sprijinul drepturilor şi libertătilor celor două scaune filiale Sălişte şi Tăl
maciu milita şi memorandul: Reflexiunile Rcuniunei avocaţilor din Ciuf, 111 privinţa
proiectului de lege, ce ministernl reg. ung. de justiţie l-a aşternut dietei pentru regularea relaţiunilor din posesiuni urbariale, şi din cele ce-s de natură asemenea urbarialelor, publicat în Telegraful român, 1871, nr. 11-13. Adunarea generalZl ordinară
din 3 decembrie 1870 a Reuniunii avocaţilor clujeni, întocmeşte şi anexează la acest
memorandum un Proiect de lege peni ru regularea relaţiunilor urbariale de posesiune
şi a cc/or de asemenea natură, care erau în fapt pc fundul regesc pînă 1n 18-18, prin
care se cerea egalitatea deplină a scaunelor Sălişte şi Tălmaciu cu ceilal\i locuitori
(cetăţeni) liberi de pe pămintul regesc (Ibidem, nr. 7, 1871, nr. 7, p. 26). Ministrul de
jusli\ie Horvath Boldizsar confirmă personal cu ocazia dezbaterii proiectului urbarial
in Parlamentul de la Pesta din 4-5 aprilie 1871, primirea memorandului Reuniunii
juriştilor din Cluj (Ibidem, 1871, nr. 27, p. 105).
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fie stabilite printr-o lege specială cum preciza ministrul justiţiei 20 ,
lege care nu s-a mai făcut. Rezolvarea însă a situaţiei existente în
această parte a Transilvaniei s-a făcut prin ordonanţele ministeriale
nr. 711 din 8 februarie 1877 şi nr. 951 din 2 mai 1877 care au declarat
comunele româneşti din scaunele Săliştei şi Tălmaciului ca aparţină
toare pămîntului regesc şi deci părtaşe la averea Universităţii săseşti 21 •
Pentru punerea în circuitul ştiinţific a acPstui document grăitor,
public[1m în anexă textul original şi traducNea lui, însoţite de reproducer<'a fotografică a semnatarilor memoriului în calitate de reprezentanţi ai celor 11 localităţi aparţinătoare scaunelor filiale Sălişte şi
să

Tălmaciu.

Tclcgralul român, 1871, nr. 27, p. 105; I. Puşcariu, op. cit., p. 130; Contribuistorice privitoare la trecutul românilor de pe păm1ntul crăiesc, Sibiu, 1913,
p. VI; I. Fruma, op. cit., p. 51
21
Contribuţiuni istorice privitoare la trecutul românilor de pe pămîntul crăiesc,
Sibiu, 1913, p. V şi LXXXIII; I. Puşcariu, op. cil., p. 131
20

ţiuni
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Mf:LYEN TISZTELT KEPVISELOHAZI

A Nagy-Szeben szekebe bekebelezetl Szeliste es Talmăts fit'ikszekek lakol a melyen tisztelt kepviselohăznak 1868-iki Augusztus 7-en tartott uleseben Puscariu Jănos
akkori kepviselă ăltal a szăsz nemzetl egyetemhez vaio kiilănfele viszonyukat illeloleg egy emlekiratot nyujtoltak be, melyben ama viszonyokat răviden felderitven, kă
vetkez6 keressel jârultak:
1. Kegyeskedjek a m.t.h. urberi tărvenyek alkotasa âltal megvitatni, hogy c1mil
lakossâg nem ăllott semmi urb(•ri vagy jobbăgyi ăsszekălletesben;
2. Kegyeskedjek a melyen tisztelt haz a ket fiokszekel mint a Kirâlyfăld reszeit
Nagyszeben szekebe ujra bekebelezni, melyhez politikailag tartoztak;
3. Kegyeskedjek a melyen tisztelt hâz az ugy nevezett revindicalt havasokat,
melyek ezen Szekhez tartoztak es 1863-ban a Szăsz nemzeti egyetemnek adattak ăl.
uj targyalasra kituzni;
4. Kegyeskedjek a melyen tisztelt haz a regale jogok szabălyozasanal kăzsegeink
allodialis jogait szemiigyre venni es megvizsgâltatni, mină joggal szolgăltattak a Szăsz
nemzeti egyetemnek kărpotlasok az aliam es orszâg reszer61 a mi kăzspgeinkl;rl;
S. vegre rendeltessek el a mi jogainkat bizonyit6 okmănyok kiadatasa a szasz
nemzeti egyetem okmânytârăb6l.
Ezen emlekirat tobb peldânyban nyomtatva (melyek egyiket ide mellekeljuk)
es az orszâgos kepvisel6k kozt elosztva, a melyen tisztell hitz aliai kello erdekkel leit
fogadva es kerelmunk elintezes vegett az osszes m. kir. miniszteriumhoz ulasitva. A
magas belugyminiszterium ennek kovetkezteben 1869-iki Januarius 21-en kelt leiralaval fi6k-szekeinknek polilikai bekebelezeset a N-szebeni szekbe rendelte el, melyben
lakossâgunk osszes politikai jogait gyakorolandja.
A 3. keresiinkbe foglalt es a revindikalt havasokat illetci kerdesre nPzve l'rlesiinkre esett, hogy az erre vonatkoz6 târgyalâsok a m. kiralyi miniszll'riurnhc)/ c~c1k
hamar a hajdan elso român hatărorezred lakossainak keresere âtszârmaztatott. EIIPnben az 1. es 4. keresunkre az urberi viszonyok es regâliak szabalyozasâr61. tovi1bba
ama nagyon fontos kerdesrol, vajjon a szâsz nemzeti egyelemet urbi:•ri karp61lâs
illeti-e, magas intezkedes meg nem ti:irtent, hanem csak annyit tudunk, hogy a melyen tisztelt kepvisel6 hâz a Lărveny javaslatot, a korcsmârlâsi jog szabalyozilsat l'S
megvâltâsăt illetoleg, târgyalâs vegett kozel kilătâsba helyezett. Es e ket egymăs
sal szorosan osszefugg6 kerdes mai nap reânk ugymint az orszăgos penzalapra nezn,
kiluno fontossâgu, melynek megvitatâsanâl a mi ătodik keresunkre is annyiban elegtetel fog szolgăltathatni, amennyiben az okmănyok fognak megkerestethetni.
Melyen tisztelt kepviselohăz! Tekintve a regaliâkr61 sz616 torveny jovendă alkotăsăt, es lătva, hogy a hat6săg utjăn folytatott tărgyalăsok a szăsz nemzeti egyetem

La transcrierea documentului s-a păstrat grafia originală ln afară de semnă
locuilorilor celor 11 comune aparţinătoare scaunelor Sălişte şi
cu alfabetul chirilic şi latin şi de tranzitie intre cele două, au
fost transcrise potrivit normelor ortografice actuale
22

reprezentanţilor
Tălmaciu, care scrise

turile
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reszeriH az orszci.gos a!apb61 miL•rctti\nk ki.ivetelt u.n. t'1rberi karp6tl[1sokat illetuleCJ
meg nincsenek bcfejezve, es hogy a szci.sz nemzel meq ezen Lt't! îs kovctelni foq
kctrpollâsokat, mâ.sfelol pcdig szorongatva a sziJ.sz nemzcti e~Jyetem reszerul, je!enle~J
valamennyi kozseqeink ellen inclitott t'1rb(·ri keresetek i1ltal, melyekben valamennyi
havasaink es errleink fe!osztci.sa kivci.ntatik, 0s pediq azon czim a!att, mivel fic'ik-sz(•keink kiritlyi kozegek itllal a 15. sziJ.zadban ii szitsz nemzetnek fc'ilclcstiil cmbcrcstiil
e/adaloll vo/na, es mive! a mtt!t absolut kors1.akbeli hat<·isitgok a szâsz nemzeti egyetemtul mint â!litolaqos fi.ildesurainktol a mi ki.izs(•geinkert ki.ivetcll urberi karpotlitsokat biztositottitk (•s nagyobb r(•szt rncg is acltctk; rniutan Lovi1bbit a Talma.lsi sz0k
kozs(•gi.inktul meqinditott per a1. t'1rberi ti.irvenyszekeknL•l, a melyben ezcn nepsegnek
mint szabad lak6soknak nyi!atkozatci.t kovetelik, a panc1s1. vissztiutasitiisiival clontetett
el, mely tiirgyban a ti.irvenyszek az (•rinlett adomiiny vaqy bekcbelezesi cimek
felelt mint allamjogi, politikai es a ti.irv0nyszekck hal[1"ki.iren kivi.il iJ.li<'i kerdesek
felett jonak !i1lla, mit sem cli.inteni 0s itelni; miuli1n tehiit (•pcn most azon veszelyben forgunk, hogy kozs(•geink ilma nehany hâtrnhil\Jyolt havasuil, crdeit (·s legelciit is
elveszitsek, hogy sujat regale joguinkat il szci.sz nemzcli e~1yetem javâra minma~Jtrnk viJ.ltsuk me~J es Jeirhatatlan szC\Jenys(•gre jussunk, mig mâsfeliil eZl'rl tomeges
karpotlas adatn(•k a s1.i1sz n0mzeti c9yetemnck az orsza\JOs pl'nzalap legnagyobb kci.rilra: ujc)!ag kenylelcnck vu~1~·1rnk a melyen tisztclt k(•pviscliihiizhoz folyamoclni es
ezen igen fonlos kerdes mc~Jolclci.siiert csedczni.
A mi emlekiratunkbol, az abban iclezelt (•s erintell lorvenyekbul, okmiinyokbol,
a volt udvari Cancel!aria (•s fiikormânyszek Jeveltaraiban megtalctlhat6 târgya!iJ.si
okma.nyokb61, siJt elobbi helyzeti.inknek kozelebbi mcgtekintesebul, a szâ.sz nemzeti
eqyEtem e!len sza1.aclokon at fo!ytatott perekbol 0s tillakozasokbc'il tagadhali1llanul
kivilâglik, hogy elvile~J a mi bonyol6dolt viszonyainkat a szasz nemzeti egyetemhez
eqyedi.il a meiyen tisztelt kcpviselohaz, es ennek meghagyasabol a magas miniszterium
dontheti el, mely utân minden egyes kerdes torvenyes uton oldathatik meg. Elufordulnak ilt elvi kerclesek eldontes vegett, melyek a biriisiJ.q hataskoren tt't! feki.isznek,
es pusitiv torvenyek alta! nem szaba!yoznak 0s melyek cp oly po!itikai je!entesuek,
mint az orszagos penza!apra nczve nagyerdekuek, mint pi. vajjon Szeliste es Talmâts szekek jelentekeny teri.i!etei a szaszok altal !akolt kiralyfoldbe egyenlo jogokkal keblezteltek be a 15. szazadban kiralyi es orszaggyulesi okmânyokkal? es mi a
szâsz nemzetnek jobbâqyaikent letti.ink-e atengedve? Ha val6 az elobbi es nem az
utobbi, mi volt a Kiralyfăld jogi helyzele a kirulyal cs korona,·al szemben, es mino
termeszeliiek. voltak !akossainak kălelczcttsegci? urberi vagy allamjogi termeszetiiek?
Lehetetl-e es szabacl volt-e a Kiralyfoldi.in a szasz nemzet javara uradalmi vagy
jobbiJ.gyi viszonyt letesiteni? es kovetkez6!eq birnak-e a mi urberi torvenyeink a mi
viszonyainkra befolyassal? Ha nem, kerclji.ik eloszor, hogy mert kovetel cs kap a szasz
nemzeti egyetem eretti.ink az orszagos penza!apb61 oly roppant urberi karpotlâsokat?
masodszor pedig, mert koveteli birtokunk felosztiisat? Tovâbbâ mino termeszetuek
ama kotelezetlsegek, melyeket a Kirâlyfold hivatalnokai irânt teljesitettunk, a mely
ulan a szasz nemzeti egyetem ol y borzaszlci ki.ivetelesekkel âll ele elleni.ink es az
orszag ellen? es tobb mas igen fontos kerdesek, melyeket soha sem oldhatnak meg a
torvenyszekek, es melyekm·k egyszer megoldalniok meg is kell, mivel ezen nyomaszt6
âllapotnak bizonytalansâga mintegy 30,000. allampolgart es kozsegeiket sanyargatja,
mivel ellenok all a sziJ.sz nemzelnek osszes hatalma sajât szervezeti.ikkel es tud6s
hivatalnoki ertelmiseggel es ezert felette meg van nehezitve tărvenyes kiizdelmiink
szeme!yes es anyagi szabadsaqunkert; (•s vegre mive! na~JY mertekben van erdekelve
ez i.igyben az orszâgos penzalap. Ezen megoldci.snak epen most kell megtortennie,
miclun a tisztelt torvenyhoz6 testiilet es kormany az egykori urberi viszonyok uto!s6
maradvânyait az orszag javara )dvcinja vcglegesen szabâlyozni.
Roviden szel!oztetni fogjuk a kerdest, hogy mily nemiiek es termcszetuek voltak
a mi kotelezetlsegeink. a melyekb61 a szasz nemzeli egyetem urada!mi jogokat kepez;
azutan ep oly răviden fogjuk bebizonyitani, hogy ezen ugyeink az orszaggyu.les es
kormâny illetekessegehez tartoznak.
Ugyan is ketseg kivi.il a!l, hogy a mi fiok szekeink mint Kiralyfăld egyenlu
jogokkal !ett bekebelezve a szaszok a.Ila! Iakott Kirillyfoldbe, es hogy a szasz kiralyi
28 -
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hirnlalnokok halc\saga aU1 helyezlellunk, mini ezl maga Uli1szl6 kiriily rendellr
1453-biil mondj11 Talmi1t<; .,,ekel illetole~J. valamint elvităzhalatlan leny az )_s, houy
a mi fi<'iksz(•keinkben t'1gy mint mas szekeir.kben az i1ta a N-Szebenben osszponlosilolt szâsz hivatalnokili a Kirâlyfolctnek gyakoroll,ik az igazsag-szolqiillatilst, polilikai hatr',saqokal C:•s mlriszed(•st. mely azonban nem szamunkra vaqy a szasz neml'r-1
sziimara folyt be, h,mem „pro nobis Pl sacra corona nostra• mint Ulăszl6 kirâly
1453-iki rendelete mondja. - Teny tovăbbil, a melyet „Emlekiratunk"-ban bebizonyilollunk, de c1 mclyel a szasz nemzet kepvisel6i is f1gyvedeik neve alatt a mi Emlekiralunkhoz 18611-ben szcrkeztelt „Megvilugitas"-ban elismernek, hogy a Kiralyfoldnek
N-Szeb0nben Iak6 szasz hivatalnokai es csak ezek kaptak t6lunk a 18. szazad mltsodik feleiq nemi adomanyokat, melyeket laksilknak is neveztek, iqy pi. adott az eqyik
kozseg II comesnek, a mâsik a index rcgiusnak es index sedisnek, a harmadik a Nagyszebeni maqister civiumnak bizonyos termekeket es kes6bb penzbeli jârandosagot,
mint ezt szamlalan okmâny bizonyitja (igy kuli.inăsen az 1722. conscriptio)
Az Emlekiralban azt îs emlîtettuk, es a szăsz nemzet kepviseWi „Megvilugosilăs "-ukban most vegre bevalljak, hogy mar a privilegium Andreanum 6ta voll a
szăszoknak megengedve az akkori blakok erdeinek es foi yr'iinak kăzăs elvezete, a
melyel azonban a szâsz f6hivatalnokok igenybe vettek es - mint ezt a Szelistei
sz(•k gremialis conslitulio-ja 1585-bol bizonyilja - csak a szek, illetoleg kozsegbeli
kl•pvisc>liik be!Peqyezes(•vel Jeli a szasz sz(\k hivalalnokoknak fizetendă hali1rozott
barom-arlc'iban meqallapitva. - Mindezek ulan laqadhatatlanul all, hogy a talmâlsi (•s
szelislei szekek lakossâga 1750. utimig egyedul N. Szebenben lev6 hiviltalnokainak soha a szitsz nemzel polgarsagânak - szolgâltatolt adomânyokat - in pariem salarii
mely szerint rnlamely nepesseg az ciltal, hogy a joggyakorlâs es ugykezele'> terheil
szabâlyozâsa, az u.n. regulatio Seber~Jiana, Ma) szabott fizekssel lâtlâk el. - A mi
lakossâqunk tehal az u.n. taksakkal senkinek sem teii jobbcigy<;zo)gâlatot, hanem
rsak hivcitu/noknil /izeue, a kik a kir<ily nc\·i>bcn te/etliik rcndclkcztck.
Hoqy az egyik vagy mdsik hivalalnok vagy mindnyiijan annyi e,·ek lc>folyc'tsil
alat! c>1en adr'>kkal visszacltek, azokc1I nagyobbitollilk ,·aq~· szaporilotlâk, a mi szamos
panaszrn nyt'1jloll alkalmat, azi iii erintetlen hagyjuk. De azt hangsulyoznunk kell,
ho\JY ezen hivatalnokok a nekiek fizelett salaris Laksakb6l sajâl szamukra (•p ol\'
kev(•sse bilorolhallak urarlalmi jogot, mini hasonk, jogokat (•s igenyeket sem hag~·hallak \'il\JY ori.ikăsîthett<>k a szâsz nemzetre, ii mc>lyhez Larloztak.
llyen sc1Iaris laksak fizetesl;re IehPletl<'n, hogv valaki urbc\ri vis10nyokat alapithatoll vo)nil, akar salaris adonak, taksânak ,·agy b.:trminek nevezzuk, akilr smkâs ,·aq\
vissrneles aliai noveltek vaqy szaporilottâk, mi i,ltal eredeti joglulajdonukill sernmikl;p sem ,·eszlhett(•k el. Alig lchelne valamely eurc·1pai c'tllamban p(•lditt felmulillni,
mely szerint valamelv n(•pess(•g az aliai, hogy a joggyakorlâs l's i1q\'ke1C'h•s !Nheit
visellP, a joggyakorl6 hivalalnokok Yagv epen azon nemzet alatl\'alojc'1va Jeli volna
a melyhez ama hivalalnokok tartozlak. Lehelnek ugvan pl•ld,'1k, hoqy kirâlyok âltal
(mini iii a Kirâlyfăldon) nepeik fi::ile itlliloll hivat<1lnokok maquknak z<;arnl.:tsokal engecltl'k meg, de egy torvl·•nyl's gonrlolkozăst'1 Pmbl'r m<'qfoghatc1tlann<1k talalja, hog,·
az i1ltc1I eqy mai napig îs m(•g fennâllc'i alallvalc',i jog,·iszonv <1lakiltalhaloll. - lsmerjuk bar el hazănk ri'•qi joqvistonyainak qyăng(•it, il hol pi. il hivatalnok „dominus"-nak es a foldmivelii vagy parnszl „alallvak>"-nak (•s Pllnl'lfoqva a kP?elt kăz
seq vaqy keri'1lel szokăs szerint a hivalalnokr;k „bonum"-iinak tekinl<'lik l's kă1ănsl'·
qesen t'1gy nevezlelik, a mi kulănosen nâlunk tărlL•nt. De al'l a hazai, magvar jogli.irtcnetre alapilott jognezettiil (•s ti::irvenyhozâslcil nl'm Iehet eltagadni, hoqy a valoni
t1rbcri es illeloleg alaltvalâi viszony es egy(•b latsz61aq hasonl6 viszon:·ok kăzt ki"tlonbseget teii, mint errol hazai torvenyeink kelloleg felvilitgosilanak, rnelyek l'pen
a szâsz ncmzett61 oly gyakran tagadtiik rneg urarlalmi nemesscqi iqenyeiket ii mi
fiokszekunk iranyiiban. - llt meg azt is megemlitjuk, hogy a mi fiokszekeink ki.izsegei meg ebben a szâzadban reqaliiiik tel.ies birtokiiban es elvezeteben voltak, ug,·mint korcsmarlâsi, malomjog, - mely utc,bbi mai nap îs Szeliste szekeben evek ota
maganyosok kezeben van, halaszali, vadăszati jog, mely utobbinak gyakorlalat
lakossugunk az ezen targyakat kedvel6 tisztviselok iranti tiszteletb61 engedte meg.
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Es most azon fontos kerde-;hez jăvt'ink, hogy mikepen illlitja a szii.sz nemzeli
egyetem, hogy mi jobbagyai vagyunk, hogy osszcs allodiâlis jogaink ftz oveik, hogy
oly roppant urberi karpotlâsokat kăvetelnek ertiink es vegre most havasaink, erdeink 0s legeliJink elkiilăniteset is?
Mint milr Emlekiralunkban felfejtettt'1k ~s most fokepen a sziisz ncmzeli egyetem reszerol elleniink inditolt szâmos urb(•ri elkiilonitcsi pereinkb61 egyenkcnt latlwt6,
a szasz nemz. egyetem (A Hetbir6, Siebenrichter neve alatt is) uradalmi igenyeit es
azok irănli jogczimeit a kăvetkez6kre alapitja:
1. a Talmatsi szl;k ircint (Posthumus) Laszlc'> kiraly okmirnyiira 1453-b61 (datum
Posonii secuncfoclie purificalionis Mariae Virginis);
2. a Szelisl«>i sz(·k irânt (Corvinu'i) Mâtyâs kirfily adomtmy-levPlere (clonatio)
1472-biil. Mind e k(•t adat Emk•kirnlunk ban (•s az ellene irl „Megvilâgilt1s"-ban idt-zve
\',rn, es pedig az elobbi teljesen.
A mâsodik u.n. donii.liot 1472-biil melliizzi.ik, a melvben N. Szcbt>n vi1rositnak is
aclomanyoztatott volna Fogaras es Omlâs vicl(•ke, mivel czen aclomii.nyt az ors1ii.gqyules (•s a tărven yszekek soha sem ismertC•k ci jo()osnak, es talan soha sem is letezelt, 0s mivel N. Szeben vilrosa a Szelislci sz(•k irânt iqenyckct soha sem tel1; - c'•s
i1Lme~Jyiink a talmâtsi sz(•k teri.iletet illeto okmânyra 1453-b61, melyel mi a szciszok
i.tllal hagyomii.nyzolt credetiben lattuk es ep nzerl crrol is szolni fogunk. - A szii.sz
nemz. eqyelem ellen a talmatsi sz(•k reszer(>l a fogarasi torvcnyszl;k mint delcgcilt
torvenyszck elutl 1867-ben indiloll perben, melyben az kivantalik, hogy a tărvcny
szek ezen szek lak6it mint szabad embereket ismerje el, a beperesitelt szasz nemz.
eqyE:tem amaz okmcinyra 1453-bol hivatkozott c'•s be akarta bizonyitani, hogy mi, talrncicsi lakusok, orszitgostul emberestiil ep ezen okmâny itltal adomânyoztattunk jobbâgyokkL•nt a szâsz nemzetnek. Sok, igen fontos okokb61 kăveteltiik a tărvenyszeknel
az okmâny eredelisegenek cs pecsctjeinek tărvenysz(•ki beismereset, mely 272/869.
szi1m alall a fogarasi urb(•ri torvenysz(•knel meg is tortcnt. Kegyeskedjek a melyen
Lisztelt k0pvisel6haz az okmii.ny irii.nt napvilaqra jălt igen fontos val6săgot meghallani. Miutan, epen a szasz nemz. egyetem altal (meglete c'Jta most talan masodikS/or) eredeliben bemutatott okmciny egyebet mit sem tarlalmaz, mint a mit fenn emlileltiink, t.i. hogy a talmâcsi szck kăzsegci hozzcitartoz6ivnl a szciszok het szekeibf'
<tkki:pcn kf'/Jclczlf'SSC'nck bc, lwgy a szaszok (i/lctolcg a hivatalnokok) czcn /f'rii/f'l
i•s tonyciit a kircily PS korona nevebcn ep ugy ignzgasscik, mint igmgatjcik a szekcik/JC'n levo varosolwt, mczovcirosokat, fa/va/;;n/, s.a.t. (pro nobis et sacra corona nostra

qubernent. sicut ~Jubernanl civitates, oppida et villils in tenis clielarum sedium exisLenles cel).
Miuliin mi Lehii.t a tobbi s;eben'izeki szi'.1sz polgarlârsakkal eqyenki alli1sunkat
mint szabarl emberekd {'•pen PI. âltal bizonyilolluk l!S mulalluk meq, hoqy a mi Lalmacs~zt'ki Leri.ileli'ink csak a Kiralyfăldbe bekebeleztelelt es hogy mi a kirâlyfoldi
szâsz hivatalnokok e~J\enlu i~1azqalcisa alâ allittaltunk szasz polgârlarsainkkal e\Jyiilt:
a szâsz nemz. egyetem kepviseliii az oklevelnek egyellen helyehez kapaszkodtak, ahol
a bekebelezelt Lalmâcsi szek hozzii.tarlozoi kăzt „valc1cl1is" sz6 is elofordul (az eredeli
valc'iban igy hangzik: incorporamus ect. cum agris, alpibus, montibus, campis va/achis
silvi.<; el), es azzal beakarlcik bizonyilani, hogy a talmcicsi regenten kirâlyi teriilettel
egyt'1tt emberesti.il făldesliil adomânyoztattunk a szâsz nemzetnek, mivel e sz6 „valachis" jobbagyitllapotunkra bizonyitana. Felemlithetjiik bizonysâgul a szasz egyelernneJ... osszes periralait. Mâr ezen nevezetes sz6 es elleneinknek ezen eroteljes bizonyitcka miull hamisîtvânynak kellelt ezen eliimutatott oklevelet nyilvânitanunk es tăr
vcnyszekileg lepec;,eteltetniink, nehogy eqy mi1sodik hasonlo oklevel tunjek elu. Ezen
okmanyt. melynek „valachis" szavara alapilva a szasz egyetem uraclalmi igenyeit,
~lleniink tărvenyszekileq kivâl6an 0rvenyesitelte, az lGSl-1,652. iki erclelyi orszagqyules is elomulatni kivânta, a mit a szâszok nem teljesitettek, cs a miert azt tobb
illetekes helyrol tărteneti hamisitvanynak neveztek (1. Budapesti Kozlăny 159 cs 160.
~zamait 1870.) Ezen okmany, mellyel a szăsz nemz. egyetem uradalmi iqenyeit akarta
bebizonyftani a talmacsi szek irănt, az elobbi orszitgos hat6sâgok elott terjedelmes
târgyalâsok ala keriilt. Az erdelyi kiralyi ilelo tabla, kormânyszek, udvari kancellciria îteletet monclottak r61a. A kiritlyi fiscus 1748-ban, a szâsz nemz. egyetem ellen
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a perl azert a forum produclionale elott kellett hogy megkezdje, mely 1822-ben Talmâcsszek javârn dontctett el, innen a kormânyszek es kirulyi udvari kancellaria reszerol szinlen a mi javunkra liillatott el es els6 Ferenc csi.iszar es kiraly i.iltal oly
formân criisilteletl meg, hogy mi nem vagyunk a szâsz nenll. egyelcm alallvaloi e!:i
jobbciqyai, hanem a Kirâlyfoldon szabad emberck. C.:sak a szcisz nemzet nagy hillillmitnu.k. (•s jelenlekcny befolycisânak sikerull meghiusilani ezen magas l'S le~1ma~JilSilbb
dăntvenyek kozleset, a mint ezt maqa a szcisz egyelem is a mi Lmlekiralunkhoz szerkezlelt ,,Megvilâ~Jitâsâbu.n" el kell hogy ismerje. De dacara ezen meghiusitasnak
ezen dontveny tettleq es joqiloq fennâ.11, es meg mindig jo~Jviszonyaink elismerl'sPkl•nl tekinthctci il ma~Jas es legmagasabb orszcigos halosâg s maga a kirâly fl•szerol.
melybol kivilciglik, ho~JY mi a Kiralyfoldon szabad nepek, nem pecti~J a szcisz nemzeli
eqyelem jobbâ.gyai voltunk l'S vagyunk.
Hasonloan megemliljuk, hoqy a szelistei fit'ihz(·k (·s il s,asz nemzeti e\Jyetem
kozt folylalolt perben 1837. December 20. iin Nr. aulii. 55G2. alat! kell csâszâri l0irc11lal a szcisz nemzetnek awn kereset illetiileg, mely szerint a slelistei sz(•k koV,L'\Jei
iriinyukban az orszcigos urb(·ri tărv(•nyek ertelm(•ben szabâ.lyoztassanak, az halârmlatott, /Jogy czcn ki\'Cinscignak hc/y ncm odn//ialik, mi\'e/ ez<'n lnkosok ncm td,intethctnck va/6c/i jobbcigyoknak mint <1 mcgyi•li/Jcn, mint ezl [mll•kiralunkban bPbi1on\'Îlolluk. Leqyen szabad meg me~iemlitenunk hoc:1~· minctezek ctacâra, az cmlilelt Fogarâsi
lorvenyszek a lalrmicsi fiokszek panaszâl, szabadsii~Jiinak elismen•set illet6leg visszaulasilotla, 0s magat illel&kesnek nem talâlta, hogy a szâsz egyetem altal ffJbizonyit(•k
es jogcim gyanânt idczett, 1453-iki ok.levei rnegbirâlasaba bocsâtkOZZl'k, mely polilikai es âllamjogi, nem a tărvenysz(•ki illetekcsseqhcz tartodi iigvckel tarlalmaz. Igy
donloll a folyo evben a fellebez(•sre a marofrasâ.rhelyi kirulyi ilt'lc'itabla is.
Most pectig a szasz, nernzeli egyctem ugyan azon fogarasi urbL·ri torn:•nysz(•k
elult !epelt fel a lalmcicsi (•s szelistei szek minden e~JYes kozsege ellen az erdu- es
legelu - elkiilonitesi perrel, melyben el6szor is t'1jra az emlitett â.llitolagos adomanyozâsi okmanyokra 1453.-bol es 1-172-bol es tovi1bba az 1856-iki tcirgyalas jegyzokănyveire hivatkozik, melyek szerint az urberi kiirpotlâs neki meglett igen·e, sot
adva is.
1'-1.elycn lisztelt

kepviselăhciz!

A tărvenyszek elfogadhat ugyan ilyen targyalcisokat es kârpotlâsokat, mint fennâllo bebizonyitott tenyeket, de illetekesen nem kerdezheli, vajjon ily okmâ.nyok tăr
venyesek e vagy sem? vajjon ily karpotlâ.s a szcisz egyetemet illelle-e7 \'ajjon az orszâg es penzalapja kăteles volt-e a karpotlasra7 s.at.
Haszlalan ideznok mi tărvenyszek elutl pi. .,Consignatio donatariorum, qui decimas in paqis sedium nalionis saxonicae percipiunt ", melyet mi Lmlekiralunkban icteztiink, a hol a ta!mâcsi szekrol mondalik, hogy „nullas deci mas pendunl" es a szelistei
szek kozsegeirol „ctecirnas in aere redimunl, quae pecunia redemtilia duo/Jus indicibu!:i
scdis Se liste cedil;" hasztalan hivatkoznâ.nk pi. az 1722. regnicolaris Conscripliora,
melyben az ăsszes regalekat es făldbirtokokat nekiink tulajdoniljâ.k (melynel az urberi torvenyszek azt rnondhalnâ, hogy az urberi nyillparancs szerint 1819-en tul nem
meqy): hasztalan ideznenk sok mâs korâbbi okmâ.nyl, mely bebizonyilja, hogy nem
robotoltunk, hanem csak salaris taksat fizettiink. Mert a tărvcnyszek eLen kerdesekre
mint hatâskoren tul levokre nem terjeszkednek.
Leqyen szabad meg a kăvetkezi> koriilrnenyt erinlenunk: 1752. vagy 1753. kărul
vitetelt veghez a kircilyfăldi viszonyok szabâ.lyozâsa Seeberg kirâ.lyi bii.tos alta! (u.n.
regulatio Sebergiana) a mirul azonban nagyon keveset tudunk, minthogy az illeto okmâ.nyokat sohasem lathatluk. Annyit hallollunk, hogy ezen szabalyozas folytcin ill
eddigi salaris taksâ.k es a hivalalnokok fizetesere szant termek - adok beszunlettek
es ezen hivatalnokok szabott fizetessel lâ.llaltak el, a taksâ.k pedig (•s adok il kăz
segi allociiumok javâ.rn szabâ.lyoztaltak. Valoban sok L'ven al semmi Laksat nem fizettek kozsegeink, de k&s6bben 1771. es 1774. kăzl felleplek a sziisz hivatalnokok,
kiilănăsen il N. Szebeniek, igenyekkel nem csak amil salilris taksâ.k inint â.ltalâ.ban,
hanem tetemes halralekok irâ.nt 1753. es a kăvelkezo evek 61a, es ezen adot ezutâ.n
folyvilst robottaksâ.knak neveztek. Csak most lathatta nepsegunk, hoqy a Sebergfele
szabalyozas a remelt es igert elonyoket nem hozla meg. - A szasz ht1tosâ.gok ezen
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idotajt, t.i. 1766-ban a szelistei es 1768-ban a talmacsi fiokszek irant urberi conscriptiokat tudtak maguknak szerezni, melyekben minden taksa, regalek, havasok l'S
erd6k egy egeszen ismeretlen, erki:ilcsi szemely, hetbirosa.g (Siebenrichter), jav,'ira irattak; es ezen conscriptiokra mint harmadik bizonyit{)kra hivatkozik a szasz e~n,·etem
jelen urberi pereiben ellenunk, dacara hogy ezen ido a!att folytak sz(•keink nagy
perei a szasz hatcisagok ellen (•s dacara hogy lakossagunk epen ezen id6szakban a
leghathatosabban tiltakozott a szaszok uradalmi igenyei ellen.
Ez eddig emlitettekb6I a melyen tisztelt kC:•pvisel<ihaz lathatja, hogy a 18. szazad
eme masodik feleben az altalunk fizetett salarialis taksakkal, a melyekre a szasz
egyetem uradalmi igenyei irant a legfontosabb eneit alapitja, nagy valtozas tărtent,
mely megint a kozigazgatas, az az a Kira! yfoldnek kormanyilag rendelt szabalyozas
uljan ment veghez.
Hogyan allapittathassek meg most tehal egy ilyen eljarasnak C:•s a netalirn erre
alapitolt Conscriptionak Lorvenyesseqe vagy torvenytelen~eCJe mask(·pen mint az orszaggyules es a magas kormany alta!? Tegyuk fel azt. hogy aL emlitett szabalyzat
folvtcin a hivatalnokainknak altalunk fizetett taksak (szemelvekt61, havasi arendastol
stb'.) mint jovedelmei egy kiilon alkotott alapnak, az u.n. sza-sz nemzeli alapnak nyilvanittattak, a melyb61 a hivatalnokok s1abott Iizekseiket kaptcik; azt hisszuk egyfelol. hogv az ilyeten atvaltoztatott ad<ik, ha ezcn atvaltoztatas szabad volna, csak
addig folyhattak ezen alapba, mig a Kiralvfold hivatalnokait az aliam fizelte, mcisfelol
pedig, hogy ez alta! sem az alap, sem a hivatalnokok, sem a szii.sz egyctem ncm lettek foldesuraink, hogy tehat ez utobbi jogosan nem igenyelhet urberi karpotlasokat
C:•s azon kivul elkuli:initeseket es regalevaltsagokat. Az ebb61 kovetkez6 tobb fontos
kerdeseket erintetlen hagyjuk; ele lâtni lehet, hogy czcn kcrdcsckct csak a mclycn
lisz/e/1 kcp\·iscWhciz cs a magas kormciny oldlwtja mcg.
Mc/ycn tiszlell kcp\"iselohciz 1

I:me roviden erintett viszonyaink roppant fontosak mind rea.nk minrl az orszi1gos
penzalapra nezve. S6t azt merjuk mondani, hogy, ha nem fontosabbak, legalt1bb is
oly fontosak mint a regi erdelyi haU1r6rezred erdekei, melyek miatt a magas magyar
kir. Ministeriumhoz kulonos targyalasok szarmaztattak at.
I:ddig bebizonyitottuk, hogy sohasem teljesitettunk valodi, a hazai torvenvek
szcrint targyalando robottaksa.kat vagy szolgalalot, hanem csak arlot es, ammenyiben
josaggal vagy szigorral kivantak, kisebb szolgcilalokat is hivatalnokainknak az o
tiszli mukodesukert, a mennyiben szokas es szukseg volt, mel yekrc soha sem lehetett urberi visrnnyokat alapitani; bebizonyitoltuk, hogy a sza.sz nemzeti egyetem kovetelesei ('rettunk vaio urberi karpotlasok ircint alaptalanok, es ve~ire megmutattuk,
hogy mimi ezen kerdesek az orszaggyfiles es kormany alta! megoldathatnak. Alc'tzattal cserlezi'ink teha.t ujolag:
Kegyeskedjek a melyen tisztelt kepvisel6hâz kinyilatkoztatni: hogy Szelistc c-s
Talmacs fioksz(•keknek lakosai cs kozsegei semmi urberi viszonyban nem allotlak,
es hogy az urbcri torvenyek reajok ki nem terjeszthet6k.
M6ly tisztelcttel vagyunk
A Szeliste es Talmacsi Szck kozsegeinek kepvisclâi
L.S. Stanciu Coca, jude
}
Ioan Breii/eseu, jurat
Toma Costea, rlt.
Ion Sloi Ariton, vornic
prin B. N iamţiu
COMUNA T ĂLMĂCEL
L.S. Mihai

Rădoi,

jude

Toma OanceCI, jurat
Toma Sbera, dt.
Mihai Nedelcu, dt.
prin P. Fontinc, not.

COMUNA
Boita

PORCEŞTI

[azi Turnu

LC1zar Mi/wilc, jude
Vasilie Laslia, jurat
L.S. Ioan Con/o [ ... ], jurat

Ion Stoişoru, vo(r]nic
prin Ioan Paul, notar
COMUNA SEBEŞU DE JOS
L.S. Toma Roman, jude
Nicolae Turcu, jurat
Nicu!C1e Ritivoi, jurat
Niculae f/uasa[?], vomic
Toma Lazar, jurat
Iosif Posa, comitetul
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COMuNA SLBL';ili DL SUS
Vasile Popo, jude
Vasile Hili/Joiu, jurat
Simion Florea, jurat
L.S. loan Hadu, jurul
loan Dade/, vornic
lo<111 C/Jindca, comitetul

Achim Zaharic
COMUNA

SĂLIŞTE

Dumitru V. Popa, jude

L.S. Ton

Ştctlca

[?), jurat

Petru Hinzu Florian, not.

CO!'-HJNA

GALEŞ

loan Marcu
Nic/o/lac F/oas

L.S . ."J ico/ac Marcu
Nicolae Sasu
/aco/J Marcu
prin Ioan Sasu, noi.

COMUNA

TILIŞCA

Nicu/ac Răccu, jude
Ilic Stancu
L.S. Ştefan Pricu
Gligor Răccu
S. Milieu, not.

COMUNA VALE
Nicolae Resoiu, jude
L.S. George V laicu [?] jurat
Millail Slenică

COMUNA CACOVA [azi Flntlnele]
Stanciu Stroia, jude
Comun Stoia
L.S. Alcsandm Lcbu
Snvu Bunelu
Constantin Popoviciu

COMUNA SIBIEL
Ioan Toporccanu, jude
Şie/an Paul [?) notar
L.S. Petru Apolsunu
Nic;o/ac Jugu (?]
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TRADlTCFRC 3

PREA ONORAT A CAMERA DE DEPUTAŢI!

Locuilorii comunelor )Î ~cc1unclor filiale• Sc1li~ll' )Î Tâlm<1ciu, inqlob<1\i în suwnul
Sibiu, au înaintat onoratei cmnere de deputa\i în ~edin\a din 7 aug. 1868 prin deputatul lor de atunci Ioan Puşcariu, un memoriu, referitor Ia situa\ia deosebită fal,i. de
l1niYNsitatea săseascZ1, prin care pc lingZ1 descrierea pc scurt c1 situa\iei lor, au ,·enit
cu urm,1Lourea cerere:
I. SZ1 binevoiasci\ preu <>nornta cc1111erii, prin lf!'l·reu unor kqi 11rb,ni<1lc, a pune
în discuţie, că. acei locuitori nu au stal in nici o leg,1lurd urburial<1 sr1u iobr1~1cascc'1;
2. Să binevoiască onorata cameră a îngloba din nou cele do11r1 scaune filiale cu
pă.r\i integrante a pămintului regesc în sctnmul Sibiu, din care au făcut parte din
punct de vedere polilic;
3. Să binevoiască onorata camerct a fixa n nnuă desbatere a~upra a~a-numitilor
munti revendica\i, care an aparţinut ilcestui sc,1un ~i au fost prerlali lfni\·crsil,i.\ii Sctseşli în anul 1863;
4. Si'i binevoiască onornta cameră a lua în con~idcrnrr, Id reglerncnt<1rC>a drepturilor regale ale noa::.tre, dreplurile alodiale ale comunelor noastre ~i ii cerceta cu cc
drept s-a plătit Unh·crsiti\lii si'isC>şti din partea sialului clesprigubiri pC>nlru comunele
noastre;
5. ln fine să se ordone UnivNsilăţii sctscşti să elibereze din arhivu de documente a Universili'itii s,i.seşti documentele doveditoure a drepturilor noastre.
Acest memoriu tipc'irit în mai multe exemplare (din care unul ii unexăm uici) ~i
irnpinlil intre deputatii ţării a fost primit de onorata cameră cu cuvenitul interes şi
trimis la toate ministerele regale maghiare spre rezolvarea cererii noastre. Onoratul
minister de inlernc în urma acestora, a ordonat prin rescriptul său din 21 ianuarie
186Q, înglobarea politică a scaunelor filiale ale noastre în scaunul Sibiu, în care
popu!a\ia noastră îşi va putea exercita toate drepturile sale politice.
Am aflat că referitor Ia întrebarea noastri\ cuprinsă în pct. 3 şi referitor lu
munlii revendicaţi, că discu\ia asupra acestora a fost transferată repede ministerului,
la cererea locuitorilor fostului regiment român nr. 1 de qrJniceri. Dar usupru cererilor noastre din pct. I şi 4 privind reqlementurea relu\iilor urbariale şi reqale, precum şi asupra foarte importantei întrebări, clacă i se cuvine UniYersilZ1\ii săseşti
despăgubiri urbariale, nu s-a dat încii înalta dispozitie. Ştim doilf atîta că onorata
cameră de deputaţi a promis ci\ va pune în discuţie în curînd acest proiect de lege
privind reglementarea şi r<1scump[1rarea dreptului de circiumărit şi aceste strîns legate
doui'i cauze sint atit pentru noi, cit şi pentru fondul monetar al Vtrii de o deosebită
importantă şi va servi drept satisfactie Ia discutia asupra acestorn şi pentru întrebarea din pct. 5, în măsura în care vor putea fi găsite documentele.
Onorată Cameră de deputali! Avînd în vedere formularea viitoare ii legii despre
rlreplurilc reqale şi v[1zincl că rliscutiile purtate de către autoritc1ţi privind despagubirilc cerute pentru noi de Universitatea săsească pentru aşa-numitele despăgubiri
urbariale, nu sînt încă terminate, şi că naţiunea si'i.sească va pretinde şi de acum
înainte despăgubiri, pe de altă parte constrînşi din partea Universităţii săseşti prin
proccsrle urbariale intentate în prezent împotriva tuturor comunelor noastre, prin
care se cere împartirea tuturor munţilor şi pădurilor noastre şi anume sub acel titlu
de drept, că în secolul al 15-lea ar fi fost vîndute naţiunii săseşti de autorităţile regeşti scaunele noastre cu piimînt şi oameni cu tot şi fiindcă autorităţile absolutiste

"J Ne exprimf1m recunoşlinlu şi pe această cale tov. Nicolae Nistor pentru sprijinul ucorclut la traducerea documentului
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de atunci au asigurat na\iunii siiseşti, ca unor stăpîni funcidri asupra comunelor
noastre, plala despăgubirilor urbariale şi în cea mai mare parte le-au şi plătit, după
ce procesul intentat de către comunele scaunului Tălmaciu la tribunalele urbariale,
prin care se cerea ca populaţia aceasta sc'i fie declaratii drept ceUiteni liberi, s-a ciecis prin respinqerea plîngerei cu motivarea că tribunalul a consicierat că asupra
men\ionatelor donaliuni şi titlurilor de atribuire, ca fiind leqi de drept statal necZ1zînci în competenţa tribunalului, nu poate hotr1rî asupra lor, dupf1 ce chiar acum ne
aflăm în acel pericol ca comunele noastre să piardă şi acei cî\iva mun\i, păduri şi
păşunate lăsate lor, că noi s[1 pierdem drepturile noastre regale fată ele Universitatea
săsească şi să ajungem într-o siiriicie indescriptibilă, pe cînd pe de altă parte să se
dea Universitr1ţii s[1seşli o masiv,1 despăgubire în detrimentul cel mai mare al fonciului monetar al statului. Sîntem din nou siliţi a ne adresa onoratei Cornere ele
deputaţi şi a cere o grabnic,1 rezolvare a acestei importante chestiuni.
Din memoriul nostru, clin legile şi documentele citate în acesta, din scriptele
de desbatere ce se găsesc în arhivele fostei cancelarii regale şi ale scaunului suprem de guvernămînt, ba chiar clin examinarea mai atentei. a situaţiei noastre anterioare, precum şi din procesele duse mai multe secole de-a rîndul împotriva Universităţii siiseşli şi din protestele noa~tre se învedereazii inciubitabil, că asupra situaţiei noastre încurcate faţă de Universitatea săseascct poale hot[1ri în principiu numa•
onorata Cameră ele deputali şi din încredinţarea acesteia înaltul minister, prin care
pe cale regalu se poate soluţiona fiecare cauză a noastră. Se ivesc aici probleme
principale spre soluţionare, care depăşesc competenţa judeci'itoriei şi nu se pot soluţiona prin legi pozitive şi care sini deopotrivă de importante clin punct ele vedere
politic, precum şi de mare interes pentru fondul monetar al ţiirii. ca de exemplu dacii
oare teritoriile importante ale scaunelor Sălişte şi Tălmaciu, au fost încorporate in
secolul al 15-lea prin documente regeşti şi ale parlamentului, în păminlul regesc locuit de saşi? Şi dacă oare noi am fost pr~rla\i naţiunii săseşti ca iobaqi? DacZ1 este
adevărată prima teză şi nu cea din urmă, care a fost atunci situaţia de drept a pZ1mintului re!]esc raţă de rege şi coroană şi de ce fel de natură au fost atunci obligaţiile locuitorilor săi? De natură urbarială sau de drept statal? Oare a fost posibil
şi permis s8 se creeze pe pămîntul regesc în favoarea naţiunii săseşti un regim
urbarial sau iobăgesc? Şi prin urmare au oare legile noastre urbariale vreo influen\ft
asupra situaţiei noastre, dacii nu, întrebăm în primul rînd, cc"i de ce pretinde şi
primeşle Universitatea Săseascii pentru noi despiigubiri urbariale atît de uriaşe ~i în
al doilea rînd, de ce pretinde împărţirea posesiunilor noastre? Mai departe de ce
fel de natură sînt acele obligaţiuni ale noastre pe care le-am îndeplinit faţă de
func\ionarii păminlului regesc, după care Universitatea siiseascZ1 pretinde de Ia noi
despăgubiri aşa de cumplite şi faţă de ţară? Şi mai multe întrebări importante pe
care tribunalele nu le vor putea soluţiona nicicînd, dar care totuşi \"or trebui rezolvate odată, fiindcă nesigurnnla ap[1sătoare a acestei situaţii, chinuieşte pe cei aproape
:JO OOO de celă\eni şi comunele lor, deoarece împotriva lor se află întreaga putere a
naţiunii ~iheşti cu toate organiza\iilc ei şi cu inteligenla funcliondreasca şi de aceea
este ar1ravată în mod deosebit lupta noastrJ. pentru libertatea noastrZ1 personalZ1 şi
materialii; şi in fine şi pentru că fondul monetar al lării este foarte interesat în cauzct.
Solu\ionarea aceasta trebuie să se produc8 chiar acum, cind onoratul corp legislativ
şi ~Juvernul doreşte o reglcmcnlarc definitivct în favoarea sialului ii rZ1m.:i';,iţelor
urbariale.
Pe scurt vom elucida chestiunea c;i de Cf' fel de natură au fost obligaţiunile
noastre, de Universitatea săsească îşi făureşte drepturi de domina lie; după aceea tot
pe cale scurlii vom dovedi că cauzele noastre apartin de competenta camerei ele deputaţi şi a ~Juvernului.
Este indiscutabil că scaunele noastre au fost înglobate în pămîntul regesc, locuit de saşi, cu drepturi egale şi că am fost puşi sub auloritatea funcţionarilor regeşti de na\ionalitate săsească, precum se prevede chiar în ordinul regelui \'ladislav
din anul 1453 referitor Ia scaunul Tălmaciu, tot astfel este indiscutabil şi faptul că
în scaunele noastre filiale Ia fel ca in alte scaune săseşti, funclionari saşi din p,\mintul regesc concentraţi in Sibiu, au exercitat d1eptul jurisdicţional, apoi de auto-
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rilate politici'i şi slrîngerea impozitelor, care nu au curs însZ1 în favoarec1 noaslrZi
sau a naţiunii sZ1seşti în conformitate cu ordinul regelui Vladislav clin 1453, ci „pro
nobis ct sacra corona nostra". Eslc moi departe fapt pe care Io-am doYodit în memoriul nostru şi pc care I-ii recunoscut în fine nilliunea s[1seascZ1 prin depul11ţii şi avocalii ei, în „Lămuririle" lor redactate în 1869 la memoriul nostru; c(1 func\ionarii
saşi care lon1iesc în Sibiu <;,i numai ace';,lia au primit ele la noi pîn[1 Id jumi1l<1tea a
doua a secolului al 18-lea unele daruri, numite şi taxe, aşa de exemplu a rldl o comun[1 comesului, allt1 com1rn,·1 registratorului ';,i conduc,·1torului slutistic, a treic1 primdrului (maqistc>r civium) anumite produse <;,i mai tîrziu contribuPi b,-mc>şti precum o
dovedesc documentele nenumitrate (uşa bun,-10i1r,~1 Conscriplia clin 1722).
În memoriul nostru am amintit şi aceeu c[1 cleput,qii na\iunii siise5ti rocunosc în
fine în „Lt1muririle" lor Cit înc(1 ele la privilegiul anclreian a fost permis Sil';iilor folosirea în comun a pt1durilor <;,i ii rîurilor românilor de alunei, pe care îns[1 Junc\ionarii superiori saşi le-au folosit, precum o clovedeşle constitulia gre111ialr1 a scilunului Sitli';,te din anul 1585 61 numui cu aprobarea scil11nul11i <;,i ii deput<1lilor comunali a fost stubilit[1 plata funcţionarilor scaunului sZ1sesc în impozit po ,·ite.
Dupt1 toate arestea este incontc>stabil c(1 locuitorii scaunolor TZilmaciu şi S(1lişte pîn[1 dupi1 1750 au dat clururi în natur,~1 <;,i salurii numai funclionarilor care se
aflau în Sibiu şi niciodut[1 cct[1ţenilor natiunii sZ1seşli penlru serviciile lor prest<1te
pînit atunci pînZ1 cinel (reqlementarl'a teritoriului reqesc în jurul anului 1753 de la
c1şa-numita requlc1tio Sebcrqian<1) a fost stabiliti"t şi prevt1wt,~1 cu plc1t,~1 fix,1. Locuitorii
noştri deci prin aşa-numitele tc1x0 nu au presldt nimZinui servicii iob,tgoşti, deoarece
a11 pl[1tit numai pe func\ionarii care dispuneau de t'i în numele rc>gC'!ui.
CZ1 unul sau altul dintre func\ionari sau to\i laolc1lt[1 au abuzat în decursul
acestor mul\i ilni ele aceste impozite, le-au majorat sau le-au înmul\it, fapt care a
avut ca urmare mai multe plîngeri, îl liis[un aici neatins. Dar trebuie c[1 c1ccentuC:-1m
totuşi c[1 aceşti funcţionari nu au putut uzurpc1 pe seama lor din taxele-salar ce le-au
fost pliitite prelenliile lor de domina\ie <;,i nici nu le putc>au l[1sc1 Sdu transmite prin
moştenire pe seama na\iunii siiseşti de care apaflinec1u.
Este imposibil ca cineva si'1-şi întemeieze rela\ii urbariale pe baza pl,tlii unor
astfel de taxe-sc1lc1r, orişicum le-am numi: impozite, salur, taxe-salar sau orice altZ1
numire li s-ar du, ori cZi ar fi fost mr1rite sau înmul!ite prin obicei sau abuz, dar
pentru aceea nu şi-au putut pierde în nici un caz caliUilile lor originale de drept.
Cu greu s-ar putea arăta într-un alt stat europ0an un exemplu, în care o populc1\ie
prin faptul ci'1 a suportat sarcinile jurisdicliunei şi aclminislraţiei s;'1 devin[1 supust1
funcţionarilor executanţi ai clreptului sau chiar supust1 acelei naţiuni ci1reia îi aparţineau aceşti func\ionc1ri. Existii poale exemple, Cil funclionc1rii puşi de reqe peste
popoarele lor (ca aici pe teritoriul regesc) să-şi permită şantaje, dar un om cu mentalitate legală qăseşte ele neînchipuit ca astfel Sit se stabileusc[1 o relaţie de drept de
supus, existenli1 încă pînă în ziua de azi. S[1 recunoaştem numai vechile slăbiciuni
în rapoartele de drept ale patriei noastre în urma cr1rora funcţionarul este privit
şi numit drept domn (dominus), iar agricutorul sau ţ[1ranul drept „supus" şi prin urmare comuna sau cercul administrat de obicei „bonum" (bunul) funcţionarilor, ceea
ce s-a întîmplat mai ales la noi. Dar aceasta nu se poate contesta de la concep\ia de
drept şi jurisdicţie bazatli pe istoria de drept maqhiar a patriei noastre, că a făcut
deosebire între adevăratul drept urbarial, respectiv între situaţia de supus şi între alte
împrejurări, aparent asem,inătoc1re, clupă cum ne lămuresc legile noastre îndeajuns,
care au tăgăduit chiar naţiunii săseşti aşa de des preten\iile ei ele stă.pini nobili fală
ele scaunul nostru filial. Mai amintim aici şi faptul că comunele scaunelor noastre
filiale au fost încă în acest secol stă.pini deplini asupra drepturilor regale, ca de
exemplu dreptul de cîrcium[1rit, de morărit care ullimul se af1[1 şi azi în mîinile particularilor de ani de zile în scaunul Si"tlişte; dreptul de pescuit şi vînat, exercitarea
ultimului fiind aclmi5Z1 ele populaţia noastră din respect fali'1 ele func\ionarii iubitori ai
acestor obiecte.
Şi acum ajungem la aceea chestiune importanU:i, cum afirmă Universitatea să
sească că noi sintem iobagii ei, că toale drepturile alodiale sînt ale ei, cii pretind
pentru noi şi în fine acum şi despărţirea munţilor şi a p[1durilor noastre?
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Noi am explicai deja în memoriul nostru şi acum se vede mai illes din 1noc0sele nenumiirale urbariale de separare, intentate de Universitatea săseascJ împotriva
noaslrZ1 şi sub numele de şapte juzi (Siebenrichler) cii îşi bazează. dreptul ei de domina\ie şi litiul de drept al acestora, pe urmilloarl')P:
I. f;J\,-1 ele scaunul T[tlmaciu pe documentul regelui Ladislau (posthumus) din
l-l.53 (dalum Posonii secundo die purificalionis Mariae Virginis);
2. Fap de scaunul Siilişte pe scrisoarea de donaţie a regelui (Corvinus) Mutei
din 1472. Ambel0 date sini citate în memoriul nostru şi în „U1muririle" scrise împotriva ac0stuia şi anume primul (1453] document în întregime.
A doua aşa-numita donatie clin 1472, prin care s-ar fi donat ora5ului Sibiu teritoriul fiig[trd5ului şi al Almaşului, o omitem, deoarece nici pi!rlamentul şi nici tribunalele nu au recunoscut ucel document ca legal şi care poate nu a existat niciodat'1
)i fiindcct oraşul Sibiu nu a ridicat niciodată falct de scaunul Sctlic;;te vreo pretentie;
trecem la documentul referitor la teritoriul Tfilmaciu din anul 1453, pe care l-am \'ct2ut în originalul )Ztsat moştenire de la saşi şi chiar de aceeil vom ,·orbi şi de acesta.
Din partea scaunului TZtlmaciu s-a înaintat împotriva UniversitJ.\ii siiseşli un proces
la tribunalul delegat F[1gc"1raş în ,mul 18G7, în care se cerea, ca tribunalul s[t recunoasc[1 pe locuitorii ace'itui scaun drept locuitori liberi, Universitatea s[1seasc'1 pîrîtZt
il inv<,cal documentul din unul 1-153 şi a încercai sii dovedeascii cc:i. noi, locuitorii
scilunului T'1lmilciu am fost dona\i chiar prin acest document cu avere ~i oameni cu
tot Universit[tlii si:iseşti cil iobagi. Din mai multe motive importante am cerut ca tribunalul s!i autentifice ca originale documentul şi sigiliile acestuia, ceea ce s-a şi
inlîmplat sub nr. 272 869 la Tribunalul urbarial Fiigăraş. Binevoiasc[1 onorata Camerct de deputa\i a da ascultare realitii\ii importante rezultata din acest document.
DupJ. ce chiar documentul prezentat de Universitatea sctseascli (de la existenta ei
poate a doua oarii) în oriqinal nu cuprinde altceva dedt ceea ce am arătat mai sus,
şi anume că comunele scaunului T[1lmaciu cu toate cii le aparţinea au fost înglobate în cele 7 scaune ale saşilor în aşa fel ca saşii (respectiv funcţionarii lor) sc'i
administreze acest teritoriu împreună cu gospodăriile lor în numele regelui şi al
coroanei în a<;,a fel, precum administrează oraşele, comunele, satele din scaunele lor
etc. (pro nobis et sacra corona nostra gubernent, sicut gubernant ci\'itates, oppida
et \'illas in terris dietarum sedium existentes etc.).
DupZ1 ce chiar prin aceasta am fZ1c11t dovada şi itlll ar[1tat silualia noastre", egală
cu a conceti1\enilor noşlrii sa';i din scaunul Sibiu, drept una a oamenilor liberi, şi cct
teritoriul nostru din scaunul Tt"llmaciu a fost înglobat numai în teritoriul regesc şi am
fost PU'li sub administraţia funclion,Hilor saşi împreună cu conceti'i!enii noştri saşi
(şi în] situil\ie egalZ1 [cu aceştia]: deputaţii Universil[1\ii săseşti s-au ag,"itat de un singur punci al diplomei, în care figureazt"1 între apar\in,-1torii înglobatului scaun Lilmaciu şi cuvîntul valachis (în original suna într-adevăr astfel: incorporamus el cum
agris, alpibus, monlibus, campis valachis silvis et.), şi prin aceasta au voit sZ1 dovedeasci\ c[1 am fost donali cu teritoriul regesc împreuna cu oameni şi pi:imint naţiunii săseşti, fiindcă cuvinlul „valachis" ar dovedi starea noastr,i de iobagi. Drept
dovadi\ am putea invoca toate actele de judecată ale Universitct\ii si:iseşti. Chiar din
cauza acestui cuvint însemnat şi a dovezii for\ate folositu împotriva noaslrct a trebuit
să declart"1m falsificilt acest document prezentat şi să l[tsăm să fie ştampilat de tribunal, ca nu cumva să aparii un al doilea document asemăn'1tor. Acest document. pe
care baza pe cuvintul „valachis", şi-a întemeiat Universitateil s,"1seasc,-1 preten\iunea
de dominare, în mod deosebit la tribunal împotriva noastr[1 şi ildunarea deputa\ilor
ardeleni din 1651-1652 a voit sii-1 prezinte, ceea ce nu au fZ1cut saşii şi din cauza
aceasta acest document a fost declarat de mai mulle păr\i competente ca un falsificat istoric. (Vezi nr. 159 şi 160 din 1870 ale Buletinului din Budilpesta.) Acest document prin care Universitatea s[1seasc[1 a voit să dovedească preten\iile sale de dominare faţă de scaunul Tălmaciu, a ajuns în de2baterea vast,i a autorităţilor amintite mai sus. Curtea regeasc'1 de apel din Ardeal, scaunul gubernia), cancelaria regal[1 s-au pronun\at prin senlin\.i asupra lui. Fiscul regal a trebuit sct inceapZ1 în
anul 1748 lnaintea forului produclional, proces, decis in favoarea scaunului din TZllmacit1 în anul 1822, de aici guvernul [scaunul gubernia)] şi cancelaria regal.:i s-au
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pronunţat tot în favoarea noaslri:i şi a fost întZ1rit de împZ1ratul şi reqelc francisc I
în aşa fel cii. noi nu sînlem supuşii şi iobaqii naliunii sctseşli, ci o,.J1neni liberi pe
pămîntul regesc. Numai puterii mari şi influentei însemnate a naţiunii sZ1seşti le-c1
reusit sZ1 z[1dZ1rnicească comunicarea acestor mari şi importante hot,hîri, ceea ce a

trebuit sZ1 recunoasc/'1 însZ1şi Unin'rsilatea sZ1sec1scZ1 în „L-1muririle" rcddctate la memoriul nostru. Dar în pofidu acestl•i z,-1dZ1rniciri uceastil hotărirc stZ, în picioare de
fapt şi de drept şi poate fi considerată ca o recunoaştere> d situutîei noastre de drept
de către înaltele şi cele mai înalte autoritf1ti ale tării, şi de însuşi reqele, clin care se
desluşeşte, că noi sîntem pe pămîntul reqesc un popor libN '.,i nicidecum nu 5.Întem
şi nu am fost iobaqii UniversitZ1tii si:iseşli.
De asemenea amintim cZ1 în procesul purtat între scaunul filial Si:ilişte şi Universitatea sc'isească cu rescriptul imperial nr. 5562 din 20 decembrie 1B37, asupra acelei cereri a naţiunii săseşti, după care comunele scaunului Si:iliste st1 se reqlementeze
în sensul leqilor urbariule, s-a hoturit aceea, ca sZ1 nu se aprobe aC(,<1stZ1 dorin\,1,
deoarece aceşti locuitori nu se pot considera iobagi adevcirati Cd în comil<1te, aşa
cum am dovedit aceasta în memoriul noslru. Fie-ne permis încZI sZ1 <1mintim ci\ cu
toate acestea, tribunalul amintit din F[;qăraş a respins plînqerea scaunului filial din
Tălmaciu, referitor Ia recunoaşterea libertttlii sale şi a qcisit cZI nu este competent.
să intre în judecarea documentului din 1453, citat ca dovadci principalei şi ca titlu de
drept, document cure cuprinde chestiuni politice ~i de drept statal şi nu chestiuni de
competenta l1ibunalul11i. Astfel il hott1rît în anul curent, în urma apelului şi curtea
reqească din Tirqul Mureş.
Dar acum Universitatea si:ise<1sci'i a venit în fata i\celuiaşi tribunal urbilrial din
F/'1cJi:iraş împotriva fieci'irei comune în pilrte din scaunul T,-tlmaciu şi Si:ilişte cu proces
de separarea pZ1durilor şi păşunilor, in\'ocînd din nou în primul rîncl documentele
afirmative de dona\ie citate din anii 1453 şi 1472, precum procesul-verbal de dezbatere din 185G, dup[1 care despl'1gubirea urbariali'i i s-c1r fi promis şi dat chiar.
Onorotă Cameră

de

deputaţi!

E adeviirat cii tribunalul poate primi astfel de dezbateri şi despi:\q11biri ca fapte
dovedite, dar poate el întreba competent dacf1 ccesle documente sînt legale suu bc1?
Dacă o astfel de desp,-1CJ11bire i se cuvine sau ba llniversilt1ţii s,iseşti? Dacr, oare tara
şi fondul ei monetar au fost obliqati lc1 despi1qubiri sau ba? etc.
ln zadar am cita noi în faţa tribunalului ele ex ... Consiqnalio don<1lariorum, qui
decimas in paqis sedium nalionis saxonicae percipiunl ", pe care, în memoriul nostru
l-am citat şi în c<1rc se poate spune rlespre TZtlmaciu c,i „nullas decimus pendanl •
şi despre comunele SCilunului Si\lişte „decimas in aere reclimunt, quac pecunia redemtitia duobus indicibu~ sedis SelistP cedil", de(Jcalrn am invoc,1t de exemplu reqnicolara Conscriplio din 1722, prin carC' ni s-au atribuit loale drepturile re\Jale şi posPsiunile (despre care tribun<1lul urbarial ar putea spune cii conform ordinului public
urbarial nu trece peste 181!1); inutil am cita )i alte multe documente anterioare care
ar filee dovada ci'i nu am fileul roboli'i, ci am pl<ltit numai taxele-salariale. Fiindc,i
\ribunalele nu se extind asupra acestor chestiuni, ele depiişind competenta lor.
Sii ne fie permis a atinc1e inc;\ urmt,Loarea împrejurare. ln jurul anul 1752 sau
l 753 s-a efecluc1t reqlementarea silualiilor teritoriului reqesc prin delegatul reqal
5eeberq (aşa-numita requlaţia Seeber~1iant1) despre care însr, ştim fcrnrte pu\in, deoarece nu am vei.ml niciodati'i documentele respective. Am au,.it doar alila ci:i în decursul acestei re~1lement[1ri s-ar fi ~islat t<1xele-salariale şi impozitele-produse, destinate pentru plc1ti1 functionarilor şi cZI <1ceşti funclionari au fost pliitili cu plalZI fixă,
taxele însii şi impozitele au fost destinate alodiului comunal. De fapt în cursul mai
multor ani, comunele noastre nu au pl,-ttit nici o laxi'i, dar mai tirziu, în jurul anilor
1771 şi 1774, s-au prezentat func(ionarii saşi, mai ales cei din Sibiu, cu pretenţii nu
numai falii de laxe-salar, ci în qeneral pentru re5.tantele considerabile din 1753 şi
din anii urm[1tori şi au denumit apoi acest impozit întotdeauna taxe de robotii. Numai acum c1 pulul vedea poporul nostru c,i reglemenl<1rea Seebergianu nu le-a adus
favorurile spernte şi promise. Autorili'i(ile siiseşti şi-au pulul procura în acest timp,
adic[1 în anul 1766 faţ;;, de scaunul Sălişte şi 1768 fată de scaunul Ti:ilmaciu conscripţiuni urbariale, prin care au făcut s[1 se treacu fiecare taxr,, drept regal munţii şi
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p~idurile în favoarea unei persoane morale total necunoscute, a acelor <;,apte juzi
(Siebenrichter) şi la aceste conscrip\iuni se referii Universitatea s,-1seascci ca a treia
dovadă împotriva noastră în procesele urbariale, cu toate c[1 în acest timp au fost
în curs procese de-ale comunelor noastre împotriva autorită\ilor sliseşti şi cu tonte cei
populatia noastrli chiar în acest timp a protestat în modul cel mai energic împotriva
preten\iilor ele ctomina\ie ale saşilor.
Din cele amintite pînt1 acum ponte vedea on(')rata Camerei ele deputali c,-t în
aceast,1 a ctoua jum[1tatea a secolului al 18-lea s-a fiicut o mare schimbare în taxele-salar pl,-1tite ele noi şi pe care Universitatea sciseascci îşi bazeaz[1 aspiraţiile ei spre
ctomina\ie, schimburi care s-au fZ1cut iar,-1şi pe cale actministrativă, acticci prin rPglementarea pămîntului regesc ordonatei de ~Juvern.
Cum s-ar putea constata deci legalitatea sau ilegalitatea acestui procedeu astfel
clecît prin onorata adunare a deputatilor şi a înaltului guvern. Să presupunem cel în
urma regulamentului citat, taxele plătite de noi func\ionarilor noştri (de persoane,
arendaşii munlilor etc.) s-au concentrat sub titlul ele venite ale acestora într-un fond
special, în aşa-numitul fond al na\iunii săseşti, din care func\ionarii şi-au primit salariile lor fixe; credem de o parte cei impozitele astfel transformate, în cazul cf1
această schimbare ar fi fost permist1, puteau curqe în acest fond pînă cînd func\ionarii p[1mîntului regesc au fost pl,Hi\i de stat, pe de altei parte însi"t nici fondul sau
func\ionarii şi nici chiar Universitntea sZ1seascZ1 nu au devenit seniorii noştri, cf1
aceşli din urm[1 nu pot cere legal desp[1gubiri urbariale şi deasupra încii separări şi
r[1scump;ir[1ri ale drepturilor noastre regale. LiisZ1m însC:-1 neatinse diferitele întrebări
importante ce ar decurge din acestea, dar se poate vedea cii aceste chestiuni le poate
solu\iona numai onorata Camer[1 a deputaţilor şi înaltul guvern.
Prea

onorată Cameră

de

deputaţi!

Aceste chestiuni, amintite mai sus sînt foarte importante pentru noi, cit şi
pentru fondul monetar al ţării. îndrăznim a afirma chiar, că dacă nu sînt mai importante, sînt totuşi aşa de importante ca interesele vechiului regiment ardelenesc
de grăniceri, pentru care înaltul minister maghiar a iniţiat dezbateri speciale.
Am dovedit pînă acum, cii nu am îndeplinit şi plătit niciodatci taxe de robotci
şi n-am prestat robotii, taxe care se vor dezbate în viilor în conformitate cu legile
ţiirii noastre, ci numai impozite, întrucît au fost cerute cu buniivoin\ii sau stricte\e,
servicii mai m[1runte funcţionarilor noştri pentru activitii\ile lor de funclionari, întrucît ar fi fost obicei sau necesitate, pe care însă nicicînd nu s-ar fi putut întemeia
relaţii urbariale, am dovedit că pretenliile UniversitZqii săseşti pentru a primi pentru
noi desp[1gubiri urbariale, sînt neîntemeiate şi în fine am arZ1tdt cZ1 aceste chestiuni
se pot soluţiona de camera de deputa\i sau de guvern. Cu supunere cerem deci din
nou:
Să binevoiască onorata Camerii de deputa\i a declara: cei locuitorii şi comunele
scaunelor filiale Sălişte şi Tălmaciu nu au stat în nici o rela\ie urbarialZ1 şi cel competenta tribunalului urbarial nu se poate extinde şi asupra lor.
S!ntem cu adînc respect reprezentanţii locuitorilor din scaunele Siilişte ~i Tcilmaciu (... f 1
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Urmează semnăturile reprezentanţilor celor 11

Sălişte şi Tălmaciu

conform textului maghiar de mai sus
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localitătl din scaunele filiale
şi

fig. 1-4

Un memoriu din anul 1870

EINE BITTSCHRIFT DER DEN STOHLEN SĂLIŞTE UND TĂLMACIU
ANGEHORENDEN GEMEINDEN AUS DEM JAHRE 1870.

(Zusammenfassung)

Wie bekannt, gehărten die Bewohner der Gemeinden der dem Sluhle Sibiu
unlergeordneten Stiihlen Sălişte und Tălmaciu bis zur Schwelle des XIX Jahrhundert5
dem gewesenen „Kănigsboden a (fundus regius) an.
Aus den Zeilen der Siebenburger Presse des XIX. Jahrhunderts, aus den bis
jetzl erschienenen Synthesen wie auch aus neuentdecklen Archivquellen nehmen wir
Kenntnis von den Bestrebungen der Bewohner dieser Stiihle, ihre Rechte, entlang der
sturmbewegten Geschichte Siebenburgens vor den wiederholten Unterwerfungsversuchen der Săchsischen Universitat zu wahren.
In der vorliegenden Arbeit stellen wir gerade einen solchen Moment aus dem
Jahre 1870 vor, als die beiden Stiihle Sălişte und Tălmaciu versuchten auf dem Wege
von Bittschriften ihre alten Rechte und Freiheiten vor den unbegriindeten Anspruchen
der Săchsischen Universităt zu verteidigen, die es versuchte sich ihrer Berge, Wălder
und Weiden zu bemăchtigen.
Die damals verfasste Bittschrift, welche wir als Beilage verăffentlichen, ist ein
sprechender Beweis dafur dass die Einwohner der betreffenden elf Gemeinden weder
Leibeigende noch Hărige waren, sondern freie Bauern mit Eigentumsrecht, die dem
Kănigsboden angehărten, wo sie nie in Urbarialverhăltnissen lebten.

29 -

Crisia '79

https://biblioteca-digitala.ro

https://biblioteca-digitala.ro

VASILE LUCACIU, MILITANT PENTRU REALIZAREA
STATULUI NAŢIONAL UNITAR ROMÂN.
CONTRIBUŢII DOCUMENT ARE
de

BLAGA MIHOC

La 28 noiembrie 1922, dr. Vasile Lucaciu se stingea din viaţă,
discret şi sărac, în ţara care se ridica mare, frumoasă şi bogată. La
finele unei căi lungi, cu dobîndiri măreţP, ,,se împlinea astfel o viaţă
de simplitate romană, sfîşiată de arderea intensă, din care s-au plămă
dit ideile cele mai nobile, pentru o cauză aleasă" 1 • Drumul existenţei
lui Vasile Lucadu s-a circumscris cu ce a avut el mai bun în linia
unei bătălii eroice, pentru care sacrificiile n-au cunoscut margini aceea a luptei pentru cauza dreaptă a unei naţiuni asuprite în ţara sa de
o mînă de magnaţi înfrăţiţi în nedreptăţi şi tiranie, într-o împărăţie
cîrpăcită prin diplomc1ţie şi mariaje, din naţiuni şi ţări cu interese
deosebitc>.
În vreme-a activităţii lui Vasile Lucaciu şi a celor care s-au contopit cu el în marea trăire pentru interesele unei mulţimi sărace şi
nPdreptăţite, Imperiul habsburgic îşi încredinţase de cîţiva ani destinul
regimului dualist al claselor dominante austriace şi maghiare, conducătoare singure şi egoiste ale unui stat opresiv. în mijlocul „pătimiri
lor" de pe urma politicii de deznaţionalizare, practicată cu intoleranţă
prin şcoală şi instituţii publice, Vasile Lucaciu afirma dreptul poporului român la existenţă, la menţinerea obiceiurilor şi tradiţiilor sale
inalienabile. Ca profesor la Liceul din Satu Mare (1878-1885), ca preot
în comuna Şişeşti ( 1885-1907) din judeţul Maramureş, ca deputat în
parlamentul maghiar (1907-1910) şi, mai tîrziu, ca ministru fără portofoliu în guvernul României, Vasile Lucaciu este căutat de cererile de
ajutor material sau moral ale ţăranilor, elevilor şi intelectualilor aflaţi
1
Blaga Mihoc, Pentru cauza dreoplă a unei naţiuni, în Pentru socialism, 1972,
nr. 5855, 25 noiembrie, p. 2.
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la strîmtoare. Din Şişeşti acest „Mecenate" al poporului român şi-a
purtat destinul şi şi-a risipit viaţa pe drumurile luptei petiţionare, parlc1mentare şi mai tîrziu armate 2 • Concretizarea cca mai adecvată a luptPi petiţionare - credinţă de căpătîi, moştenită peste decenii dP la
autorii celor două „Supplex:-uri, o constituie „Memorandul" din 1892,
la elaborarea căruia istoricii au descoperit şi o contribuţie a lui Vasile Lucaciu. ,,Dăruiţi" cu amenzi şi ani grei de temniţă, memorandiştii
au aflat un sprijin dublu, al maselor populare din Transilvania şi al
opiniei publice europene, hrănită din suflul general al mişcărilor de
elibNare naţională din acele timpuri. Refluxul, latenţa, pasivitatt>a
( 1894-1905) iniţiată de conducătorii Partidului Naţional Român a fost
în fapt o epocă de acumulări, urmată de trimiterea unor deputaţi în
parlament, care urmau să susţină cererile îndreptăţite ale naţiunii române. Colaborarea bihorenilor Ioan Ciordaş şi Constantin Popoviciu,
fruntaşi ai organizaţiilor locale ale Partidului Naţional Român din
Bihor, impunea, la 27 august 1907, în aclamaţiile mulţimii din Beiuş
şi împrejurimi, alegerea lui Vasile Lucaciu ca deputat în parlamentul
budapestan. Anii rodnici de delimitare a poziţiei sale faţă de probh
melc> majore ale contemporaneităţii - construcţie socială, filozofie,
morală, vremea deputăţiei (1907-1910), definesc în Lucaciu spiritul
democratic, sentimentele umanitare progresiste. Diapazonul timpului
purta în rezonanţa sa prevestirea izbucnirii furtunii genNale; piaţa
opiniei publice, după cum observa Vasile Lucaciu într-o cuvîntare din
1915, otrăvită de stîlcirea teoriilor lui Nietzsche despre supra-om (naţiuni de elită), era pregătită de militarismul g0rman pentru războiul
distrugător între victimele căruia urma să se numere şi România. Peste
munţi, la Bucureşti şi în alte oraşe ale României, cuvîntările lui Vasile Lucaciu vor incendia cu dogoarea lor patriotică inimii<"' oamenilor
simpli, contribuind la pregătirea alăturării militare a României de partea Antantei. Trebuie să recunoaştem, fără putinţă de tăgadă, că daL·ă
în timpul primului război mondial românii transilvăneni din cadrul
armatei austro-ungare, căzuţi prizonieri în Rusia sau Italia, s-au înrolat
voluntari de partea României, aceasta se datoreşte şi neabătutei osteneli a lui Vasile Lucaciu.
Viaţa distinsului patriot Vasile Lucaciu a reţinut atpnţia multor
istorici şi publicişti, care ne-au liisat despH' el importantP studii şi
articole. Cîmpul informaţiilor asupra „Leului de la Şişeşli", cum a fost
supranumit dr. Vasile Lucaciu, s-a lărgit în ultima vreme prin contribuţii documentare revelatoare memorii, articole de presă, documente de arhivă, corespondenţă etc., care înmănunchiate sub privirea
de ansamblu a unui biograf cunoscător ar putea completa, în linii mari,
o monografie cu mult peste dimensiunea şi importanţa celor care i-au
1

2

Ibidem
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fost dedicate 3 • O notă de majoră importanţă. în biografia lu: Lucac-:u
o are cLmatul familial şi social-politic în care acesta şi-a petrecut anii
copilăriC'i, anii de şcoală, anii cînd i se consolidează trăsăturile de
caracter, ,,cînrl se oţeleşt0 sufletul, pregătindu-l pentru viaţă". lată
de ce pulern spune că ambianţa familială a fost pentru Lucaciu „mediul
care justifică pe deplin atitudinea sa naţionalistă (de luptător pentru
clr0pturile naţionale ale românilor transilvăneni n.n.) . . . de mai
tîrziu" 4 •
Născut într-o simplă famili0 de învăţător, cu o avere desigur sub
neces;tăţile obişnuite, ţinînd cont de greutatea cu care obţineau învă
ţătorii români „soluţiunea" ( salariul) într-o formă de organizare socială şi statală care nu-i remunera pentru opera lor educaţională, Vasile Lucaciu a cunoscut de timpuriu lipsurile şi nevoile în care trăiau
cei obidiţi. El se naşte la 22 ianuarie 1852 în localitatea Apa, din judeţul Satu-Mare\ unde Mihai Lucaciu, tatăl lui, calificat ca învăţător,
profesa ocupaţiunea de cantor, primind un salariu sub ceea ce i se
cuvenea conform pregătirii sale. După ce la 1857 postul de învăţător
din comună a devenit vacant, prin plecarea învăţătorului Făgărăşanu,
nemulţumit cu „soluţiunea" acordată, Mihai Lucaciu, preia conducerea
şcolii confesionale din comuna Apa, solicitînd, sub ameninţarea neîncheierii complete a ciclului de învăţămînt din acel an, mărirea corespunzătoare a remuneraţiei. Lipsurile de ordin material, adăugate faptului că nu-şi putea practica, conform calificării, meseria în permanenţă, precum şi unele neînţelegeri cu parohul comunal Simion Erdăş,
îl fac pe Mihai să părăsească comuna. În primăvara lui 1858, la 28 mai,
el a făcut un „schimb de staţiune" - adică de post - , cu Georgiu Toray, cantor-docent la Baia Mare 6 , schimb care-i va cauza multe supărări
prin efectul său imediat - un „înverşunat" proces judecătoresc, la
care cei doi îşi disputau 180 de florini primiţi ilegal şi în mod anticipat de Toray, precum şi roadele recoltei din acel an de pe o suprafaţă de pămînt de 2 iugăre, pe care Mihai Lucaciu o folosise în comuna Apa 7 • La Baia Mare, Mihai Lucaciu, dispunînd de condiţii mai
3
Amintim între acestea: Alexandru Ciura, Biografia părintelui Vasile Lucaciu,
Sibiu, 1928; Tiron Albani, Leul de Ia Şişeşli, Oradea, 1936; Ilie Dăianu, Leul de Ia Şi
se.5li, Oradea, 1936; Corneliu Mezea, Leul de la Şişeşti, 1852-1922, Satu Mare, l!J3G;
~,:ian Lupaş, Un tribun du peuple roumain de Transylvanie. Le Pretre Vasile Lucaci,·,
în Revue de Transilvanie, t. III, 1937, nr. 2,p. 167-178; Augustin Iuga, Cu privire Ia
Vasile Lucaciu. Acte, documente, procese, Baia Mare, 1940; Valeriu Achim, Aurel
Socolan, Vasile Lucaciu - luptător pentru drepturile românilor şi unirea Transilvaniei cu România, Baia Mare, 1968; Grigore Ploeşteanu, Aspecte din viaţa şi activitatea
lui Vasile Lucaciu (1852-1922), în Studii de istorie, filologie şi istoria artei, Editura
Academiei R.S.R., Bucureşti, 1972, p. 93-133.
4
Corneliu Mezea, op. cil., p. 12.
5
Valeriu Achim, Aurel Socolan, op. cit., p. 201.
6
Arhivele Statului Baia Mare, fond Protopopiatul greco-catolic Baia Mare, dosar
178/1858, (nepaginat)
7

Ibidem
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Fig. 1. Dr. Vasile Lucaciu, (fotografie din jurul anului 1900).
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bune de practicare a meseriei şi fiind şi cantor şi învi'1ţător în acelaşi
timp, va putea să se ocupe mai temeinic de educaţia copiilor săi, pentru instruirea cărora existau acum mai multe poslbilităţi. Salariul său
anual. acordat în schimbul muncii pe care o presta, precum arat5 documentele de arhivă, era de 300 de florini 8 • Harnic şi plin de voinţă,
învăţătorul Mihai Lucaciu se va ocupa cu Lcrminarea edificării noii
clădiri destinate şcolii confesionale româneşti. La şcoala pe care a condus-o au „umblat" şi copiii săi, între care şi Vasile Luc:aciu, îndru:Eat
mai apoi la gimnaziul romano-catolic baimărean''. Mihai Lucaciu a avut,
cu siguranţă, grijă să poveslească fiului său Vasile, în serile lungi de
iarnă, despre îndelungatele nedreptă.ţi care l-au împins la re>voltă pe
iobagul Luca din Jojib (tc1tăl lui Mihai) împotriva contelui Karoly,
despre proiectata sa hotărîre de a fugi, la 1848-1849, aşa cum făcu
SC'ră şi alţii, li1 Avram Iancu în Munţii Apuseni, în ciuda tuturor impC'd'mentelor10. Conştiinciosul „docente" Mihai Lucaciu a aflat şi primit cu mare bucurie ştirea despre înfăptuirea Unirii, la 24 ianuarie
1859, căci documentele ele arhivă menţionează faptul că el, între mulţi
alţii, ,,s--a prenumerat" la cartea lui Vasile Maniu, Disertafiune istorico-critică despre Jimba, literatura şi originea românilor, pe care
conducerea bisericească din Gherla o recomanda cu multă insistenţă
ca o lucrare ,, ... ce se cuprind singur cu noi, cu lipsele şi cu interesele noastre, punîndu-se înaintea ochilor trecutul cel trist, prezentul
cel îmbucurăloriu şi venitoriu cel frumos ce ne aşteaptă " 11 şi care va
fi cu siguranţă citită cu mare interes, la vremea sa, de către tînărul
Vasile Lucaciu, ajuns peste puţină vreme ( 1862-1866) elev la gimnaziul din Baia Mare. Epoca la care ne referim corespunde cu dezvoltarea luptei pentru emanciparea naţională a românilor, într-o vreme în
care a înflorit viaţa constituţională în locul guvernării absolutiste abandonate din motive lesne de înţeles de curtea vieneză. Tocmai de aceea
vîltoarea evenimentelor care au urmat a atras şi pe Mihai Lucaciu,
SE'mnatar, alături de mulţi alţii, al unui memoriu către Cancelaria Aulică Ungară, pentru întemeierea „în spiritul timpului înaintătoriu, de
a cărui geniu e electrizată toată Europa", a unei catedre de Lmbă
română la gimnaziul băimărean, frecventat în acele timpuri de mulţi
8

Ibidem

n La gimnaziul romano-catolic din Baia Mare, întemeiat în 1696, funcţiona din
anul 1862, o catedră de limbă şi literaturii română (/ndrumălor 1n Arhivele Statului
Judeţul Maramureş, Bucureşti, 1974, p. 233, 237; Blaga Mihoc, Unele aspecte privind
prezenta elevilor români şi studiul Jimbii române în gimnaziul din Baia Mare, în Crisia, 1978, p. 555-564).
10
Valeriu Achim, Aurel Socolan, op. cit., p. 17; Aurel Socolan, Blaga Mihoc,
125 de ani de la revoluţia din Ţările Române; lile din lupta maselor populare maramureşene, în Pentru socialism, 1973, nr. 5995, 10 mai, p. 2.
11
Arhivele Statului Baia Mare, fond Protopopiatu/ greco-calo/ic Seini, dosnr
234/1859 (nepaginat); Vasile Căpîlnean, Liviu Tataru, (Vasile Lucaciu/, Climatul social
fi familial, în Pentru socialism, 1972, nr. 1972, nr. 5855, 25 noiembrie, p. 2.
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tineri români 12 • De la „înălţimea" acestei catedre, solicitată în num<>le
a 108.247 de români şi întemeiată „cu greu" de către guvernanţi, profesorii români au desfăşurat o eficientă activitate patriotică naţională
în rtndul gimnaziştilor printre care se găsea şi Vasile Lucaciu. Peste
ani, el îşi va aminti cu multă plăcere de frumoasele „prelegeri de istorie a poporului român", de patosul cu care Ştefan Bilţiu 13 i-a predat,
la 1864, o lecţie despre Unirea Principatelor, care „l-a impresionat în
mod deosebit pe tînărul gimnazist, incit şi-o va reaminti toată viaţa" 14 •
în această vreme lupta poporului pentru drepturi şi libertăţi politice
creşte în intensitate; în fostele comitale Satu Mare şi Maramureş se
desfăşoară „conferenţe naţionale" la care participanţii arată necesitatea ţinerii unui congres naţional al tuturor românilor din Imperiul
habsburgic 15 , se întemeiază diferite asociaţii culturale ca „Asociaţiunea
pentru cultura poporului român din Maramureş" 16 , (1861 în Sighet), se
difuzează publicaţii româneşti, în care sunt descrise marile evenimente din România. Tinerii din gimnazii, între care şi Vasile Lucaciu,
întemeiază reuniuni şi societăţi de lectură 17 , prin intermediul cărora
literatura istorică şi beletristică românească circulă între elevi, eultivindu-le dragostea faţă de creaţiile populare şi direcţionîndu-le interesul pentru chestiunile ce preocupă întregul popor român. Un rol
important în acest sens îl au publicaţiile româneşti: Familia, Umoris-

tul, Gazeta Transilvaniei, Transilvania, Amicul şcoalei, Românul, Concordia, Aurora Română, prezente în bibliotecile particulare şi în cele
districtuale: ce au luat fiinţă, după 1872, în Baia Mare, Baia Sprie şi
Seini 18 • În acest mediu s-a dezvoltat Vasile Lucaciu şi şi-a sporit interesul faţă de viaţa şi tradiţiile poporului român. Un colaborator de
nădejde şi confident întru toate a avut de timpuriu Vasile Lucaciu în
12 Arhivele Statului Baia Mare, fond Protopopiatul greco-catolic Baia Mare, dosar 1861 (nepaginat); Trofin Hăgan şi colectivul, Maramureşul şi Uni rea, Baia Mare,
1968, p. 153-154; Vasile Căptlnean, Contributii la cunoaşterea preocupărilor pentru
înfiintarea de şcoli medii româneşti în Baia Mare şi Seini, după re\'olu/ia de la
1848, în Marmafia, Jl, 1971, p. 161-172; lndrumător în Arhivele Statului Judeţul Maramureş ... , p. 237; Blaga Mihoc, op. cit.
13 Ştefan Bilţiu, alături de Gavril Szabo, este semnatarul unei interesante „scrisori• (de fapt memoriu) către George Bari ţiu, în care, între altele, soliei tau inter\'enţia acestuia pentru obţinerea unui ajutor bănesc din România, in scopul întemeierii
unui gimnaziu românesc la Baia Mare (Blaga Mihoc, Date despre aduna.rile gcnern/l'
ale „Astrei" din 1869 şi 1903, în Crisia 1978, p. 392-394).
14 Valeriu Achim, Aurel Socolan, op. cil., p. 19.
15
Arhivele Stalului Baia Mare, fond Protopopiatul greco-catolic Vişeu, act nr. 78. 1861;
Trofin Hăgan ... , op. cit., p. 138-152
16 Analele Asociatiunii pentru cultura poporului român din Maramureş JR60-1905,
Gherla, 1906; Alexandru Filipaşcu, Istoria Maramureşului, Tipografia ziarului „l'niversul", Bucureşti 1940, p. 191-199
17 Vasile Scurtu, Mihai Trileanu, Societatea de lecturd a C'/C\'ilor români de la
Liceul din Baia Mare, în Studii şi articole de- istoric-, Bucureşti, 1966, p. 146-151
18 Arhivele Statului Baia Mare, fond Protopopiatul greco-catolic Sl'ini, dosar
292,'1872 (nepaginat)
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fratp}e său Constantin Lucaciurn (1860-1920), cursant şi el, cu cîţiva
ani mai mic, la acelaşi gimnaziu din Baia Marc•. Cariera şi personalitatea lui Vasile Lucaciu l-a aşezat pe Constantin într-o oarecare umbră,
deşi în multe ocazii acesta s-a dovedit un tot atît de priceput întreprinzător pe ter(lnul luptei pentru eliberarea naţională a poporului român din Transilvania. La moartea lui Constantin, în 1920, Iorga arăta:
,.S-a stins în Ardeal preotul Constantin Lucaciu, fratele părintelui Vasile Lucaciu, a cărui zgomotoasă faimă îi umbrise viaţa. Şi totuşi, acest
mărunţel şi slăbuţ preot avea calităţi refuzate de soartă marelui retor
de pe vremuri, al cauzei naţionale şi osînditului cu aşa de răsunător
proces al Memorandului" 20 •
După ce a absolvit şcoala tatălui său, Constantin Lucaciu a urmat,
ca şi Vasile, cursul gimnaziului băimărean, apoi seminarul teologic
din Gherla. În acest timp, dr. Vasile Lucaciu, absolvent al academiei
„Propaganda fida0" din Roma, devf'nea profe>sor titular la catedra de
limba română de la liceul din Satu-Mare. Ca profesor, el şi-a desăvîrşit
studiile la universitatea din Budapesta, ajutat fiind în pregătirea examenelor orale şi a lucrărilor scrise de Alexandru Roman ( 1820-1897),
cu care a purtat de altfel şi o interesantă corespondenţă (vezi Anexe
1, 2, 3, 4 21 ).

Pentru atitudinea sa românească, manifestată prin grija deosebită
în predarea limbii române şi prin spiritul naţional în care concepea
să-şi desfăşoare activitatea, Vasile Lucaciu a venit în conflict cu autorităţile de stat, angajate într-o susţinută campanie de deznaţionalizare
a românilor sătmăreni. Ministerul cultelor şi instrucţiunii publice încearcă, fără succes, să-l transfere la liceul lin Losoncz; Vasile Lucaciu
preferă să părăsească învăţămîntul şi la 1885 se slabileşte ca preot
în comuna Şişeşti 22 , unde îşi va realiza sistematic îndrăzneţele sale
planuri. Peste doi ani, la 1887, cu ocazia sărbătoririi semicentenaruiui
rn Vasile Căpilnean, Liviu Tătaru, op. cil.
Nicolae Iorga, Oameni care au fost, Bucureşti, 1967, vol. II, p. 182
21 Din scrisorile adresate de dr. Vasile Lucaciu lui Alexandru Roman rezultă
în mod indirect preţuirea pe care a avut-o acesta din urmă faţă de dr. Vasile Lucaciu sau faţă de aceia pe care acesta îi recomanda. (Biblioteca Academiei R.S.R.,
69 (1-4)
)
Secţia manuscrise, în continuare B.A. R.S.R., S.M., Mss. S ---'----'--DCCCXXII)
22
ln comuna Şişeşti unde a locuit, cu întrerupere, din 1885 pînă în 1914, Vasile
Lucaciu a fost mereu persoana centrală care „a căutat, prin toate mijloacele, să
ridice gradul de cultură a poporului•. Locuitorii din Şişeşti şi din localităţile Dăneşti,
Bontăieni şi Unguraş, ce intrau în parohia respectivă, aveau, astfel, în Lucaciu un
adevărat mentor, preocupat de propăşirea lor economică (a introdus creşterea pomilor
de soi, cum este mărul Ionathan, a organizat o pepinieră de 30 de ari, din care oferea
elevilor buni puieti pentru plantat, deprinzîndu-i cu altoirea etc.) şi social-culturală
(a construit, în anul 1905, o frumoasă şcoală cu „2 săli de clasă şi un apartament
pentru locuinţa invătătorului", lua parte la jocuri sportive, în special la „jocurile de
oină, fotbal şi popice", cu care i-a deprins pc cei tineri) (Aurel Socolan, La Şişeşti,
în Pentru Socialism, 1972, nr. 5855, 25 noiembrie, p. 2)
20
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Gnzetei Transilvaniei, Vasile şi Constantin Lucaciu trimiteau la redacţia revistei o scrisoare de felicitare, în care îşi exprimau dorinţa ca
sărbătoarea centenarului Gazetei „să afle pe românii uniţi "~ 3 • Observăm, astfel, că din acel moment Vasile Lucaciu avea ca aderent la
marile sale acţiuni pe fratele său mai mic, care-l va întovărăşi între
ceilalţi 300 de români ce au constituit delogaţia mP,morandiştilor la
Viena, din 1892. De altfel, un moment care anticipează această acţiune
politică, este conferinţa naţională din 17 februarie 1891, ţinută într-o
sală a restaurantului din Baia Mare, cu participarea a 90 de intelectuali
români din comitatul Sălaj şi Satu-Mare, între care „bătrînul naţiei",
George Pop de Băseşti, şi fraţii Vasile şi Constantin Lucaciu 21 • Conferinţa a hotărît să redacteze, aşa cum raporta căpitanul şef al oraşului,
primarului din Baia Mare, ,.o lucrare de mai multe pagini, scrisă în
termeni vehemenţi", în care arată că „limba şi roligiunea naţiunii române mai ales în licPul de stat din Baia Marc sunt desconsidorate şi
a recomandat că pentru satisfacerea plîngerii lor memoriul (prezentat
conferinţei de către dr. Vasile Lucaciu n.n.) să fie înaintat înaltului
minister al cultelor şi Educaţiei şi Dietei Ungariei":!,;_ Constantin Lucaciu a redactat şi citit în „conferenţă" un alt memoriu în care cerea
recunoaşterea oficială a „Uniunii Femeilor Române din Sătmar". îndemnat dP Vasile Lucaciu, el a trimis multor publicaţii ro:nâneşti informaţii despre mersul lucrărilor conferinţPi şi despre ceea ce s-a discutat cu acea ocazie 2 r1. Trecînd dincolo de „interesele culturale" ce ocupau în general lucrările conferinţei, unul „din participanţi", precum se
preciza într-o notă a politiei băimărene, acesta fiind după toate prebab'lilăţilc dr. Vasile Lucaciu, a „susţinut" ide<'a sporirii numărului de
români în parlament şi în organele de conducNe judeţenP, pe motiv
că aceştia nicăieri „nu sunt suficient de reprezf'ntaţi " 27 • 1n desele abs0nţe al0 lui Vasile Lucaciu, cauzate fie de participarea Ia întrunirile
Partidului Naţional Român, fie de arestările ce a sufNit de pe urma
proceselor ce i s-au intentat în perioada dintre 1892-1894, Constantin
s-a îngrijit de familia fratelui acestuia, sprijinind-o materialiceşte>. Este
semnificativă, în acest sens, corespondenţa lui Constantin cu Epaminonda, fiul lui Vasile Lucaciu, aflat la studii în Roma, datînd de pe
vremea dnd Vasile Lucaciu era închis în urma procesului m0rnorandist.
lu Seghedin. Amintim, în acest loc, două scrisori: una a lui Epaminonda
23 Ştefan

Pascu, Marca Adunare Naţională de la Alba Iulia, Cluj, HJG8, p. 153.
Arhivele Statului Baia Mare, land Primăria oraşului Baia Mare. Acte prezidenact nr. 341/1891; Trofin Hăgan ... op. cit., p. 155-157; Blaga Mihoc, Două docu-

24

ţiale,

mente semnificative din anii 1862 şi 1891 privind lupta pentru drepturi şi libc-rtăti a
popupa/iei româneşti din Lăpuş, Sătmar, Chioar şi Sălaj, în Muzeul at ion ni, 11, Bucureşti.

1975, p. 475---484.

Gazeta Transilvaniei, 1891, nr. 22 şi 55 din 12 februarie şi 19 martie
Arhivele Statului Baia Marc, Jonci Primăria oraşul•ri Baia Jl,tarc. Acte prezidenţiale, act n. 341/1891; Trofin Hăgan ... op. cil., p. 155-157
2,,

26
27

Ibidem
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adresată

de dl". Vasile Lucaciu, din Şişeşti lui George Pop de
la 10 decembrie 1896 (p::igina 1).
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Fig. 3. Scrisoare
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adresată
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de dr. Vasile Lucaciu din Şişeşti lui George Pop de
la 10 decembrie 1896 (pagina 4).
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adresată de
Băseşti,

dr. Vasile Lucaciu din Roma lui George Pop de
la 7 februarie 1912. (pagina 1).
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către Constantin din 23 august 1892, prin care îi mulţumeşte acesluia
din urmă pentru faptul că i-a trimis ca dar un orologiu, şi alta, din
17 decembrie 1894, prin care Constantin îşi anunţa nepotul student
că-i va trimite un colet cu alimente şi că va merge „după sărbători
la tătucul tău, la iubitul meu Vasiliu (la închisoare - n.n.) în Seghedin "28 • Lipsa celor doi fraţi, Vasile şi Constantin, din pmohiile unde îşi
practicau ocupaţia ce le asigura subzistenţa, dar mai ales materialele
cu caracter voalat politic ce se tipăreau în paginile revislei pe care
o edita Vasile Lucaciu, au atras, precum vom ve>dca, minia necruţătoare
a episcopului Ioan Sabo din Gherla 29 , soldată, în final, cu suspendarea
lui Vasile Lucaciu din „oficiu". Duşmănia lui Ioan Sabo, repercutată,
în mod neîndoios, şi asupra pPrsoanei sale, nu l-a împiedicat pe Constantin să participe la conferinţele generale ale alegătorilor români din
Ardeal, ţinute la Sibiu, în 1893 (23 iulie) şi 1894 (luna noiembrie 30 ),
unde a fost invitat tocmai datorită pasionatei sale activităţi pe teren
naţional. Atunci cînd dr. Vasile Lucaciu va reuşi în alegerile de deputat
pentru parlamentul de la Budapesta, desfăşurate în 27 august 1907 in
cercul electoral Beiuş, fratele său mai mic Constantin va organiza la
Baia Mare o adunare festivă a „poporului român", adresînd noului
dC>putat următorul salut: ,,Inteligenţa română, poporul român adunat,
sărbătoresc pe alesul; trimite salutare frăţească alegătorilor bravi " 31 •
Legat de Vasile Lucaciu ca printr-un nevăzut fir sufletesc, la 1914,
Constantin va trece în România liberă şi va participa la numeroasele
şi mobilizatoarele turnee pe care neobositul memorandist le-a întreprins în diferite oraşe, în scopul mobilizării unei adeziuni generale la
cauza dezrobirii Transilvaniei, la înfăptuirea unităţii statale a poporului român 32 • îndurerat de soarta confraţilor săi din Transilvania şi
temător, în acelaşi timp pentru rezultatul unor lupte ce urma să le
poarte armata română, Constantin va publica, la Bucureşti, în 1915,
lucrarea Biserica, şcoala şi armata, apreciată de marele învăţat N!colac'
Iorga ca o critică necruţătoare la adresa demagogiei unor politicieni
burghezP 3 • În ultimii doi ani de război, cînd Romania sîngera de pe
urma loviturilor pe care puterile centrale putuseră să i le aplice, în
special datorită neintervenţiei aliaţilor ei3\ Constantin Lucaciu lua
28

Scrisorile se află în colecţia familiei Iuliu Şurani, din Baia Mare, sir. dr. \'ici.or
nr. 10, 3.
i 9 Vezi pentru atitudinea antipatriotică a lui Ionn Szabo, Blaga Mihoc, Din corespondenta inedilă a lui George Pop de Băseşti, în Acta Musei l'orolisensis, Zalău,
1977, p. 245-255.
30 Arhivele Slat:.ilui Baia Mare, fond Primăria-oraşului Bnia Mare. Acte prezidentiole, ncl. nr. 341/1891; Trofin Hăgan ... , op. cit., p. 155-157.
31 Corneliu Mezea, op. cit., p. 89
a2 Constantin Nuţu, România 1n anii neutralită/ii 191.J-1916, Editura Ştiin\ilic,-1,
Bucureşti, 1972, p. 247-249
33 Nicolae Iorga, op. cil., p. 182-184
34 Constantin Kiriţescu, Istoria războiului pentru întregirea României 1916-1919,
voi. II, Tipografia „România Nouă•, p. 324-326 şi 397-405
Babeş,
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drumul pribegiei prin străinătate. Împreună cu Epaminonda:35, fiul lui
Vasile Lucaciu şi nc•potul său, el se va stabili în Statele Unite ale
Americii, desfăşurînd o intensă propagandă în favoarea cauzei româneşti3u. Graţie acestei acţiuni, la 1 Decembrie 1918, cu ocazia Marii
Adunări Naţionale, el va fi ales în Marele Sfat Naţional Roman, iar
în noiembrie 1919, aW.turi de Vasile Lucaciu, ca deputat în parlamentul
României 37 .
Ideile şi atitudinea lui Vasile Lucaciu, la care după cum am văzut,
Constantin aderase trup şi suflet, vor găsi înţelegere şi din partea frate lui mai mare, Alexandru Lucaciu, ofiţer în armata austro-ungară, de
vreme ce, cu ocazia reuşitei în alegerile din august 1907, Alexandru,
aflat la Bucureşti, se va grăbi să felicite pe noul ales 38 • Trebuie să precizăm, de asemenea, că Petru Lucaciu, cel mai mic dintre fraţii lui
Vasile Lucaciu, de meserie ing:ner, a nutrit sentimente de simpatie fată
de mişcarea de eliberare naţională a românilor din Transilvania, evidenţiindu-se în special prin sprijinirea dezvoltării învăţămîntului şi
culturii poporului român. Pe linia unei continuităţi în acest sens, amplificate cum era şi firesc după unire, în 1925 el va efectua, cu propria-i
cheltuială, 10 abonamente pentru învăţătorii români din Sătmar, la
puhlicaţiilc V iatn şcolară ( 5) şi Cultura poporului ( 5) 3n•

•

•

•

Dr. Vasile Lucaciu şi-a folosit întreaga energie şi forţă de muncă
în lupla pentru împlinirea unui ideal, la început mai puţin conturat, apoi
mai evident, mai radical, pe care istoria l-a absolvit şi l-a integrat în
evoluţia sa. ,,Mesajul vieţii lui, în care tribunatul se împleteşte cu un fel
de apostolat, suscitator de inteligenţe şi conştinţe adormite, înlătură
bănuieli, mobilizează energii, aţîţă pasiuni, de obicei înalte, provoacă
discuţii animate, entuziasm, sau ură" 40 • Şi toate acestea tocmai datorită
neobositei sale activităţi, în care un loc nu de mică importanţa o are
activitatea scriitoricească; şirul întreprinderilor sale politice înscrie în
circuitul său dese răgazuri, dacă le putem numi astfel, în care Vasile
Lucaciu a scris, a tradus şi a tipărit. Atitudinea sa ca om de condei,
manifestată în lucrările şi discursurile tipărite 41 , poartă pecetea frecvenromâneşti clin Transilvania, Editura ştiinţifică. şi en1977, p. 458
36
Corneliu Mezea, op. cit., p. 127
n Augustin Iuga, op. cil., p. 399
38
Corneliu Mezea, op. cit., p. 91
:in Viaţa .~colară, Satu Mare, 1925, nr. 2
rn Gelu Simu, Cîteva consiciera/ii asupra activităţii publicistice a lui Vasile
Lucaciu (Manuscris inedit în Arhiva Comitetului pentru cullurii şi educaţie socialistă
al judeţului Maramureş, în Dosarul Lucrările sesiunii de comunicări şliinţilice din
28 noiembrie 1972).
11 Vezi Discursul părintelui dr. Vasile Lucaciu rostii în Odoreu (colul Sătmaru
lui) în 2 sept. a.c. în cauza epi1,copiei ele Hnjdu-Dorog, Arad, 1912, p. 5-6;
35

Ştefan

Meteş,

Emigrări

ciclopedică, Bucureşti,
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tării şcolilor din Roma. Mentalitatea sa s-a format în cadrul rigorilor
impuse învăţămîntului de activitatea lui Samuil Micu, Petru Maior,
Gheorghe Şincai. Acest lucru îl dovedeşte atît cartea sa Istoria lui Fotiu42, cit şi articolele de a lungul anilor în diferite reviste. Lucrarea
Istoria lui Fotiu e o traducere făcută în grabă, lucru evidenţiat de lipsa
de claritate a unor termeni traduşi din limba franceză şi de unele fraze
greşite. Astfel, autorul nu s-a preocupat de găsirea unor corespondente
corecte pentru unele cuvinte sau denumiri, .,transcriindu-le" direct din
franţuzeşte: consacraţie ( din sacrer, a sfinti, a unge), vacilant (pentru
nesigur), turmente (din francezul tourments) etc., sau transcrie de-a
dreptul fraze greşite: ,.Foţiu ... îşi recîştiga (reganer are aici sens de
reia) cu zel canavasuri (franţuzeşte canevas); deoarece subiectul ... a
sulevat discuţii (de la franţuzescul soulever); şi servi mult de ai mări .. .
prietenia pentru escamator (sensul precis, din escamateur, însemnînd
pregnate de un retoric patriotism, şi activitatea politică a lui Vasile
pungaş); rugăciunile care umblă cu această ceremonie (în loc de sunt
potrivite ... ); de a răpi sceptrul imperial din casa regnantă etc., etc„ 43 •
În ceea ce priveşte conţinutul, Lucaciu prezintă apariţia conflictelor
religioase dintre Roma şi Constantinopol, importanţa acţiunilor lui Foţiu
în adîncirea acestora, precum şi meritele literare pe care le-a avut
acesta. Prin această lucrare, aşa cum însuşi mărturisea~\ Lucaciu se
adresa preoţilor. Limbajul folosit atunci cînd intNvin raporturile cu
oamenii simpli, laici, primeşte o formulare directă. El era convins că
neamul românesc, de origine romană, şi-a regăsit în acea vreme o misiune nobilă, sfîntă, pe care şi-a pierdut-o de mai multe secole. Această
idee de natură romantică, împrumutată în „linie descendentă" de la
coriferii Şcolii Ardelene, l-a călăuzit şi atunci cînd, plin de revoltă, a
răspuns, în scris, rectorului universităţii din Budapesta 45 , sau cînd şi-a
rostit faimosul discurs la congresul raselor de la Londra, din 28 iulie
1011. (Vezi Anexe: 5, 6). Cu acele ocazii, dr. Vasile Lucaciu a pledat, cu
multă perseverenţă, pentru dreptul sacru al românilor de a-şi păstra
limba strămoşească naţională. El credea că însăşi divinitatea a dăruit
popoarelor, ca „semn al graţiei, posibilitatea de a se exprima în propria
lor limbă". De altfel, Lucaciu a scris şi publicat multe articole „întru
apărarea limbii strămoşilor săi " 46 • Derularea rapidă a evenimentelor,
apariţia primelor dovezi ale crizei ce plana asupra echilibrului european
din anii 1900, aducînd cu sine şi o radicalizare a vieţii politice din
42 Titlul complet al lucrării este: Istoria lui Foţiu, patriarhul Constantinopolului,
urzitorul schismei grecesci, prelucrată după preotul I. /ager, cil' Dr. \'usiliu 1,ucaciu,
Baia Mare 1893.
43
Dr. V,1sile Lucaciu, Istoria lui Foţiu .. ., p. 217, 294; Gelu Simu, op. cil.
61 (I)
H B.A.R.S.R., S.M., fond Septimiu Albini, Mss. 5 - CC\11
4'' Vasile Lucaciu, Epistolă publică către rectorul Unin'r.\ilălii clin Buclaµesta,
Bilia Mare, 1898
46
Gelu Simu, op. cit.
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dr. V asile Lu caciu di n Roma, lui G eorge Pop de
la 7 februarie 1912 (pagina 2).
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Transilvania, vor contribui la destrămarea sincretismului dintre p)ementele religioase împregnate de un retoric patriotism, şi activitoteo politică a lui Vasile Lucaciu. Preocuparea sa de căpetenie, aşa cum o
demonstrează discursurile rostite în perioada 1914-1916 la Turnu-SPverin, Bucureşti, Galaţi sau în alte oraşe ale României, va fi numai
problema creării unui stat naţional românesc puternic şi unitar 47 • Discursurile sale nu sunt adresate Casei domnitoare, .,iar vorbitorul lor"
nu e „noul Demostene, ori Cicero, ci una din voci, alături de Nicolae
Iorga, Octavian Goga etc., care militează pentru intrarea imediată ( a
României - n.n.) în război alături de Antantă" 48 • Vocea sa este tună
toare ca o revoltă, după mărturisirea contemporanilor, glasul său se
zbuciumă, întreaga sa fiinţă se cutremură, dar metaforel0 nu sunt religioase, căci conferinţele sale de atunci se clădesc pe elemente de autobiografie, pe exhortaţii, pe imprecaţii, pe îmbărbătări, toate fără o veritabilă coerenţă.

În oricare dintre discursurile lui Vasile Lucaciu ne surprinde>
o anumită imparţialitate, dublată de nobleţea tonului: ,.DacZ1
puneţi urechea pe această glie sacră, spunea îndurerat Vasile Lucaciu,
veţi auzi gemetele şi chemarea fraţilor de dincolo, cum o auziţi de atîlea ori prin grai viu. Datorinţa noastră, în învălmăşagul provocat de
acest război mondial, este să afirmăm îndreptăţirea aspiraţiilor noastre
naţionale şi să intrăm în luptă pentru înfăptuirea lor", continua el 4i1• Cu
toate acestea, studiul cel mai sumar al discursurilor rostite de dr. Vasile
Lucaciu dovedeşte că ele sunt elaborate în pripă, expunerea puţin dezordonată, datorită mai ales forţei pasiunii. Lucaciu îşi prezintă propriile fapte, aşezate în contextul politic de atunci al Transilvaniei, fă
cînd referiri la „infidelitatea habsburgilor", mai ales în timpul acţiu
nilor memorandiste, la epoca pasivismului şi apoi la cea a activismului parlamentar, la apropierea românilor transilvăneni de cei de peste
munţi, în special prin intermediul „Ligii culturale". Din acest punct de
vedere, conferinţele sunt preţioase surse biografice pentru completarea cunoştinţelor despre viaţa dr. Vasile Lucaciu, contribuind şi la recompunerea unui moment important din istoria Transilvaniei.
şi astăzi

•

•

•

La absolvirea studiilor de la Roma dr. Vasile Lucaciu era caracterizat de profesorii săi ca un tînăr de viitor, ale cărui calităţi, ,.îndreptă
ţesc cele mai bune speranţe". Speranţele pe care le va îndreptăţi Vasile
Lucaciu vor fi însă în primul rînd cele ale celor ce doreau cu neistovire
eliberarea naţională a poporului român din Transilvania. Acestui ideal,
îi va dedica dr. Vasile Lucaciu cei mai frumoşi ani din viaţa sa. Profesiunea sa de credinţă, mărturisită de timpuriu în lucrarea lnstitufiuni
47

Conlerintele părintelui Vasile Lucaciu, passim

48

Gelu Simu, op. cit.
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Conferinţele pdrintelui Vasile Lucaciu .. . , p. 78
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mă lupta cu armele adevărului pe terenul civilizaîn interesul naţiunii mele", constituie numai o dimensiune, cea care
era permis să fie afirmată în mod răspicat pe atunci, - a vastei activităţi a lui Vasile Lucaciu, luptător, în realitate, în primul rînd pe teren
politic, pentru împlinirea idealului măreţ al unităţii politice a poporului său.
Datorită publicării unor articole în care, pornind de la principiul
dreptului natural al popoarelor, susţinea, ca şi înaintaşii săi, necesitatea folosirii limbii române în viaţa publică, cît şi datorită „purtării··
matricolelor parohiale din Şişeşti în limba română, dr. Vasile Lucaciu
va fi persecutat, învinuit de iredentism şi tîrit într-o mulţime de procese d2 către regimul dualist. Activitatea sa, însă, a primit de la început
opţiunea şi sprijinul publicaţiilor româneşti. Astfel. în Gazeta Transilvaniei se remarca, în 1887, că Vasile Lucaciu se preocupă de „dezvoltarea şi conducerea sentimentului naţional românesc în aceste copleşite
margini româneşti, începînd lupta pentru cauza respectării limbii româneşti ca limbă oficială în forurile de administraţie şi celelalte oficii în
comita te", şi că pentru aceste fapte a fost considerat inamic al patriei
şi ca urmare adus în faţa instanţelor judecătoreşti5°.
Aşadar, activitatea lui Vasile Lucaciu contribuie, după aprecierea
din Gazeta Transilvaniei, la „dezvoltarea şi conducerea sentimentului
naţional", în teritoriul în care se exercita, în chipul cel mai vădit, politica de deznaţionalizare. De aceea, în 1892, la cererea guvernului, episcopul Ioan Sabo, profitînd şi de numeroasele procese politice ce i se
intentaseră lui Vasile Lucaciu, a dispus suspendarea pe o anumită perioadă a apariţiei revistei pe care o edita acesta. Neînfricatul luptător
şi membru al conducerii Partidului Naţional Român 51 , partid al cărui
program cunoscuse o puternică radicalizare ce culminase cu Memorandul din 1892, va fi judecat în 12 noiembrie 1892 la Debreţin, şi condamnat la un an de închisoare. ln faţa completului de judecată, Lucaciu
declară că se consideră mandatarul poporului român~ 2 • ,,Să se ştie, spune
el, cu acea ocazie, că cine loveşte în noi, cine pe noi ne vatămă, loveşte şi vatămă întreg poporul românesc". Aceleaşi idei transpar.
precum \·om vedea, şi din corespondenţa lui Vasile Lucaciu, în special
cu membrii din conducerea „Ligii pentru unitatea culturală a tuturor românilor"53. Mai presus de orice, întotdeauna Lucaciu a păstrat o încre-

filozofice: .,Voiesc a
ţiei,

50

Tribuna, IV (1887), nr. 190, din 23 august

Dr. Vasile Lucaciu a fost cooptat în Comitetul Partidului Naţional Român în
mai 1887 cu ocazia conferinţei de la Sibiu; alături de alţi membri mai vechi ca Vincen\iu Babeş, George Bariţiu, George Pop de Băseşti, Dr. Ioan Ra\iu, cu acea ocazie
au mai fost aleşi în comitet: Eugen Brote, Iuliu Coroianu, dr. Aurel Mureşan, Ioan
Slavici ş.a. (Ioan Georgescu, Dr. Ioan Raţiu (1828-1902). 50 de ani din luptele natio1wle ale românilor ardeleni, Sibiu, 1928, p. 53).
52 Augustin Iuga, op. cil., p. 196-198.
53 Liga a publicat în 1891 un memoriu în numele Universilă\ii din Bucureşti, în
care denunţa in faţa întregii Europe persecu\iile la care sunt supuşi românii transilvăneni. Urmase Rdspunsul student ilor din Budapesta, care la rîndul silu dăduse naş51
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dere totală în izbînda finală. ,,Curentele ce se nasc din necesităţile istorice şi vitale ale unui popor împilat vor ieşi biruitoare peste orice
obstacol - declara Lucaciu unui ziarist maghiar. Eu cred în deplina
reuşită a cauzei româneşti, căci este cauza întregului spirit liberalist
ce începe a se manifesta în toată lumea. La lupta noastră se asociază,
ca tovarăşi, toată suflarea cugetătoare. Cred şi sunt sigur că vom învinge"54. Pentru victoria finală, însă, era nevoie de unirea tuturor forţelor, de trecerea peste dezbinările confesionale. Acest lucru trebuie
să-l fi urmărit Lucaciu şi atunci cînd, din închisoare de la Seghedin,
cerea lui Septimiu Albini, la 29 aprilie 1893, să nu mai publice în Tribuna lucrarea Istoria lui Fotiu, căci aceasta nu este o lucrare pentru publicul cel mare al Tribunei "55 • Se observă, deci, că Lucaciu era conştient
de interferenţa chestiunilor confesionale cu cele naţionale şi s-a îngri-jit ca în acţiunile sale să nu prejudicieze, prin exagerare, unitatea tuturor românilor, indiferent de confesiune, pe fruntariile luptei pentru eliberare naţională. Lucaciu îşi defineşte poziţia în această chestiune, în
1902, unor amici din Iaşi: ,.Pentru mine această idee (religioasă - n.n.)
mă preocupă numai şi numai în combinatiune cu marea idee natională
(s.n.). Faţă de dvoastră nu-mi permit o analiză mai amănunţită, [... ].
Din aceasta, puteţi vedea poziţia pe care o am eu în această chE'stiune
de capitală importanţă. Toată puterea morală, culturală şi civilizatorică
[... ], întrucît vine în contact organic cu viaţa naţională a elementului
românesc, fie dincoace fie dincolo de Carpaţi are să promoveze interesele noastre, sacrosante nationale (s.n.) ... Restul de sine urmează! ...
Pentru astfel de idei, mă aveţi pururea usc;_
Acest sublim crez al său în rolul militant al tuturor inslituţiilor româneşti se degajă şi din anumite proclamaţii adresate poporului român
prin presă, precum şi din conferinţele rostite, cum am văzut, în România, în perioada neutralităţii. Astfel, în unul din multele „discursuri
programatice" ţinute în România, Lucaciu demasca politica puterilor
centrale. ,.Marea misiune istorică a poporului românesc, spunea Lucaciu, nu poate fi îndeplinită alături de Austro-Ungaria care urmăreşte
nimicirea naţiunii române din Banat şi Transilvania şi trecerea peste
trupul României cu ajutorul nemţilor spre gurile Dunării şi Marea
L0re Replici din parlea ~turlcn\ilor români (Memorialul studeniilor universitari români
privitor la situaţiunea românilor din Transilvania şi Ungaria, Bucureşti, 1891; A magyar romcinok es a magyar nemzel, Bp., 1891; Chestiunea română în Transilvania

şi Ungaria. Heplica junimii Române din Transilvania şi Ungaria la „Răspunsul" dai de
junimea ncadcmică maghiară „Memoria/ului" sluclenţi/or universitari din România,

Sibiu, 1802).
54 Tiron Albani, op. cil., p. 128.
:;:; B. A. R.S.R., S.M., Ionel Septimiu Albini, Mss. S. ~
CCVI
5 r. [:Jena
Gheran Meveş, Noi contribuţii la studiul activităţii leorelice şi socir:1-po/itice a lui Vasile Lucaciu (Lucrare în manuscris, în Arhiva. Comitetului pentru
cultură şi educaţie socialistă al judeţului Maramureş, în dosarul Lucrările sesiunii
de

comunicări şliinţilice

din 28 noiembrie 1972).
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Fig. 7. Scrisoare

adresată

20

de dr. Vasile Luraciu lui Francisc Hossu-Longin, din
Şişeşti la 8 februarie 1891.

Neagră" şi nici „alături de
mă forţa primează dreptului

Germania, care a lansat înjositoarea axio... De aici tratatele de pace încheiate, care
folosesc şi profesează doctrina detestabilă şi incalificabilă « Ober
Mensch» - Supraomul, a lui Nietzsche, pe baza căreia introduce tiptil
în viata publică, ideea criminală de suprarasă, de drept de hegemonie a
unui popor asupra altuia, care s-a năzuit a perverti ştiinţele, istoria şi
filozofia, neputînd lăsa neatacată nici latinitatea neamului ... contestîndu-ne continuitatea "57 •
Mai tirziu Germania şi aliaţii săi nu vor uita propaganda defavorabilă pe care dr. Vasile Lucaciu le-a făcut-o. De aceea, cu ocazia înche1
~

Conferinţele p6.rintelui Vasile Lucaciu ... , p. 71.
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ierii tratatului de pace de la Buftea-Bucureşti, în listele cu numele celor
a căror extrădare era solicitată de reprezentanţii Austro-Ungariei, figura
şi numele său.
Activitatea şi faptele lui Vasile Lucaciu se înscriu pe dimensiunile
mediului social-politic transilvănean din a doua jumătate a secolului
trecut, în care un rol important l-a avut lupta poporului român pentru
realizarea unităţii sale naţionale. Tot ceea ce a pătimit şi a înfăptuit
dr. Vasile Lucaciu s-a transformat în perspectiva timpului într-un pilduitor simbol al luptei închinate progresului social şi naţional. Viata
şi faptele sale, izvorîte dintr-o puternică conştiinţă naţională activă,
se contopesc cu destinele naţiunii pentru care s-a jertfit. În mintea sa
luminată şi-a făcut Ioc ideea că doar prin luptă curajoasă şi plină de
jertfă se vor putea împlini comandamentele superioare ale realizării
unităţii naţionale. Iată de ce, în condiţiile în care rom[mii trnnsilvăncni
se angajează eroic în acţiunea „pentru drepturile poporului român",
pentru „eliberarea de sub apăsarea unei trufaşe clase de magnaţi, a
unei caste de funcţionari dresaţi pentru prigonire ... Vasile Lucaciu a
fost omul care ducea această luptă în fiinţa sa văzută, în ţinuta şi glasul său, în atitudine şi gest" 58 • Această luptă presupunea sacrificarea
intereselor personale pentru cauza naţională, jertfirea de sine pentru
izbîncla sigură şi necesară. Una din coordonatele acţiunilor întreprinse
de Vasile Lucaciu în mediul social-politic al Transilvaniei din acele timpuri îl constituie credinţa sa, formată pe baza unor lecturi bogate, într-o
evidentă continuitate a existenţei poporului român, dovedită de comunitatea limbii, a particularităţilor sale de simţire, a legăturilor spiritualculturale etc. în această ordine de idei, ca şi înaintaşii săi, corifeii Şcolii
Ardelene, Vasile Lucaciu a pledat în multe ocazii pentru aprofundarea
cunoaşterii şi descifrării trectului neguros al existenţei poporului nostru, ca o condiţie sine qua non pentru dezvoltarea şi afirmarea conş
tiinţei naţionale. In scrisorile, discursurile, articolele şi cărţile sale, el a
afirmat cu exacerbare, ideea latinităţii pure a poporului român, convins fiind că această „pecete de nobleţe" îl îndreptăţeşte la egalitatea în
drepturi cu celelalte popoare din Transilvania.
Ca şi Timotei Cipariu, el consideră că tezaurul cel mai preţios al
poporului român este limba maternă, păstrată din moşi strămoşi, ca un
blazon al romanităţii în marea limbilor slave din această parte a Europei. Într-o cuvîntare rostită cu ocazia „conferenţei" electorale ce s-a
ţinut la Tăuţii de Sus (lingă Baia Mare), în 9 iunie 1887, dr. Vasile Lucaciu arăta că guvernanţii nesocotesc limba română, excluzînd orice
posibilitate a folosirii ei în mod oficial: .,cele mai frumoase năzuinţe
sunt împiedecate, spunea Vasile Lucaciu. Nu ni se permite înfiinţarea
ele reuniuni pentru dezvoltarea noastră culturală, în timp ce se înfiinţează societăţi ... cari au în programul lor despoierea poporului român
:,R Nicolae Iorga, op. cil., voi. II, p. 304.
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de limba, naţionalitatea şi legea strămoşească "5 n. ,,Noi înainte de toate
voim să trăim numai ca români, cu drepturile noastre asigurate în legi.
cu limba şi datinile noastre româneşti, de care nu ne despărt,im şi nu
lăsăm pe nimeni să se atingă cu mină şi cuget vrăşmaş de ele" 60 • Caracteristicile de viaţă ale unei entităţi sociale, consideră Lucaciu, se află
în strînse raporturi cu conştinţa unităţii de neam. Din această cauză
toate elementele din aria sensibilităţii şi gîndirii poporului, trebuie să
se dezvolte nestingherit pe calea lor firească. în practica politicii naţio
nale poporul român a ştiut să respecte întotdeauna dreptul natural, şi
pe această bază postulatele" noastre (ale românilor n.n.) stau între mr1rginile resoanelor de Stat şi prin urmare progresul naţional reprezintă
cu demnitate conştiinţa naţională a unui popor ... ; şi ce e ... mai respectabil într-un popor decit manifestaţiunile sale naţionale"r, 1 ".
Vasile Lucaciu şi-a dat seama că spiritualitatea naţională a poporului român înscrie în conţinutul ei interior dimensiunea unui umanism
înalt; de pe această bază el s-a ridicat energic împotriva celor ce contestau aspiraţiile fireşti ale românilor transilvăneni la drepturi şi libertăţi.

Aspiraţia naţională a poporului român are în
secă, căci ea este organică şi firească, aşa după

sine o valoare intrincum metabolismul se
produce independent de intervenţia conştientă a omului. Această convingere i-a dat lui Vasile Lucaciu tăria morală de a îndrăzni orice
atunci cînd intervenea mandatul reprezentanţelor obşteşti, naţionale;
„Cu cită căldură şi cită adîncă mîhnire aş vorbi de suferintele natiunii
mele, arată Lucaciu, şi cum aş dori să scutur ruginitul şi vechiul lan\
care atîta timp înpiedică şi opreşte dezvoltarea organică a vieţii noastre "62. Activitatea publicistică şi, în general, poziţia avută cu ocazia
numeroaselor procese ce i s-au intentat, dovedesc că Lucaciu s-a raportat mereu la bagajul de valori create de poporul nostru de-a lungul
timpului, pe care le considera o adevărată legitimaţie a dezideratelor
de viitor. El şi-a dat seama că acordarea drepturilor şi libertăţilor politice trebuie să corespundă cu crearea unui climat al posibilităţii de exercitare a lor, într-o anumită entitate materială şi spirituală. Fiecare argument, fiecare replică dată duşmanilor sau opozanţilor săi, deşi era
lansată cu rapiditate, avea ca suport cunoaşterea adincă a realităţilor
din trecut cit şi din timpul său. ,,Istoria, spunea Lucaciu, îmi aduce
aminte un lucru: că luptătorii naţionalişti (naţionali - n.n.) trebuie
să-şi precizeze punctul de vedere, fie în ceea ce priveşte politica, fie
în ceea ce priveşte cultura, - trebuie să arate piedestalul pe care stă
luptind pentru binele obştesc" 63 In anii acţiunilor memorandiste Vasile
5
~
60

81
62
OJ

Valeriu Achim, Aurel Socolan, op. cit., p. 45
Augustin Luga, op. cit., p. 72
Ibidem, p. 350
Ibidem, p. 86
Ibidem, p. 208
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Lucaciu a insistat asupra necesităţii de afirmare a conştiinţei naţionclle
prin menţinerea vie a tradiţiilor şi prin păstrarea nealterată a limbii.
Acest lucru se lega de necesitatea întăririi relaţiilor culturale dintre românii de pretutindeni; progresul în cultură contribuie Ia întărirea conştiinţei naţionale şi dinamizează însăşi interesul faţă de lupta de eliberare a poporului român din Transilvania. Tocmai de aceea, în 1914, s-a
putut atît de uşor trece Ia transformarea „Ligii pentru unitatea culturală a tuturor românilor" (Liga culturală) în „Ligă pentru unitatea naţională a tuturor românilor" (Ligă naţională), în conducerea căreia a
activat, împreună cu Delavrancea, Iorga şi Goga şi dr. Vasile Lucaciu.
,,Liga naţională", numită de Octavian Goga „minister al conştiinţei naţionale", a încercat şi a reuşit să coordoneze într-un şuvoi naţional eficace toc1te eforturile propagandistice pentru mobilizarea energiei poporului român în vederea împlinirii dezideratului său cel mare, unitatea
naţională. Acest fapt dovedeşte o continuitate între scopul major al luptelor eroice desfăşurate pe cale memorandistă şi parlamentară de către
reprezentanţii românilor transilvăneni, şi evenimentele din anii primului război mondial, oare au creat condiţii optime pentru Marea Unire,
cea din 1 Decembrie 1918. In felul acesta se poate spune, pe bună dreptate, aşa cum spunea şi Vasile Lucaciu, cu ocazia unei conferinţe, tinute
la Galaţi în 13 decembrie 1915, că „ideea naţională română n-a adormit
niciodată, ci vie a fost întotdeauna "64 • Un rol de bază în această menţi
nere a ei l-a avut „Liga culturală", care după expresia lui Lucaciu, a
însemnat pentru români „deşteptarea şi expresiunea conştiinţei naţio
nale. Ea a arătat poporului şi lumii întregi cu istoria, cu filozofia, şi cu
etnografia în mină, cine şi ce este poporul român, de unde vine, ce
limbă vorbeşte şi ce vii tor are " 65 •

•

•

•

Ieşirea, după hotărîrea din 1 ianuarie 1905, a reprezentanţilor politici ai românilor transilvăneni din pasivitatea manisfestată faţă de activitatea parlamentară corespundea unei necesităţi presante, de vreme ce
numai pe fruntariile reprezentanţei în guvernul budapestan se putea
spera în amendamente moderate pentru cauza dreaptă a majorităţii locuitorilor din această parte a ţării. Rostirile parlamentarilor români argumentau, în imperiul nedreptăţilor seculare, pe temeiuri rostuite din
documente aduna te cu sîrg şi pertinenţă de reprezentanţii Şcolii Ardelene şi de cei de după ei, habitaţia neîntreruptă a populaţiei româneşti
în Transilvania, şi prin urmare necesitatea egalei îndreptăţiri politicojuridice dintre naţiunile transilvănene. între ceilalţi, Vasile Lucaciu, ca
deputat de Beiuş în parlamentul din Budapesta, îşi va face auzită vocea

,n Conferinţele părintelui Vasile Lucaciu .. ., p. 43
u.·, 1/Jiclem, p. 43
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Fig. 9. Apel al Partidului Naţional Român din Transilvania căire alegă tor i, prin
care aceştia erau invitaţi să partidpe la alegerile de deputaţi (,pagina 2, cu însemnări autografe de dr. Vasile Lu caciu).
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în rechizitorii curajoase, în contra nedreptăţilor şi impilărilor Ia care
erau supuşi romanu, cei mai vechi locuitori ai Transilvaniei.
Alegerile de la Bciuş 66 în urma cărora „neamul românesc trimitea
în luptă pe cel mai brav fiu al său" 67 simbolizează de fapt un suprem
act de voinţă naţională unită, materializat prin succesul deplin al candidatului român. Pentru alegerile parţiale ce urmau a fi ţinute în cercul
electoral Beiuş, în urma renunţării lui Bartha Francisc la mandatul de
deputat, conducătorii locali ai Partidului Naţional Român, Constantin
Popoviciu şi Ioan Ciordaş, desemnează de candidat la deputăţie în parlamentul de la Budapesta, pe Vasile Lucaciu, a cărui activitate de fruntaş militant pe scena luptei pentru drepturi naţionale era bine cunoscută majorităţii locuitorilor din Bihor. Îndrumaţi cu ardoare de deputaţii
români în funcţiune, dintre care amintim pe Coriolan Brediceanu, Vasile Demian, Teodor Mihali, Vasile Goldiş, Aurel Lazăr, Aurel No\·ac,
Ştefan Cicio-Pop, Ioan Suciu, intelectualii satelor rornfmeşli, preoţii şi
învăţătorii au trecut la desfăşurarea unei intense acţiuni propagandistice, pentru alegerea lui Lucaciu, de a cărui reuşită se lega speranţa
multor reforme în folosul poporului român. Întimpinat cu cordialitate
de către susţinătorii săi la sosirea în Beiuş, în seara de 17 august 1907,
în toate cele 10 zile pînă la alegerea sa Vasile Lucaciu va întreprinde,
în ciuda impedimentelor create de guvernamentali (autorităţile n-au eliberat legitimaţii de „liberă trecere" pentru oamenii de încredere ai
Partidului Naţional Român iar fără acestea jandarmii nu le permiteau
deplasarea prin comune 68 , - zeci de deplasări în majoritatea satelor din
jurul Beiuşului, şi în faţa mulţimilor, cărora pentru prima oară un candidat le vorbea româneşte, va expune un program electoral axat în jurul
a trei precepte: impozitul progresiv, serviciul militar de doi ani, dreptul
de vot general şi secret 69 • ln ciuda terorii 70 organizate sub oblăduirea
O descriere detaliată a alegerilor din Beiuş, în Petru E. Papp, Din trecutul
1928, p. 65-79; Ioan Puşcaş, Din lupta politică a români/or bihoreni
în anii 1900-1914, în Lucrări ştiill4ilice, seria B, Oradea, 1969, p.251-257; Olaga
Mihoc, Alegerea lui Vasile L11caciu ca deputat de Beiuş moment importont ol
luptelor naţionale, în Familia, 1978, nr. 4, p. 10
67 Alexiu Nour, Scrisori din Ardec1l, in Viata românească, volumul II. 1907, p. 387
68 La 21 august 1907, Aurel Lazăr semnala, în scris, comitelui din Oradea că.
primpretorul de Beiuş a refuzat eliberarea legitimaţiilor pentru oamenii de încredNc
ai Partidului Naţional Român, iar fără acestea jandarmii nu le permit deplasarea în
comune. Primpretorul Markovics acceptă in cele din urmă eliberarea legilima\iilor,
cu condiţia ca oamenii de încredere să nu aibă dreptul de a intra in casele alegăto
rilor (Arhivele Statului Oradea, fond Prefectura judeţului Bihor. Actele subpretectuh:i,
act. nr. 11.014 şi 11.706/1907; Ioan Puşcaş, op. cit., p. 255).
ua Arhivele Statului Oradea, fond Prefectura judeţului Bihor. Cabinetul prefectului, act nr. 1075, 1907
70
lntr-o telegramă trimis[t ministerului de interne se arat8, bunăoară, cZ1 în
comun,1 Budureasa janrtarmii „nu permit angajarea ci\ruţelor nPcesare transportării
aleqătorilor• (Arhivele Statului Oradea, fond Prefectura ... , Actc/e Subprefectului,
act. nr. 1 l.014 11!107).
66

Beiuşu/ui, Beiuş,
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„fibirăului" Markovics Karoly, discursurile lui Lucaciu, care prezentau
programul unei eventuale deputăţii, fură aplaudate chiar şi de maghiari
(Beiuş), iar primirile cu flori în trei culori (Vaşcău 71 , Bărăşti) şi porţi
triumfale (Cărpinet, Criştior), erau o dovadă neîndoioasă a popularităţii
de care acesta se bucura. La 27 august 1907, începînd cu orele 5 dimineaţa, pe străzile curate ale oraşului Beiuş se începea, aşa după cum
relatează martorii oculari Dumitru Sălişteanu şi dr. Emil Pop 72 , ca într-o
adevărată procesiune, scurgerea alegătorilor, gătiţi în port sărbătoresc

Prim pretorul plasei Vaşcău, lrecind cu vederea brutali tă \ile la care s-au dedat
jandarmii din plasa pe care o conducea, raporta prefecturii despre desfăşurarea alegerilor din Beiuş următoarele: .,Candidatul naţionalist (adică al românilor n.n.) a
colindat toate cele 46 comune ale plasei, unde a prezentat programul partidului ... 1n
timpul acesta n-au avut loc manifestaţii antistatale. Afirmaţia unor publica\ii că în
plasă domneşte anarhia, nu corespunde realită\ii. Nici agenţii lui Kardoş, nu au făcut
reclama\ii, deşi ei sperau să cîştige alegerile cu ajutorul autoritătilor" (Arhivele Statului, Oradea, fond Prefectura jude/ului Bihor. Cabinetul prclcctului, act. nr. 1175,'1907;
Ioan Puşcaş, op. cil., p. 257).
72
Relatarea a fost consemnată de către subsemnatul, în aprilie 1972. În acel
timp cei doi martori oculari aveau unul 85 de ani (Dumitru Sălişteanu) şi allul 78 de
ani (dr. Emil Pop, care trăieşte şi în prezent).
71
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specific; coloanele mulţimii fură direcţionate de cei aproximativ 800 de
militari (500 jandarmi, 200 infanterişti, 100 cavalerişti) spre piaţa din
centrul oraşului ( alegătorii guvernamentali ai candidatului Kardos Arpad) şi oborul de vite de la marginea de sud-vest a Beiuşului ( alegătorii
candidatului Vasile Lucaciu). Veniţi în frunte cu deputaţii propagandişti
şi învăţă tor ii şi preoţii agitatori din toate direcţiile, sub îndrumarea
celor peste 120 de „aranjatori" şi în acordurile cimpoierilor şi fanfariştilor din Cermeiu, mulţimea ţăranilor români se îndrepta în ordine
spre cele două secţii de votare (prima se găsea în clădirea în care astăzi este sediul atelierelor
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Fig. 11. Foie

volantă

cu hora „Trăiască dr.
Vasiliu Lucatiu".

tre candidatul partidei naţionale, sunt dejucate gratie neobositei activităţi a lui
Ioan Ciordaş, Ştefan CicioPop, Aurel Lazăr şi mai ales
prin voinţa neabătută a ţă
ranilor, care au votat, în
faţa şirului de jandarmi, pe
,,Vasile Lucaciu, popă românesc" (Ţăranul Petru Costea
din Poienii de Sus, văzînd
că
preşedintele
secţiei
a
II-a de votare, Gyări Geza
vrea să-l încurce obligîndu-1
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să voteze candidatul guvernamental, se enervează şi strigă cît îl ţine
gura „pe sîngele nost, pe românul Lucaciu voltălesc")'J.
Procesele verbale încheiate la 28 august 1907, orele 16, dovedesc
că dr. Vasile Lucaciu a obţinut 1718 voturi, faţă de numai 914 ale lui
Kardoş, fiind, prin urmare, ales ca deputat în parlamentul budapestan
cu o majoritate de 804 voturi. El va participa, fără. succes, şi la alegerile din Beiuş din iunie 1910 74 • Cu această ocazie, dr. Ioan Ciordaş şi
alţi sprijinitori ai săi
au tipărit o foaie volan tă de o singură filă
(34/20,6 cm) cu hora „Trăiască dr. Vasile Lucaciu (cîntată pe melodia
Horei Unirii) conţinînd un text versificat, propagandistic, de 24 de
strofe, în care locuitori din jurul Beiuşului erau îndemnati să voteze pe
dr. Vasile Lucaciu şi să respingă încercările de mituire.
Activitatea parlamentară a dr. Vasile Lucaciu este în unsamblul ei
încă o mărturie asupra felului de a gîndi şi acţiona ale acestuia. Nici
unul dintre parlamentarii români dinainte de primul război mondial nu
a acţionat mai vehement pentru cîştigarea drepturilor politice ale poporului român decît deputatul de Beiuş dr. Vasile Lucaciu. în cei trei ani
de deputăţie, între 1907-1910, glasul său baritonal s-a făcut auzit în repetate rînduri, în oprobiul unora şi în aprobarea altora, rostind rechizitorii aspre şi necruţăţoare la adresa politicii reacţionare practicate de
către marii magnaţi maghiari, obstinaţi de idea „naţiunii politice maghiare unice şi nedespărţite". Stăpînitor al unui talent oratoric de mare
putere de fascinaţie, dr. Vasile Lucaciu era înzestrat cu un curaj izvorît din dreptatea cauzei poporului român, din crîncenele suferinţe pe
care ţăranii români le îndurau de secole, într-un regim în care exploatarea socială era dublată cu cea naţională, mult mai greu de suportat.
Citindu-i discursurile parlamentare, după atîţia ani, vom rămîne surprinşi de inteligenţa ductului său oratoric, de puterea argumentaţiei
sale, de spiritul său umanitar şi egalitar, care îl apropie, fără exagerare,
de cei mai mari gînditori politici ai neamului românesc. Soliditatea argumentelor cu care îşi demonstra convingerile, ,,stilul de aducere în lumină" a acestora, învederează nu numai o solidă cultură filozofico-istorică, dar şi marea sa pertinenţă politică; asemenea înţelepţilor din pilduitoarele învăţături ale vechilor filozofi, dr. Vasile Lucaciu aduce pe
rampa de lansare a rechizitoriilor sale, elogii insinuante unor înfăptui
tori politici maghiari, ca imediat după aceea să tranşeze o adevărată
mare de argumente pentru înfierarea necruţătoare a altora, şi de obicei
a celor mai importanţi. Temelia pe care Vasile Lucaciu şi-a clădit edificiul atitudinii sale de luptător parlamentar pentru drepturile poporului
român era aceea că servirea naţiunii înseamnă servirea patriei căci „cel
ce nu-şi iubeşte limba şi naţionalitatea nu-şi iubeşte nici patria" 75 • In
7

J Corneliu Mezeu, op. cil., p. 85
n Teodor Neş, op. cit., p. 417-418.
7
:, T. V. P[icăţian, Cartea de aur snu lup/ele politice ale românilor de sub coroano ungară, volumul Vlll, Sibiu, 1915, p. 740
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realitate, însă, chestiunea naţională este vînturată pe baza aceloraşi
fruntarii de către orice partid din timpul înverşunatelor campanii electorale76. Cu multă subtilitate, Lucaciu pune pe tapet două ipostaze de
lucru partinice, conjugate într-un anumit loc, dar cu efecte pragmatice
total contrare: cea guvernamentală, egoistă şi unilaterală, bătînd moneda şovinismului maghiar, şi cea a fruntaşilor români, militanţi pentru
egala îndreptăţire „de facto" a poporului român cu celelalte popoare.
Porniţi deci de la aproximativ aceleaşi principii teoretice cu cele pe
care le au şi reprezentanţii românilor, activilatea politicienilor guvernanţi serveşte interesul strict al magnaţilor maghiari. în opoziţie cu
aceştia, reprezentanţii românilor „au înaintea ochilor numai binele
general al ţării", aprobînd „legile create în interesul general al ţării",
dar făcînd „opoziţie dispoziţiilor dictate de şovinim, de interes de
clasă şi de rasă " 77 • Dialectic vorbind, orişicînd noile direcţii de orientare
politică, venite în dezacord cu aşa numitele pc.1rtide de circulaţie guvernumentală, au trebuit să suporte oprobiul vexatoriu al „obişnuiţilor
zilei", chiar dacă acestea, cum era şi firesc, purtau în ele germenele
unor opţiuni ce-şi vor face loc la dimensiune naţională pe arena politică. ,,In contra curentelor şi a ideilor moderne, preciza Lucaciu în unul
dintre discursurile parlamentare, s-au ridicat şi în alte state zăgazuri,
dar fără succes, pentru că valurile puternice au stricat zăgazurile şi au nimicit şi pe cei ce le-au ridicat şi îngrijit" 78 • Aşa s-a întîmplat, bunăoară
cu paşoptiştii, lozincile cărora la început au cutremu.rat cancelariile de
guvernămînt, ca ulterior să devină bastioane de opţiune pentru toţi cei
ce doreau, sau trebuiau să pară că doresc, progresul social-politic. Mai
intervine, apoi, după credinţa lui Lucaciu, şi micul interes de grup, în
virtutea căruia îndată ce un partid sau o grupare partinică preia puterea acuză pe predecesori, uneori cu riscul gratuităţii, de înaltă trădare
de patrie. ,,In acest joc, zice Vasile Lucaciu, eu mai curînd văd defăi
marea adevăratului înţeles al ideilor decît statornicia valorii şi a interesului lor" 79 • Adevăratul politician progresist, însufleţit de un ideal
măreţ, ce-l îmboldeşte la fapte măreţe şi care, după expresia lui Lucaciu, formează „fericirea cetăţeanului", trebuie să treacă peste interesul
711 Tisza Istvan susţinea în mod demagogic că doreşte pentru români „cireplul la
limba lor maternă şi cultură. Nu trebuie să ne displacă, spunea el, dacă românul
se simte român, slovacul se consideră slovac şi sirbul se simte sirb. Trebuie s,-1 avem
o atitudine de sinceră frăţietule cu aceia care nu-şi reneagă naţionalitatea. Trebuie
să le îmbrăţişăm toate interesele juste, arată el; în contactul social să introducem
sentimentul de adevărată fraternitate; asemenea şi în viaţa publică şi administrati\'J.
Trebuie să lăsăm teren liber pentru afirmaliile fiecărui cetăţean patriotic şi nu trebuie să-l lăsăm să se simtă străin şi desconsicierat•. Acesta era „vîscul politic• în
virtutea căruia se practica în realitate o perseverentă politică de asuprire naţională
a poporului român; acestor principii le-au căzut pradă politicieni de factura lui Vasile
Mangra (Teodor Neş, op. cit., p. 420).
77
T. V. Păcăţian, op. cit., p. 710.
78
Ibidem, p. 715-716.
70
Ibidem, p. 664.
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de moment al unui grup de oameni; poziţia sa „nu trebuie să depindă
de condeiul unuia sau celălalt jurnalist". Aşa stînd lucrurile, nici legile
statului „nu pot fi supuse schimbărilor politice de moment, (ci) trebuiesc aduse la îndeplinire în orice împrejurări "80 ; faptul nu exclude, însă,
lupta împotriva acestora, opţiunea spre o lume mai bună, clădită pe
baza aspiraţiei forţelor militante progresiste. În acest context, Lucaciu
vine să precizeze, în unul din cele mai interesante dintre discursurile ţi
nute în parlament, obtuzitatea acelora ce, susţinînd, s-au grăbit, ca
guvernanţi să şi decreteze, că în Ungaria de atunci există „o singură
naţiune politică nedespărţită ... maghiară, şi la această naţiune politică
aparţin, ca membri, atît maghiarul cît şi românul, slovacul şi celelalte
naţionalităţi "81 • Această axiomă nefericită., dar din păcate atunci legiuită, este falsă; pornită tranşant şi pieziş să rezolve, unilateral, chestiunea naţională, ea tinde să dea posibilitate naţiunii maghiare de a contopi „în sinul ei naţionalităţile şi să le nege individualitatea "82 • Existenţa românilor, maghiarilor, saşilor, recunoscuţi odinioară ca realităţi
individuale egale, aşa cum o dovedesc nenumăratele documente, s-a
dezvoltat în spaţiu şi timp, în aceleaşi condiţii. Prin urmare, o sumă de
realităţi egale, dezvoltate cronologic, în condiţii egale, nu pot să dea
,,de iure şi de factu", decît tot realităţi egale. Aceleaşi investiţii, aceleaşi condiţii, aceleaşi rezultate, şi nicidecum altele, cum se străduiau să
le impună guvernanţii dualişti; deci, nu mai mult maghiarii, ci la fel
aceştia, la fel românii, la fel saşii, la fel slovacii, etc, Frumos şi adevă
rat, ca opţiune de luptă pentru un reprezentant al românilor transilvă
neni, opţiune pe care în teorie o acceptau şi politicienii guvernanţi. în
teorie, căci în realitate aceştia, atunci cînd reprezentanţii poporului român îşi exprimă „iubirea faţă de popor, de limbă, de cultura noastră,
cu gura mare strigă, ţipă că suntem trădători de patrie, şi că ne-am
conjurat în contra unităţii de stat maghiar" 83 • În virtutea acestei idei
,,indeterminabile, lunecoase şi elastice" 84 , se urmăreşte de fapt „înghiţirea naţionalităţilor", cu care luptătorii naţionali români nu vor fi niciodată de acord. De aceea, dr. Vasile Lucaciu consideră că în acel moment, în chestiunea naţională a avut loc un regres faţă de perioada mai
veche. în acele condiţii, parlamentarii români ca aleşi ai naţiunii lor,
vor lupta „în contra acelor idei scîlciate care sunt în stare să provoace ceartă şi ură, care ne fac duşmani, care se năzuiesc să ne nimicească ... prin ajutorul lozincii false: dar nu se va putea, căci pînă cînd
e cu noi iubirea poporului, pînă cînd ne iubim limba, pînă cînd simţim
svîrcolind în pieptul nostru conştiinţa naţională, şi pînă cînd şi cel din
urmă strop de sînge e sînge românesc, nu ne temem" 85 . Reazimul şi cen80

81
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Ibidem.
Ibidem, p. 666
Ibidem
Ibidem, p. 667.
Ibidem.
Ibidem
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trul de gravitate al mişcării de eliberare naţională a românilor transilvăneni era, cum e şi firesc, România, stat în care aşa cum remarcă şi
Vasile Lucaciu, în lumina umanismului românesc dintotdeauna, minorităţile naţionale, şi în special maghiarii se bucurau de mult mai multe
drepturi şi libertăţi naţionale. Realitatea este însă că în Transilvania
instituţiile culturale şi presa românească sunt prigonite cu înverşunare.
Acest fenomen este cunoscut în detalii de către opinia publică progresistă internaţională, care tocmai de aceea sprijină cu temei şi hotărîre
activitatea parlamentarilor români. Reuşita candidaţilor români în campania electorală era însă, o excepţie, căci practica alegerilor pe care
constituţia le declară libere, evidenţia întotdeauna cele mai mari abuzuri: ,,Colo în partea nordică a Transilvaniei ... am aflat, însă, nenumărate baionete, am aflat ... pe comitele suprem, pe vicecomitele cu
întreaga administraţie şi intrigă, am aflat acolo sacul cu bani, cu un
cuvînt am văzut împiedecarea liberului exerciţiu al drepturilor publice"86 arată Vasile Lucaciu, vorbind parlamentarilor despre alegerile
din Tîrgu Lăpuş, (judeţul Solnoc Doboca) şi Beiuş desfăşurate imediat
după lansarea apelului către alegătorii români, din ianuarie 1905 (vezi
86

Ibidem, p. 668.
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Anexe, 7). Procedurile brutale urmăreau un singur scop, impunNea, în
exclusivitate, a reuşitei candidaţilor maghiari, în dauna celor ai altor
naţiuni, iar dintre aceştia dintîi erau preferaţi reprezentanţii marilor
magnaţi. Acest lucru va fi remarcat cu persuasiune, de dr. Vasile I.ucaciu în faţa plenului parlamentar: ,,Domnilor, îi îndemna el, nu pretindeţi a lua totul în favorul unor oameni favorizaţi sau clase sau naţiuni, sau mai ştiu eu în favorul cui, cînd aici este vorba despre un stâ t
poliglot ... şi dacă noi, pentru gloria aceasta lucrăm cu Dvoastrti împreună, nu ne faceţi imposibili "87 • Îndreptarea acestei stări de lucru
se va face prin introducerea votului „universal, socret, egal şi pe comune" care va duce cu un pas mai depurte cultul libertăţii publice şi
întărirea adevăratei vieţi constituţionale în Ungaria"R 8 • Nedrcptc1tc.:i fă.
cută românilor în acest vîrf de piramidă a vie~ii social-politice corespundea cu aceeaşi situaţie şi în ceea ce priveşte funcţiile de conducere
politico-administrative, pentru ocuparea cărora optanţii erau obliga~i să.
ştie limba maghiară. în acest sens acţionau şi legile lui Appony, pe care
dr. Vasile Lucaciu le combate, arătînd reacţia negativă a românilor şi
ca urmare efectele nule ale noului sistem de învăţămînt. Dreptul la învăţămînt naţional este ceva firesc, deoarece „naţionalităţile nu vreau
alta decît conservarea individualităţii lor, a culturii lor naţionale, a1
limbii lor" 89 , şcoala fiind instituţia în care aceste deziderate se pot realiza în mod plenar. In sens mai larg postularea egalei îndreptăţiri trebuie să fie aspiraţia neexclusivistă a tuturor popoarelor, căci ele „nu
sunt pentru aceea create ca să se mănînce unele pe altele, să se asimileze, să ieie de la altele drepturile naturale, ci ca trăind în iubire să
muncească împreună la mărirea şi gloria patriei " 90 • In contextul acesta
practica politico-socială a trecutului învederează atît rezultate pozitive,
cit şi consecinţele nefaste. De aceea, ,,în politică trebuie să învăţăm
din trecut, ca să pregătim viitorul. Aceasta e o asociaţie de interese
bună pentru cei din asociaţie, rea pentru cei dinafară, pe seama cărora
rămîn dreptul de a protesta şi de a aştepta vremea tragerii la dare de
seamă" 91 • O astfel de „c1sociaţie" este însuşi parlamentul ţării, alcătuit,
în majoritate, din politicieni maghiari, animaţi de dorinţa asimilării celorlalte naţiuni. Practica aceasta este după opinia lui Lucaciu o „politică condamnabilă, de rasă şi de clasă, în contra căreia trebuie luată poziţie, trebuie, protestat, e o politică de sinucidere, pe care n-o pot face
naţionalităţile, dar n-o poate face nici poporul maghiar, care ştie şi
înţelege, cu mintea sa trează, că cetăţenii de rasă nemaghiară îi sunt
fraţi şi că au acelaşi drept la cultură, la dezvoltare naţională ca ma87
88
89
90

p. 12
91

Ibidem
Ibidem, p. 717
Ibidem, p. 671.
Lucia Pop, Complexul muzeal Dr. Vasile Lucaciu, Şişeşli, Baia Mare, 1977,
T. V. Păcătian, op. cil., p. 709
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ghiarii "92 • De aceea, atunci cînd „va veni ziua libertăţii, care va lumina deopotrivă toate ţinuturile ţării şi va încălzi la fel inimile tuturor
cetăţenilor de stat, ... epoca domniei de clasă şi de rasă va trebui să
dispară ... pentru că omenirea vrea să trăiască, naţiunile vreau să înflorească, prin frăţietate nu prin hegemonie, prin deplină egalitate de
drept, nu prin supremaţia de rasă "93 • Aceste aserţiuni de romantică întrezărire a înoirilor, au de fapt un caracter premonitoriu, căci viziunea
parlamentarului dr. Vasile Lucaciu păşeşte mai departe. Astfel, el arată
că la baza schimbărilor prefigurate în acest viitor, întrevăzut cu destulă
clarviziune, va sta nemulţumirea celor mulţi, sub a cărei răbufnire „pă
mîntul se va clătina sub tirani, iar forţa puternică va izbucni ... şi va
mătura pe aceia care îi stau în cale" 94 •
Previziunile pline de răzvrătire rostite de Luc:ac:iu de pc tribuna
parlamentului maghiar s-au adeverit mult mai tîrziu, abia după patru
ani de război. Pr0cum am văzut. Vasile Luc:c1c:iu considera că românii
au datoria să se alieze celor ce le garantau împlinirea deziderat0lor
lor naţionale. în acest scop va acţiona în mod direct în cei doi
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Fig. 13. Poarta de lemn de la intrarea în Complexul muzeal de la
92

Ibidem, p. 711
oa Ibidem, p. 712-713, 715
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ani de neutralitate. Izbucnirea războiului a creat fruntaşilor poporului
român din Transilvania o situaţie deosebit de grea. Ei erau obligaţi să
declare loialitate statului maghiar. Pentru moment, neavînd altă cale,
mulţi dintre aceştia s-au supus, iar alţii, între care şi Lucaciu au preferat să ia drumul pribegiei. În zilele în care se declara războiul, lui Vasile Lucaciu i se intentase un nou proces de presă, din şirul nesfîrşit
al celor pe care Ie-a avut. Autorităţile îl considerau lipsit de lo;al:tate
faţă de regim şi ca atare poliţia din Baia Mare se pregătea să-l aresteze. Prietenii, însă, îl, informară despre aceasta şi, pe ascuns, motivînd
că merge la Seini, Vasile Lucaciu trece în Romania, pe la Cîrlibaba.
Ţinînd cont d0 faptul că Lucaciu era cunoscut în Italia, guvernul român
îl însărcină, lc1 27 clecC'mbrie 1914, să meargă la Roma pentru a face
propagandă în scopul atragerii opiniei publice itali<.='ne de partea dezideratelor statului român. Au urmat apoi, după reîntoarcerea din Italia,
şirul conferinţ<.='lor sale prin oraşele României, Ia care ne-am referit
mr1i sus şi în sfîrşit, în perioada 1916-1918, neobosita sa activitate în
scopul constituirii unei armate din ardeleni refuqiaţi în România,
emigraţi în alte ţări sau prizonieri în Rusia şi Italia. In acest sens Lucaciu, împreună cu alţi refugiaţi din Ardeal şi Bucovina, în septembrie
1916. întocmiră şi înaintară guvernului român un memoriu prin care
solicitau să se aprobe formarea unor unităţi de voluntari: ,,Glasul conştiinţPi care ne-a povăţuit să trecem Carpaţii şi să venim în regat, se
arată în memoriu, ne îndeamnă acum, în aceste zile mari şi sfinte pentru noi, să ne focem pe deplin datoria, să căutăm a fi cit mai folositori
oştirii româneşti şi statului român 9s.
Dificultăţile frontului românesc şi ocuparea unei mari părţi din
teritoriul României a făcut pentru un timp imposibilă constituirea
armatei de voluntari. în aceste zile, de suferinţă naţională, Lucaciu,
Goga şi alţii nu s-au descurajat. Cuvintele lor calde îndemnau pe cei
sosiţi din Ardeal sau din lagărele de prizonieri din Rusia, să se înroleze în armata română. După ce guvernul rus, răspunzînd dorinţei prizonierilor români exprimate prin proclamaţia de la Darniţa din 26 aprilie 1917 96 , accepta constituirea unui corp de voluntari, guvernul român
trimite o delegaţie în frunte cu Vasile Lucaciu la Petrograd, care să
stabilească condiţiile îndeplinirii cererii prizonierilor de război. Corpul de voluntari s-a constituit, misiunea delegaţiei fiind astfel îndeplinită. Ca urmare, popularitatea lui Vasile Lucaciu a crescut imens: activitatea sa patriotică i-a adus dragostea tuturor românilor şi ura înverşunată a celor ce duşmăneau cauza formării statului unitar român.
Ca o expresie a aversiunii guvernului austro-ungar faţă de neobositul
patriot este şi cererea lui Hranilovici, prezentată guvernului român
95

Corneliu Mezea, op. cit., p. 122.
Marea Unire de la 1 Decembrie 1918, Biblioteca Despărţămîntului Bucureşti
al Asociaţiunii ASTRA, Bucureşti, 1943, p. 22-23
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în tratativele de pace de la Buftea-Bucureşti, de a-l expulza pe dr. Vasile
Lucaciu din Moldova!J 7 •
Îndurerat de soarta României, Vasile Lucaciu a cerut guvernului
român să ia măsuri urgente pentru desfăşurarea unei intense propagande internaţionale pentru cauza poporului român. Dînd satisfacţie,
în sfîrşit, acestei solicitări, guvernul român a trimis în S.U.A. o delegaţie sub conducerea dr. Vasile Lucaciu. Ea avea ca scop, ca prin intermediul celor 200.000 de români cîţi se găseau pe atunci acolo, să
atragă opinia publică americană de partea poporului român. Dispunînd
de posibilităţi materiale, în special prin contribuţia unor români din
America, Lucaciu cu încă cîţiva colaboratori a scos un ziar în coloanele căruia publicau un bogat material propagandistic. Iniţiativei lui
Lucaciu şi a altor cîţiva fruntaşi ai românilor amNicani se datoreşte
constituirea unui corp de voluntari români în armata amc>ricană, care
vor lupta cu mult curaj împotriva germanilor pe frontul frcmcf'z!lR,

Fig. 14. Casa

memorială

dr. Vasile Lucaciu din incinta Complexului muze-al de- la
Şişeşti.

07

Auqustin Iuga, op. cit., p. 387-388.
Elie Bufnea, Formaţiunile de voluntari, în Transilvania, Banatul, Crişana, Maramurcşul, HHB-1928, voi. 1, p. 119-143
98
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Răspunzînd acel0c1şi chemări,
unităţi de voluntari de> partea

românii din Franţa au constituit şi 0i
armatei francez0. Extinzînd cu pricep0re
acţiunc>a de propagandă în scopul slăbirii solidarităţii inamicului, Vasile Lucaciu a compus apeluri şi ch0mări trndusc în mai mull0 limbi,
pe care trupelC' anglo-franco-american0 le aruncau din avioan0 asupra
poziţiilor armatei germane şi austro-ungar0; prin c1cest0 manif Pst0
soldaţii aparţinînd naţionalităţilor asuprite 0rr1u invitaţi să lupte împotriva comandanţilor, împotriva guvernelor, pentru realizar0a idealurilor lor n-iţionale. Această acţiune> a avut rezultate pozitive, mulţi
soldaţi părăsindu-şi poziţiil0 şi trecînd de part0a trup0lor aliat0 onglofranr0z0. Ca urrnar0 a propagandei p0ntru cauza român0,1scă ln Wc1shington s-a ţinut, la 5 iuli0 1918, un congres al tuturor or0anizc1ţiilor
rornân0şli clin Am0rica, cilr0 a hotărît să întem<'if'w c1şa-11umita „Liq.1
Română". Cauzel0 pc rarC' aceasta 10 repH'Zf'nta au fnsl c1prohat<' dC'
însuşi pn"şerlintelc \,Vilson, cu oc:azia unei întrcv0rleri cu conducătorii
Ligii, din 15 septembri0 1918. între timp, dr. Vasile Lucaciu a p5răsit
StatP-10 Unite şi s-n stabilit, în august 1918, la Pmis, uml0, împreună
cu Octavian Goga, TachP lonc>scu, Nicolae Titulescu şi alţii, va desfăşura ace0aşi n0obosită propagandă. In ac0astă atmosferă, J„ Paris se>
întemeia, în 6 septembrie 1918, ,,Consiliul Naţional al Unităţii tuturor
românilor", transformat, la 6 octombrie' 1918, în „Consiliu naţional al
Unită.ţii românP", în componenţa căruia intra şi dr. Vasile Luca.ciu 9!';
scopul acestei organizaţii era să susţină în faţa marilor puteri cauza
înfăptuirii statului naţional unitar, să mobilizeze pc>ntru ac0astă acţiune întreaga enNgie a emigranţilor români. ,,Noi trebuie să ne prPzentăm uniţi în gînduri şi în jurul unicului program poli tic şi naţional,
care consistă în realizarea idealului nostru, unirea tuturor românilor ... " arăta Vasile Lucaciu în acele momente 100 • Consiliul 0m recunoscut oficial de către guv0rnul francez ( 12 octombrie 1918), americcrn
(6 noiembrie 1918) şi englez (11 noiembrie 1918) 101 •
Un rol important în mobilizarea întregului eforl al romanilor din
Frc..nţa pentru înfăptuirea unităţii de stat a României l-a avut publicaţia hebdomadată „România Mare", ce apărea la Paris, încă din iulie
1918. în titulatura ei se menţiona că iese ,,din însărcinarea unui comitet", avînd ca director pe Sever Bocu. în coloanele ei au apărut articole semnate de Octavian Goga, Mihail Sadoveanu, Cincinal Pavelescu,
Ştefan Cicio-Pop, Iosif Blaga, Ion Ursu, precum şi de către diferiţi militari dintre rîndurile prizonierilor români aflaţi in Franţa.
Continuînd periplul drumului său propagandistic Lucaciu participă la „Congresul naţionalităţilor asuprite", ţinut la Geneva în 29
99

George Moroianu, Les Lutlcs des Roumains Transylvains pour Ia Iiberle el
l'opinion Europcenne, Paris, 1939, p, 218-219· Grigore Ploeşteanu, op. cil., p. 131
100
Dcsăvîrşirca unilicării slutului naţional 'român. Unirea 'frunsilvaniei cu vechea
Românie, Editura Academiei, Bucureşti, 1968, p. 187, 192-193; Ştefan Pascu, Marea
Adunurc Naţion(l/ă ele la Alba Iulia, Cluj, 1968, p. 311-312
101
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octombrie 1918, ca pe la mijlocul lunii noiembrie, în fruntea unei dPlegaţii în care intrau, între alţii, N. Titulescu, D. Ghica, I. Ursu, C.
Mille, să plece la Roma, în vizită la preşedintele Consiliului de miniştri
al Italiei, Orlando. Acesta promite, în întrevederea cu membrii delegaţiei, sprijinul său pentru cauza unităţii statului naţional român.
Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia îl găsea pe Lucaciu în
Italia, în compania legiunii române de voluntari, împreună cu care săr
bătorea măreţul eveniment.
Istoricul Ion Ursu, vorbind despre constituirea „primului regiment
român din Transilvania, format în Italia, la Marino, în 5 decembrie
1918" scria următoarele:
,.Nu ţin minte să fi asistat la vreo solemnitate care să mă fi impresionat în un chip atît de intensiv, ca sfinţirea steagului regimentului prim ardelenesc, căruia noi i-am dat numele lui Horia, al martirului trădat de Habsburgi, care s-a sacrificat pentru desrobirea neamului său. Emoţiunea a fost cu atît mai mare cu cit slujba religioasă
a fost săvîrşită de martirul, care e el însuşi un simbol al suferinţelor
neamului, părintele Lucaci, căruia destinul i-a rezervat bucuria de a
da cel dintîi steag celui dintîi regiment al României Mari. Corul era
format din ofiţeri, care cîntau cu atîta foc [... ] încât toţi cei de faţă
eram pătrunşi în chip deosebit şi aveam iluzia că ne aflăm în căminu
rile din patrie, cu atît mai mult că aveam în faţa noastră steagul tricolor, imaginea ţării şi a românismului. Nu voi uita niciodată entuziasmul cu care soldaţii au repetat jurămîntul cetit de părint<:>le Lucaci
şi cu ce căldură au strigat să trăiască cel dintîi rege al Români<:>i Mari.
Flăcăii vedeau realizat visul strămoşilor: Patria lor era eliberată şi
unită cu România. Steagul tricolor ce li s-a dat era dovada vădită. România Mare era realizată. Ei, care s-au ostenit şi suferit pentru duşman,
cită bucurie au trebuit să simtă cînd au defilat în faţa steagului care
purta colorile care au împodobit în toate veacurile portul strămoşilor
şi în faţa reprezentantului statului român, ministrul Lahovary şi colonelul Florescu.
La masa frugală care a urmat colonelul regimentului a cetit un
discurs în româneşte, iar Părintele Lucaci, Dl. Titulescu şi colonelul
Florescu şi subsemnatul ne-am manifestat entuziasmul prin cîteva cuvinte adresate ofiţerilor. A fost cea mai frumoasă şi mai emoţionată
sărbătoare, şi toţi am plecat cu bucuria că am asistat la un act care
simboliza formarea României celei mari şi unirea visată de strămoşii
noştri" 102 • Cu acea ocazie Lucaciu arăta: ,,Suferinţa n-a fost zadarnică.
De acum românii ardeleni sunt liberi: acesta e un eveniment care
nu se întîmplă adeseori în istoria unui popor şi cred că toţi românii
îşi dau seama de importanţa marelui eveniment şi vor căuta să fie la
înălţimea lui ... ; trebuie să ne grăbim, să ne întoarcem şi noi în patrie,
pentru ca să putem lua parte la bucuria generală, dar mai cu seamă
102
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pentru că n0 aşt0pta noi misiuni, noi îndatoriri. Nu e destul că patria
s-a unit, ('c1 trC'bUif' consolidată şi această consolidarP pretind(' o muncă
mai Lf'nac<' şi clezintc>resată" 103 • ln primăvara anului 1919 Lucariu participă la o conf Prinţă a Ligii Naţiunilor Unite; în cuvîntul rostit cu
acea ocazie, el susţine, în faţa reprezentanţilor acestui importrmt for
int<'rnaţional, ,.acelaşi drept la libertate şi unitate statal-politică a
poporului român" 104 •
După reîntoarcerea în ţară, în octombrie 1919, lui Vasil(' Lucaciu
i se oferă un post de ministru, pe care, însă, nemulţumit de oric,ntarea
politică a guvernului, îl refuză. După peste 5 ani de prib'='gi(', dr. Vasile Lucaciu revine pe meleagurile natale, printre cd ce l-au iubit şi
ajutat întotdeauna. Este întimpinat de ţăranii îmbrăcaţi în port ele săr
bătoare, cu mulU:i căldură. Poporul îl alege deputat ct0 Si!lmar în purlilmentul ţării. O boală de inimă, însă, îi va întrerupe brusc activitatcn,
şi la 28 noiembrie 1922, la Satu Marf', dr. Vasile Lucaciu a încl'tat din
viaţă. A fost înmormîntat la Şişeşti, în 1 decembrie 1922. Alături de
o imensă masă de ţărani, la c<:'remonia înmormîntării au participat şi
reprezentanţii guvernului. În faţa acestora a răsunat vocea vibrantă şi
răscolitoare a poetului Octavian Goga: ., ... s-a dus din mijlocul nostru
părintele Vasile Lucaciu, închizînd în sicriul lui protestarea istoriei
Ardealului românesc de o jumătate de veac". în felul acesta dr. Vasile
Lucaciu, supranumit pentru dîrzenia şi neînfricarea sa şi „Leul de la
Şişeşti", cobora spre locul de veşnicie, la 1 Decembrie ziua măre
ţului său ideal, pentru care aproape 50 de ani „s-a cheltuit şi s-a risipit pe toate cărările" 10 1.
*

*

*

Preocuparea lui Lucaicu de a crea un front general pentru sprijinirea cauzei drepte a mişcării de eliberare naţională a poporului român rezultă din aproape fiecare scrisoare adresată personalităţilor
politice româneşti din Transilvania sau din vechea Românie. Vom
aminti între aceştia pe Septimiu Albini, Ioan Bianu 106 , Cezar Colescu
Vartic, Octavian Goga, Spiru Haret, Ştefan Perieţeanu-Buzău, Gl"orge
Pop de Băseşti, Ioan Raţiu, Alexandru Roman, D. A. Sturdza, V. A.
Urechia, Ion Ursu etc.
Edificatoare pentru prezentarea frămîntărilor cl" au avut loc,
înainte de înaintarea Memorandului, în sinul mişcării naţionale române din Transilvania şi a cercurilor politice de la Bucureşti, este o
scrisoare pe care o expediază Vasile Lucaciu lui Cezar Colescu Vartic,
din Şişeşti, la 11 septembrie 1891 (vezi Anexe 8). Din rîodurile ei re103
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zullă c8. în anul 1891 în conducerea Partidului naţional şi m cercurile•
politicienilor bucureşti, aşa cum o duvedcau articolelP publicate în
Gazela Transilvaniei şi în cîteva publicaţii din România, existau, în
ceea cf' priveşte oportunitatea înaintării Memorandului, două opinii:
una n•prezentată de Aurel Mureşanu şi Vincenţiu Babeş, care susţineau
inoportunitatea înaintării acestuia către Curtea vieneză şi alta, a
majorităţii fruntaşilor Partidului Naţional Român din Transilvania, cum
erau George Pop de Băseşti, Dr. Vasile Lucaciu, Iuliu Coroianu, sprijiniţi de majoritatea politicienilor din România, care, dimpotrivă, cereau înaintarea imediată a Memorandului. Detracţiunea pe care o reprezenta în acel moment, în special atitudinPa dr. Vincenţiu Babeş,
pentru cauza Memorandului crea, după spusele lui Vasile Lucaciu, în
rîndurile partidului o stare de confuzie: .,Faptul e că suntPm opăciţi,
suntem împiedicaţi în realizarea dorinţei generale a românilor, de a
înainta monarhului nostru un memorial politic, carel<> să conţină justele noastre postulatf', să tălmăcească legitimelp aspiraţiuni ale naţiu
nii române" arăta dr. Vasile Lucaciu. întrucît BabPş susţinea că poziţia
sa rderitoare la Memorand avea adeziunea unor politicieni ca „Florescu, Catargiu, G. Bibescu ... precum şi oamenii cei mai însemna~i
din generaţiunea mai tînără ( cu) excepţia (lui) Mitică Sturdza, cu vreo
doi lingă sine, ,,care însă, nu mai au nici o trecere în politica de stat
a României", - dr. Vasile Lucaciu şi Iuliu Coroianu au convocat o
consfătuire mai largă, cu participarea tuturor celor despre care Babeş
afirmase că-i aprobă poziţ:a, rugindu-l pe acesta din urmă, ,,a se explica chiar în faţa acelor oameni, despre ale căror vederi ne-au raportat, şi, dacă se va constata faţă-n faţă că lucrul nu stă aşa, precum ni l-a spus dsa, să venim la o bună înţelegere reciprocă, statorind
(stabilind - n.n.), pe baza lămuririlor binevoitoare, o linea de direcţiune generală pentru toţi cîţi ne luptăm sub stindardul naţional român,
fiind convinşi că d. V. Babeş îşi va recunoaşte datorinţa " 170 • Vincenţiu
Babeş n-a acceptat convocarea consfătuirii, contribuind, prin atitudinea
sa, la mărirea stării de confuzie. Pentru curmarea ei Lucaciu era hotărît să facă o deplasare la Bucureşti, şi să stabilească, de comun
acord cu politicienii români, linia de conduită viitoare a Partidului Naţional în chestiunea Memorandului. Acest lucru era cu atît mai necesar, cu cit în unele publicaţii româneşti de peste Carpaţi, îşi făcuseră
loc materiale jignitoare la adresa unora dintre fruntaşii mişcării naţio
nale româneşti din Transilvania. în ciuda acestei situaţii poziţia celor
ce susţineau necesitatea publicării şi înaintării Memorandului, se întărea mereu. Lor li s-au alăturat, aşa cum preciza dr. Vasile Lucaciu,
între alţii, literaţii Ioan Slavici, Ioan Bianu şi chimistul Ioan Neniţescu. Aceştia, arătă Lucaciu, ,.recomandă, cu căldură, ca memorialul
să-l publicăm suşternîndu-l la Monarh şi să fim în legături frăţeşti, în
relaţiuni sincere cu factorii conducători din România, care toţi, de
107
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tendinţe sau nuanţe de partide politice să fie în ţară, faţă de noi
deopotrivă, sunt pătrunşi de ideea că existenţa şi dezvoltarea

noastră

sunt cestiuni de viaţă pentru România" 108 • Iată, cu adevărat.
o splendidă confirmare a faptului că mişcarea memorandistă a fost
opera tuturor românilor, rezultatul efortului militant al naţiunii noastre
din ultimele decenii ale secolului al XIX-lea. Numai aşa ne putem
explica faptul că în perioada de detenţie a principalilor fruntaşi memorandişti. întreaga. opinie publică românească şi-a manifestat cu vehemenţă solidaritatea faţă de aceştia. Din închisoare, prin intermediul
corespondenţei strecurate peste controlul cenzurii, dr. Vasile Lucaciu,
George Pop de Băşeşti 10 !) şi alţi fruntaşi ai Partidului Naţional Român,
au venit în contact cu intelectualii militanţi aflaţi în libertate. În acest
mod, de fapt, conducătorii partidului dirijau întreaga acţiune de protest a opiniei publice româneşti împotriva guvernului budapestan. La
sfîrşitul lunii august 1894, aşa cum rezultă dintr-o scrisoare adresa.tă
de Vasile Lucaciu din închisoarea de la Seghedin, la 5 s0ptembrie 18;)4,
lui Sc>ptimiu Albini, ei proiectaseră chiar ţinerea unei „conferenţe naţionale" româneşti la Sibiu, fapt pentru care presa maghiară încc:>puse
să-i atace cu violenţă. Lucaciu cerea presei româneşti din Timişoara
(e vorba de „Luminătorul") să răspundă acestor atacuri, întocmind, în
acelaşi timp, şi „cîteva specii de memorii de mare însemnătate pentru
cauza noastră; unul p( entru) Haga, unul p( entru) Roma, unul p( entru)
congresul din Budapesta" 110 • Un rol însemnat în desfăşurarea propagandei favorabile cauzei româneşti l-a avut în Italia, însuşi fiul lui
Vasile Lucaciu, tînărul Epaminonda Lucaciu 111 , pe alunei student la
Roma.
Tot din închisoare se adresa Lucaciu lui Albini, într-o altă scrisoare, nedatată, (datînd probabil din 1895) 112 , în care insista asupra
importanţei pe care o are solidarizarea intelectualilor de peste munţi,
din România, cu cauza Memorandului. în aceeaşi scrisoare el rc:>marcă
şi o înăsprire a detenţiunii, odată cu sporirea propagandei internaţio
nale favorabile acţiunii memorandiste: ,,Suntem închişi hermetic şi
păziţi ca bietele muieri prin haremul turcilor. Aşa ne grijesc aceşti
eunuchi ai umanismului ... Prietenii, fraţii noştri, nu sunt admişi să
ne viziteze", scria Vasile Lucaciu (vezi Anexe, 9). Unele dintre scrisorile expediate sau primite de către dr. Vasile Lucaciu pun în lumină
fie bunăvoinţa pe care persoana sa o recepta de pretutindeni, fie aju108
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torul dezinteresat pe care el se grăbea să-l ofere celor ajunşi la strîmtoare. Corespondenţa cu Ioan Slavici, de exemplu, evidenţiază existenţa unei mari afinităţi de opţiune politică între cei doi fruntaşi ai
românilor transilvăneni: ,,Am primit epistola ta, scria din Budapc,sta,
la 4 ianuarie 1910, dr. Vasile Lucaciu lui Ioan Slavici, şi să nu crezi
că m-am umilit, ci din contră, deşi întristat, m-am înălţat auzind cuvîntul conştiinţei (că) noi, nu pentru noi, nu pentru intNescle noastre
personale am lucrat, ci pentru cauză. Şi dacă amarul momentului ne
deprimă, mîndria conştiinţei curate ne întăreşte în muncct fără proget"113. Cu Slavici dorea Lucaciu să întemeieze „un mare stabiliment
şi atelier tipografic la Bucureşti", în care să se public0, bi1wînţ0les,
materiale privind lupta poporului român pentru unitate naţională. Pentru acea întrc•prindere 01 se şi grăbea să-i oxpeclicze o sum5. do 300 ele
coroane, donată de către parlamentarii români din Budapc>sla. J\ceeaşi
înţelegere a găsit-o Lucaciu la loun Bianu, cu care plănuia să dinamizeze, pentru cauza românilor transilvăneni, opinia publică din România; lui îi relata despre greutăţile şi şicanele pe care i le făcea episcopul de Gherla, Ioan Sabo 114 • Un capitol aparte în viaţa şi activitatea
lui Vasile Lucaciu îl constituie relaţiile sale cu George Pop de Bă
seşti115. Aceste relaţii, dată fiind poziţia lor de conducători ai Partidului Naţional Român, aproape tot timpul cordiale, poartă pe alocurea
pecetea discrepanţei, create între generaţii; superbia dovedită în special de Ioan Raţiu în relaţiile cu Lucaciu, primeşte uneori, în cadrul
ei subiectiv, neafectînd profilul politic şi aureola de conducător eminent al românilor transilvăneni ale acestuia, votul lui George Pop de
Băseşti. Şi acest lucru se întîmplă cu ocazia organizării unei „întruniri
a tuturor alegătorilor români" ce urma să aibă loc la Arad, în 29 noiembrie 1897; cu această ocazie dr. Vasile Lucaciu şi Vasile Mangra, în
dezacord cu Ioan Raţiu şi George Pop de Băşeşti ce se dovedeau mai
ponderaţi, dorind în prealabil o aprobare din partea Comitetului executiv al Partidului Naţional Român, - susţineau convocarea promptă
a „mitingului". În a doua jumătate a lunii octombrie 1897 Ioan Raţiu
şi George Pop de Băseşti se adresau, din Cluj, lui Vasile Lucaciu, cu o
„scrisoare moderată", în care acestuia i se solicita, pentru „evitarea
crizei" să amîne conferinţa „pînă cînd în astă privinţă vom lua în113
114
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cu Comitetul executiv 116 • Lucaciu, însă, aprobat şi de Vasile
Ma.ngra, rămînea intransigent; el cerea convocarea rapidă a unui „şir
de mitinguri româneşti", începînd cu cel de la Arad, din 29 noiembrie,
şi continuînd cu altele la Sibiu, Braşov etc., fără a mai aştepta consultarea prealal>ilă a Comitetului. De aceea, scriindu-i lui Raţiu în
17 noiembrie 1897 (vezi Anexe 10) el afirma, ca o adevărată „confesiune de credinţă", următoarele: ,,Eu, dară, în convocarea arădană văd
cea mai bună ocaziune, ca depunînd toate consid(•raţiunile rwnJţionale
să afirmăm eară, un trup şi un suflet. Naţiunea iară ne va vedea pre
toti uniţi şi se va bucura. Retragerea Dv. va fi un rău mare pentru
Dv. Geniul naţ~onal îşi are rostul său, independent de animozităţile sau
preocupaţiunile noastre. Eu voi fi pururea acolo unde se lucreazi1 cu
seriozitate, cu chibzuinţă şi cu devotament. Bine băgaţi de seamă că
o acţiune impusă dP situaţie nu e lăturalnică şi că naţiunea nu pc>ntru
aceea şi-a ales comitet ca acela, prin unii mc>mbri ai săi, să zăpă
cească acţiunile naţionale ... Eu pace vreu, înse în acţiuni şi nu în estemporizare. Şi nu vreau se mă pepten cînd văd că arde casa ... La
lucru, deci, subscrieţi convocatorul şi la revedere în Arad" 117 • In acelaşi
timp şl cam în aceiaşi termeni Lucaciu îi scria lui George Pop de
Băseşti: ,,I-am scris şl moşului Raţiu să veniţi la adunare ( în Arad n.n.)
ca lumea să ne vadă iară uni ţi. Al doilea meting îl putem ţine preste
o lună în Sibiu, al treilea în scurt interval în Selaj, apoi Dej, Sătmar
etc., cu participarea noastră a tuturor membrilor din Comitet, va să
zică sub egida noastră. A cerea nod în papură, pe clwstia iniţiativei,
scrie Lucaciu, şi a apela la Comitet după ce 1 ½ an l-am ignorat, e totuşi ceva abus horend, carele nu poate să remânct nerăsbunat. Dta carele ai rămas unicul, încă, carele poţi fi cimentul de închegare, te rog
nu te abate pe calea păcătoşilor ... Aşadar, iubite bade, continuă el ...
cruţă-te pre dta, pentru zilele frumoase din trecut şi pentru cele ce
avem se le pc>trecem împreună şi nu te lăsa a fi escamotat, şi exploatat de cei ce n-au fost cu noi niciodată. Iubite bade, scrie cu profund
regret Lucaciu, dă-mi zi de întîlnire în Baia Mare că PU nu mai pot de
părere de rău şi să ne explicăm. Aştept avis, la revedere, avem cîteva
zile de serbătoare după olaltă " 118 • Răspunsul lui George Pop de Bă
seşti, din 23 noiembrie 1897, deşi rechizitorial în ceea n' priveşte „nepoliteţea" lui Lucaciu faţă de Ioan Raţiu, doved(•şte totuşi o înţeleaptă
cumpătare, un inteligent spirit conciliant şi o justificată admiraţie pentru faptele militant-naţionale ale celor doi „preopinenti". ,,Am la mină
copia răspunsului tău la scrisoarea noastră din Cluj, adresată Dlui
Raţiu, scrie George Pop de Băseşti. în scrisoarea asta pe venerab( ilul)
bătrîn îl tratezi ca pe un schuster-meisttor. Nu-i recunoşti neci serviBiblioteca Universitară din Cluj, fond Corc-spondenfn George Pop de Bdseşli
(in continuare B.U.C., C. G.P.B.), voi. II[, fila !J, scrisoarea din 23 noiembrie 1897
117
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ţii le naţionale de ani 50 nici barem titlul academic de cloclor ... Apoi
vezi tu eşti mai intransigent decît toţi intransigc,nţii, continuă. el, pPntru că ... fruntaşii noştri de la Arad, au primit s!atul nostru cu amînarea conferenţei " 119 . Este clar că G<'org0 Pop ele BJ.s0şti dC'zaproba
într-un fel „febrilitatea activă" pe care o clovedPiJU cei mai „tinC'ri"
dintre fruntaşii mişcării naţionale 120 , şi că Vasile Lucaciu, ştiind acest
lucru şi mai ştiind că asupra integrităţii morale' d0 militant patriot
pentru cauza naţională românească a lui George Pop clP Băseşti nu
poate exista nici un dubiu, dorea, aşa cum afirma şi în snisoarPa adresată lui Ioan Raţiu, o evitarP a disensiunilor ivite în sinul conducerii
Partidului Naţional Român. Micile neînţelegeri ivite întîmplcttor, nu
puteau înegri relaţiile celor doi fruntaşi ai poporului român clin Transilvania, căci prea multe erau punţile de legătură sufletească întrP ei,
legătură temeinicită în anii grei ai multelor procese prin care au trecut. De fiecare dată în urma unui proces şi, atunci cîncl S<' aplicas0ră şi
pedepse, clupă ce ieşea din închisoare, Lucaciu se clPsUii nuia în scris
lui George Pop ele Bă.se-şti, sau cîteodată călător0a pînă la „tusculanul'
lui „badea Georqe", unde se bucura de' cec1 mai caldă. primiH'. ,,Sciu
că au fost pentru min0· c;1ml acestu an dC' exil din lumc>a iub\ tli ... îl
11 1

1/Jiclcm, voi. III, fila 9, scriso,1~ca din 23 noiembrie 1897
pentru confliclul între vechea şi tînăra genernţie este o scrisoare adresată de Vasile Mangra, la 10 noiembrie 1897, din Arad, lui George Pop
de Băseşti. Ea are următorul cuprins: ,.Prea stimate Dle, !vlull iubite bade George,
Cuvintele calde care mi le-ai adresat în seara de 19 octombrie a.c. la masa
inlinsă de la (restaurantul) lmpăratul Romanilor, din Sibiu, fie fost rostite şi în glumă,
numai eu le-am cumpenit şi mi le-am notat după gravitatea situatiunei în cure am
ajuns cu chestia naţională. Cu acel privilegiu, amintind mt\.reţia congresului naţiona
lităţilor, ţinut în 1895 la Budapesta, al cărui preşedinte din partea românilor erai dta,
intre altele mi-ai zis următoarele: .,Călugăre! mai fă ceva, mai mişcă-ne, c[1 imposant
a fost congresul naţionalităţilor ... " etc. Şi eu am gîndit că după o experienţă amară
de doi ani, Dvoastră, bătrînii stegari şi ante-luptători, în cele din urmă veţi fi primit
convingerea supremei necesilctli ca să v[1 dezbrăcaţi de cxclu.sivismul autocratic şi st\.
ne grupăm cu toţii sub steagul la care am luptat cu Dvoastre împreună şi la nevoie,
chiar fără Dvoastre, în chestia naţionalt\.. Din reflexiunile Dtale, însă, la scrisoarea
părintelui Lucaciu, văd cu mare părere de rău că Dvoaslră persistaţi şi acum în
autocraţia exclusivismului autoritar pentru conducerea afacerilor politice naţionale,
care s-a dovedit, prin consecventele sale, în ceşti doi ani clin urmii, că a fost foarte
păgubitoare pentru cheslia naţională. A nu face nici o mişcare politică naţională
pînă nu va decide Comitetul însemnează a renunta la luptă şi a ne da legaţi pe
mânile duşmanului. Căci dumneavoastră ştiţi prea bine că Comitetul şi Partidul Naţio
nal sunt împedecate şi oprite prin ordinaţiuni ministeriale de a funcţiona. De aceea
noi am ales forma de convocare în vederea greu tă ţiior ~i a piedicilor ce ni se pun.
Nu avem noi pretenţia de a figura ca convocatori ci dorinţa de a vă vede pe
Dvoastră mergînd în frunte. Convocatorul iscălit de Dvoastre va fi in fond actul
comitetului însuşi. De aceea, vă rog, în interesul comun şi a restabilirii solidariUiţii
între membrii partidului şi susţinătorii programului naţional, ca să nu hesitaţi a-l
subscrie şi a lucra pentru reuşita adunării. Din Arad s-a scris atît d-lui Raţiu, cit şi
dlui Mihali. Depinde acum de Dvoastre ca se ne prezentăm earăşi uniti şi solidari
in faţa adversarilor. Primeşte, Prea stimate bade George, expresiunea devotamentului meu sincer, V. Mangra, Arad, 10 noiembrie 1897M (B.U.C., C.G.P.B. fila 89-91,
scrisoarea din 10 noiembrie 1897)
!
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scria Lucaciu, la 30 ianuarie 1894 lui George Pop de Băseşti, din spital de la Budapesta, şi m-am făcut ca şi planta, am vegetat numai, am
grijit de partea vegetativă a vieţii. Şi mi-au succes a ieşi cu trupul
senetos din închisoare, iară cît priveşte morbul ochilor resperarea
aerului liber este precum se vede leacul de căpetenie şi sigur şi două
septemăni de viaţă în Şişeşci şi o cale la Băseşci mă vindecă de nici
urmă nu remâne din morbul primejdios ce mi-l dărui infecţia din Săt
mar"121 (vezi Anexe 11). Conflictul său mai vechi cu Ioan Sabo 122 ,
la care se adaugă şi greutăţile materiale, nu reuşesc să-l încovoaie; ba
mai mult, el găseşte energie să „opineze" în faţa lui Iuliu Coroianu şi
a lui George Pop de Băseşti, asupra atitudinii ce trebuie s-o aibă în
procesul Memorandului ce se prefigura 121 . Experienţa lui Vasile Lucaciu în „materie de procese", în „purtarc,a conflictelor" cu autorităţile
de stat, l-a destinat de sfătuitor priceput al colaboratorilor săi memorandişti, în propovăduitor de adevărate comandamente vrednice> de
urmărit, în virtute scopului general al luptei pentru eliberare naţio
nală a poporului român din Transilvania. Conflictul pe chestiunea
episcopiei de Hajdu-Dorog 12 \ care dincolo de problemele religioase,
121

B.U.C., C.G.P.B., fila 161, scrisoarea din 30 ianuarie 1894; vezi

Ploeşteanu,

Aspecte

din

viaţa

şi

activitatea

lui

Vasile

Lucaciu

şi

Grigore

(1852-1922) .. .,

p. 112-113
m lntr-o scrisoare adresată de Teodor Mihali din Dej, Ia 19 noiembrie 1896, lui
George Pop de Băseşti, după ce se face referire la datoriile băneşti ale lui Vasile
Lucaciu către banca „Albina•, se discută şi despre conflictul acestuia cu Ioan Sabo,
conflict mai vechi, dar care la acea clată se pare că începuse să reînvie. Mihali avusese în Gherla o întrevedere cu Sabo şi constatase, la faţa locului, înverşunarea
acestuia faţă de Lucaciu. lmpăciuitor şi dornic „de a nu-l vedea pe Lucaciu lipsit
le parohie" şi deci de mijloace de subzistenţc"1, el intervenea pe lingă George Pop de
Băseşti rugindu-l să mijlocească înţelegerea lui Lucaciu cu episcopul: .,Dacă însă
(Lucaciu - n.n.) va continua şi mai departe cu dîcoşenia, scrie Mihali, cu îngrijorare
pentru soarta lui Vasile Lucaciu, şi nu va urma sfaturile noastre, azi mâne va ajunge
la sapă de lemn, şi va peri ca cel din urm[1 colduş, spre marea noastră durere a tuturor (... ] Nu-ţi pot comunica toate, continuă Mihali; una însă să ştii că dacă
Vasiliu în cel mai scurt timp nu şi-a aplana afacerile cu episcopul [ ... ]va fi lipsit de
parohie. Şi atunci ce va face (... ] Timp de perdut nu este, arată Mihali, şi dacă
voieşti a scăpa pe Vasiliu de această nenorocire, vino cit se poate de ingrabă la
mine, dimpreună cu dinsul. Eu crecl că Dta ai putea aplana (conflictul n.n.) cu Episcopul dacă şi Vasiliu şi-ar călca pe fire, iar clacă aceasta nu s-ar pute ar trebui să ne
îngrijim de cu bun[t vreme de soarta lui" (B.U.C., C.G. P.H., fila 113-114).
123
B.U.C., C.G.P.B., fila 161; Grigore Ploe~teanu, Op. cit., p. 112-113
m La insistenta autorităţilor de stat maghiare, hotărite să continue şi în acest
fel politica de deznaţionalizare a românilor din vestul Transilvaniei, s-a hotărît trecerea unor parohii româneşti sub jurisdiclia religioasă a episcopiei de Hajdu-Dorog,
întemeiată încă din 1873. Fără importantă în aparenţă, acest fapt avea ca urmare
scoaterea limbii româneşti din serviciul religios şi introducerea, in locul ei, a celei
,,paleo-greceşti "; cum această limbă nu era cunoscută nici de preoţi, urma ca aceş
tia să se adreseze maselor de ţărani români „numai în limba maghiară-. lmpotriva
acestui act samavolnic, românii aveau să protesteze printr-un şir de memorii trimise
papalităţii. Cu toată presiunea conflictelor ce au urmat, Vaticanul nu va renunţa
la această „dezmădulare nefirească şi samavolnicăa (B.U.C., C.G.P.B., fila 77-78, din
15 iunie 1912)

https://biblioteca-digitala.ro

Dr. Vasile Lucaciu

47

497

avea un caracter acut naţional, îi va prilejui lui Lucaciu, aşa cum
reiese din corespondenţa cu George Pop de Băseşti, un amestec direct
şi folositor (vezi Anexe 12, 13), ocazionat de o deplasare şi o şedere
mai îndelungată a sa la Roma. Drumurile istovitoare, străbătute p0ntru
interese obşteşti, obligau pe dr. Vasile Lucaciu, aşa cum însuşi preciza,
pe lîngă expunerea persoanei sale la pericole şi vexaţiuni, şi la risipirea unor importante sume băneşti. Dincolo de veniturile obţinute ca
remuneraţie pentru ocupaţia ce-o practica, şi de cele rPalizate de pe
urma unor „scrieri literare", el îşi va completa „bugetul executoriu"
din importantele ajutoare ce i-au fost trimise din Bucureşti. Acestea îl
făceau pe Lucaciu să declare, aşa cum am mai arătat, într-una din
scrisorile adresate lui Ştefan Perieţeanu Buzău (v€'zi Anexe 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20) că este conştient de ecoul pe care îl au în România
luptele purtate de reprezentanţii românilor transilvănC'ni1~''. Pentru
această cauză, în numele ei şi nu din intc>rcs particular, a acţionat
dr. Vasile Lucaciu tot timpul. La procesul MC'morandului toţi memorandiştii au avut o ţinută demnă . .,Se nu credeţi nici un moment, scria
Lucaciu lui Perieţeanu, de la închisoarea din Cluj, în timpul procesului,
că ne uităm de demnitatea cauzei sau de însemnătatea mare ce are
procesul acesta pentru neamul nostru ... fiţi răbdători că veţi ave momente de înalte satisfacţiuni pe care tot noi vi le vom da, cînd momentul va cere şi va permite 126 •
Atenţia pe care o acordau acestui „proces istoric" 127 toate partidele
politice din România, a contribuit şi la sporirea popularităţii celor împricinaţi. Pe cale publicitară în Transilvania şi România românii erau
invitaţi să sprijine materialiceşte pe fruntaşii memorandişti. în acest
sens cererea lui Vasile Lucaciu, formulată în scris către Perieţeanu-Bu
zău, era ca „preoţii în Duminica Tomii să vestească însemnătatea procesului şi să-i îndemne pre credincioşi ca pentru acoperirea speselor
proceselor, de ziua următoare la Cluj, să aducă fieşicare suflet de român un crucer. Suma aceasta colectată, preoţii se o trimită imediat la
dr. I. Raţiu, advocat în Sibiu" 1~8 • înfăţişarea demnă a principalilor
fruntaşi condamnaţi la 1894, va fi imortalizată într-o reproducere tipă
rită aşa cum o cunoaştem, în mii de exemplare, prin griju responsabilă
a dr. Vasile Lucaciu, aprobat şi sprijinit fireşte şi de către ceilalţi.
Comanda pentru „reproducerea litografică după fotografia din Cluj a
„Comitetului întemniţat" a fost dată litografului Luigi Salmone din
4.0 (1)

12,

B.A. R.S.R., S.M. fond Ştefan Periefeanu-Buzdu, Mss. S CLXX
40 (5)

126

Ibidem S - ,
CLXX
127
Vezi pentru această chestiune Mihai
Cartea Românească, Bucureşti, 1978
12s

32 -

B.A. R.S.R., S.M. fond

Stoian, Procesul unui proces, Editura

Ştefan Pcriefcanu-Buzău,

Crisia '79

https://biblioteca-digitala.ro

Mss. S

4.0 (G)
-CLXx

48

Blaga Mihoc

498

Roma, ,,artist de primă clasă în acest gen de lucrare 11 • Pentru suma de
,,500 de franci 11 , plătiţi ulterior, litograful respectiv a reprodus imaginea amintită în mai multe mii de exemplare; el cerea, însă, un plus de
500 de lei pentru „piatra şi dreptul de reproducţiune", sumă pe care
Lucaciu solicita, la 13 februarie 1897, s-o achite „Liga pentru unitatea culturală a tuturor românilor 11129 • Această cerere a sa era îndreptă
ţită de sprijinul acordat ori de cite ori a fost cazul mişcării de eliberare naţionalct a românilor transilvăneni de către liga amintită. ln anii
primului război mondial, ea va continua să activeze, extinzîndu-şi iltribuţiile şi schimbîndu-şi numele, sub conducerea lui Vasile Lucaciu. El
va iniţia, împreună cu alţi fruntaşi ai vieţii politice, tipărirea unui
aşa numit „Timbru de ajutor al ligii culturale, cu gîndul ca din veniturile realizate cu desfacerea lui să putem da ajutorul cuvenit fraţilor
refugiaţi 11130 (vezi Anexe 21, 22). Eforturile lui Lucaciu şi ale celorlaţi
în acest sens au avut rezultate pozitive. Şi aceasta datorită, între altele
şi prestigiului şi popularităţii „Leului de la Şişeşti
printre politicienii
şi oamenii de cultură români, care nu şovăiau, aşa cum s-a întîmplat
cu Spiru Haret, (vezi Anexe 23) să-i ajute pe membrii familiei neînfricatului luptător transilvănean, sau cum credem că a procedat V. A.
Urechia, sprijinind materialiceşte, la recomandarea făcută de Lucaciu,
din închisoarea de la Seghedin, în 18 septembrie 1894, pe Iustin Arde1t,an, redactorul „foaiei humoristice 11 „Vulturul", (vezi Anexe 24).
Un moment important din activitatea de solidaritate a poporului
român în jurul ideilor progresiste, ce fuseseră lansate încă de revoluţionarii paşoptişti, îl constituie aniversarea a 50 de ani de la Adunarea Naţională de la Blaj, în mai 1898 131 , în desfăşurarea căreia un rol
important i-a revenit dr. Vasile Lucaciu. Aşa cum va relata inginerul
Daniel Klein, într-o notă din 30 aprilie 1928, ce însoţea mai multe documente referitoare la chestiune, donate Academiei Române înainte de
aniversare, dr. Vasile Lucaciu, solicitat în scris 132 de către intelectualii
II

129

1J 0

40 (3)
40(7)
Ibidem S - - ; s - '
CLXX
CLXX
34
73
Ibidem, S - - • S -

CLIX '
L
Aurelia Bunea, O aniversare politică cu semnilicatie national-polilică, în Sargclia, VIII, 1971, p. 129-161, lucrare bogat documentată şi bine încadrată in contextul epocii. Vom preciza, totuşi, că o exprimare de tipul: ,,Se conturează, astfel,
limpede, cu prilejul aniversării, că cercurile oficiale din România nu acţionau pe linia
idealului progresist al Unirii ... •, aflată pe pagina 135, este cu totul gratuită, din
molive asupra cărora nu mai este cazul să insistăm.
in Solicitarea a făcut-o in numele locuitorilor din Bacău, inginerul Iosif Klein.
Lui i-a trimis Vasile Lucaciu următoarele două scurte scrisori: ,,Ilustre Domnule, Am
primit gentila Dvoastre din 25 martie a.c. Grăbesc a Vă anunţa că voi satisface cu
plăcere dorinţei Dvoastre. Vă felicitez din suflet pentru patriotica Dvoastre activitate.
Spuneţi, Vă rog, tuturor confraţilor salutările mele cordiale şi primiţi, cu toţii, o
strîngere de mină frăţească! Dr. Vasile Lucaciu, parohul Şişeştilor, Şişeşti, 14, 2 IV
(1)898"; ,,Onorabile Domn, Cu plăcere vă anunţ că mi-am împlinit datoria şi ce V-am
131
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din Bacău, membri ai secţiei locale a „Li9ii pentru unitatPa culluralE1 a
tuturor românilor", a alcătuit o cuv în tare „ocazională" care va fi citită tuturor participanţilor la aniversare. Cuvîntar0c1 s-a tipărit pe o
foaie volantă şi s-a răspîndit în cele mai mari oraşe ale României. In
ea era evocată vitejia dintotdeauna a poporului român, cinstea şi dreptatea „părinţilor şi fraţilor noştri de pe Cîmpul Libertăţii" ale căror
morminte sunt un simbol „pentru adevăr şi dreptate, penlru libertate
şi străbunul loc". ,,Vrem şi noi, arăta Lucaciu, să trElim întru mări
rea ... dreptăţii, prin alipire către sfintele noastre tradiţiuni, jertfindu-ne viata pentru adevăr, sau luptîndu-ne pînă la moarte penlru divina libertate a întregului neam românesc" 1:1:1• De wmarcut că. însuşi
Carol I a aprobat, alături de principalii politicieni din România, lupta
politică a lui Vasile Lucaciu şi a colaboratorilor săi. Tocmai cip aceea,
în toamna anului 1901, dr. Vasile Lucaciu îndrăznea să-i solicile, în
două scurte dar patetice scrisori, un stipendiu bănesc viager, care să-i
asigure independenta materială in mijlocul tuturor vexaţiunilor la care
era supus (vezi Anexe 25, 26). Cele doar cîteva fraze din prima scrisoare datînd de la 15 noiembrie 1901 13 4, cumpănesc, cu o precizie rară,
politica antiromânească a guvernanţilor maghiari, ( ,,opera nefastă de
desfiinţarea a naţiunii române se lucrează cu îngrozitoare stăruinţă"),
cit şi o anumită stare de anarhică dezorientare în rîndul românilor transilvăneni, survenită mai ales după procesul memorandiştilor. Poate
fără să vrea, Vasile Lucaciu mai redă, cu exemplicicarea unui moment
dintr-o discuţie avută în iunie 1900 cu ministrul Coloman Szell, o imagine asupra unui complex atitudinal al guvernanţilor din epocă, faţă de
adversari. ,,Ministrul prezident Coloman Szell, scria Lucaciu regelui
Carol I, mi-au spus mie în faţă, în iunie 1900, următoarele cuvinte,
între altele: ,,Puţin ne pasă nouă, facă cine ce-o vrea dintre dumneavoastră. Noi grijim de ceea ce faci, ceea ce lucrezi dta. Şi eu îţi
spun că-ţi vom arăta că mai tare e guvernul maghiar decît popa din
Şişeşti. Voinţa noastră e să. te izolăm de cătră poporul românesc şi
asta o vom şi face. Cu muri chinezi voi împrejura Şişeşcii şi voi împedeca ori-ce contact între dta şi poporul român (s.n.) etc., etc., au
urmat o serie de ameninţări, zise cu o înverşunare nimicitoare"D 5 •
Ameninţarea ministrului maghiar este în sine o mostră
a atitudinii regimurilor de guvernărnînt din acea vreme faţă de opozanţi,
promis iacă aclud la acesle modeste rînduri. Fie ca aceste accente de pietate să contribuie ceva la înălţarea sărbătorilor Dvoastre din mărea\a aniversare de 3-15 mai a.c.
Trămit Dv şi tuturor fraţilor colegi ai Dv urările mele de cea mai desăvîrşită reuşită
pentru proieptele ce le-aţi făcut. Salutare Dr. V. Lucaciu ". (B.A.S.R.S., S.M. fond Vasile
Lucaciu, Mss. A 218/3).
133 B.A.R.S.R., S.M., fond Vasile Lucaciu, Mss. A.218, 3
134 Grigore Ploeşteanu, op. cit., p. 124
135
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în virlutea căreia se urmărea, aşa cum va arăta şi Valeriu Branişte 11 n,
cu care Lucaciu va întreţine, de asemPnea, o inten'santă corespondenţă (vezi Anexe '27, 28), nu atît lichidarea ca individ a „tulburătorului"
închis, cît izolarea lui de popor, forţa adevărată, capabilă să înfăp
tuiască dezideratele epocii. Distrugerea fizică a indivizilor, ca modalitate de anihilare a oricărei contraponderi politice opozante, va fi introdusă, ca procedură generală în sine, abia în anii primului război
mondial1 3 î,
Persecutat şi chiar păgubit materialiceşte prin deslituirea din f uncţia ce-i asigura subzistenţa, Vasile Lucaciu, n-a pregc~tat să protesteze
în scris, în mod direct, către Ioan Sabo, criticînd poziţia antinaţională
a ac0stuia 138 cu privire la atitudinea faţă de mişcarea de 0liberare nc1ţională a poporului român din Transilvania, şi învinuindu-I că „împedecă cauzele, cele mai sfinte.. . naţiona!P române>". ,,Iată Ilustre
Domnule, scria dr. Vasile Lucaciu lui Ioan Sabo, la 19 iunie 1891 ... ,
nu e destul că prin împedecarea fără de nici un motiv justificabil mi
se sustrag venitele curate şi honeste, cu care atîta bine am făcut şi
pot să fac şi în viitor, nu numai că s-au împedecat realizar0a atîtor
întreprinderi frumoase în interesul ... românismului nostru, ci acum,
după ce mi-am jertfit tot venitul meu ... , după ce am luat tot crucerul de
la pruncii mei, acum sum ameninţat cu procese nimicitoare, cu sequestrări şi cu licitaţiuni compromiţătoare. Şi cauza tuturor relelor
acestora, continuă dr. Vasile Lucaciu, pedeca în calea virtuţii şi activităţii dezinteresate, cauza lacrămilor şi a suspinelor familiei mele şi a
altor familii lipsite de ajutor, cauza gelei şi a îndignaţiunei ce cuprinde atîtea inimi, scria cu curaj Lucaciu, este Ilustritatea Voastră.
Ne mîngîie consecinţa, continua el, că eu pururea am cercat să-l aduc
pre Ilustritatea Voastră, ad meliores fruges, să-l reţin de la pornirile
sale fatale, prin care vatămă, păgubeşte şi compromite interese superioare ... naţionale române, subminează autoritatea sacro-sântă arhierească, persecută virtutea, batjocoreşte jertfa cea mai nobilă, discreditează, pre cit atîrnă de la 11. Sa, sufletul cel mai devotat ... pentru toată cauza noastră ... naţională". în tot acest conflict, soldat cu
cîştig de cauză pentru el, Lucaciu s-a dovedit neînfricat. însăşi scrisoarea citată se încheie cu o voalată ameninţare în limitele a ceea ce
era permis, ţinînd cont de criteriile de strictă subordonare pe care le
implica funcţiile ambelor părţi: ,,E de prisos să spun că urmările, canonice şi civile ale unei refuzări sau denegrări a acestei umilite şi
drepte rugări ( adică de a i se acorda toate drepturile materiale şi băValeriu Branişte, Amintiri din închisoare (lnsemnări contemporane autobioBucureşti, 1972
137 Vezi pentru această chestiune V. P.
Borovicka, Atentatele care urmau să
schimbe lumea, Editura Politică, Bucureşti, 1978
m Cu privire la atitudinea lui Ioan Sabo faţă de mişcarea de eliberare naţio
nală a poporului român din Transilvania vezi şi Blaga Mihoc, op. cit., p. 246-247
106
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neşti ce se cuveneau unui prPot n.n.), vor fi provocate de-a dreptul
prin Ilustritatea Voastră " 139 •
Acest g0st de punere în lumină a dîrzeniei şi neînfricării m,Jrelui
patriot nu este singular în şirul manifestărilor sal0. Peremptorii ar fi
pentru acPastă afirmaţie întîmplările descrisP în scrisoarea pe care o
adresează dr. Vasile Lucaciu lui Septimiu Albini din închisomea de la
Seghedin, în 29 aprilie 1893 140 . .,Depus" între zidurile închisorii în urma
uncia dintre multele sale condamnări1 41 , şi vă.zînd că activitatea de împrocesurarc pe care guvernul o începuse împotriYa sa, se continua
tocmai pentru a-l prezenta „ca pe o fiinţă zdrobită de put<>rea ideii de
stat maghiar" ş\ deci a-l înfrînge din punct de vedere moral, dr. Vasile
Lucaciu SP adrosa lui Septimiu Albini, pe atunci redactor al ziarului
Tribuna cu o scrisoare recapitulativă (vezi Anexe, 2D, 30, 31, 32), informîndu-1 asuprn unuia dintre procC'sclc ce i-au fost inlentute şi de pe
urma căruia se găsea la închisoare. El relatează că a convocat pentru
6 iulie 1892, la Şişeşti, o „conferinţă" a alegătorilor rornbni din cercul
electoral Baia Mare, dar că tocmai pe cind se pregătea s-o deschidă,
„au sosit pretorul Schmiedt Sandor (din I3aia Mare, n.n.) şi-au oprit
ţinerea conferinţei, sub cuvînt că conferenţa este de natură politică".
Nemulţumit de acea procedură anticonstituţională Vasile Lucaciu a fă
cut reclamaţie ( ,,recurs") la „ministrul de interne, pe atunci contele
Iuliu Szapary, ( care) în loc să cheme la ordine pe unul din funcţio
narii de stat ce încălcase legea, a trecut la denunţarea, la una din şe
dinţele parlamentului, din august 1892, a mişcării româneşti din Şi
şeşti", cerind pedepsirea lui Vasile Lucaciu, pe motiv că a produs, priil
expresiunile folosite „în recursul" reclamator, .,vătămarea ideii de
stat maghiar". La 27 septembrie 1892 dr. Vasile Lucaciu c citat la pretură în Baia Mare: pretorul Schmiedt Sandor îl anchetează, dar pentru
că Lucaciu refuză să vorbească în limba maghiară cauza este transpusă
„la procurorul de stat", pentru a se proceda la „inacţionarea ... pe calc
criminală sub titlu că am vătemat onoarea pretorului Schmiedt Sandor". Ca urmare el va fi arestat şi închis la Seghedin. La 7 martie 1893
el este citat „înaintea judelui instructor Molnar din Seghcdin", spre a
fi interogat prin intermediul unui „tălmaci". Cu această ocazie refuză
primirea tălmaciului, afirmînd că doreşte să fie ascultat româneşte
şi " ... că protocolul să se redacteze în limba mea naţională", întrucît
cel designat ca tălmaci „nu ştie nici româneşte nici ungureşte". ,,Ce am
vorbit cu el în stil politic superior, româneşte, scrie Lucaciu, referindu-se la tălmaciul Vasiliu Sava, au fost lucruri stranii pentru el - şi-au
vorbit despre toate cu d. jude instructor, ideile şi expresiunile mele
139
Scrisoare aflată în colecţia lui Iuliu Pop din Baia Mare, strada George Coşbuc
nr. 32; vezi o fotocopie a ei în Valeriu Achim, Aurel Socolan, op. cit., p. 203-207
61 5
uo Il.A.R.S.R., S.M., fond Septimiu Albini Mss. S
( )_
141
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Augustin Iuga, op. cil., p. 118-119
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însă

de loc nu Io-au redat". D0sigur, în acest caz, mai alos că traducă
torul a arătat că n-a priceput ceea ce a vrut să spună interogatul,
dr. Vasile Lucaciu a refuzat şi aici semnarea procesului verbal, considerînd că felul în care se procedează cu el „din punct de vodert' juridic
şi uman ... este caricatura şi prosti tui rea insti luţiei" 142 •
*

*
*

Tot ceea ce aminteşte trecerea prin viaţă a marilor personalităţi
din istoria poporului român, se bucură şi trebuie să se bucure de atenţia deosebită a contemporaneităţii, căci faptele acestora, luminoase
prin sine, pot fi considerate de către prezent acte de nobilă legitimitate. în acest context preţuirea contemporaneităţii se răsfrînge în mod
deosebit asupra acelora ce şi-au adus aportul la desăvîrşirea formării
statului naţional unitar; între aceştia, precum am arătat, un loc de
seamă îl ocupă dr. Vasile Lucaciu. O primă şi importantă concretizare
a respectului şi stimei faţă de neînfricatul memorandist s-a materializat prin maiestuoasa statuie de bronz, operă a sculptorului Corneliu
Medrea, ce străjuie astăzi piaţa din centrul oraşului Satu Mare. Prezenţa ei acolo se vrea şi este un simbol pentru veşnicie în amintirea
unei personalităţi ce nu se uită, căci C'a a fost aşezată în patrimoniul
de aur al istoriei poporului român. Tot pe meleagurile sătmărene, în
comuna Apa, s-a restaurat casa în care s-a născut dr. Vasile Lucaciu143. După o stăruinţă abnegată de mai mulţi ani, din care, pe lingă
osteneală, n-au lipsit nici sacrificiile materiale, distinsul intelectual
localnic Petru Bologa a adunat un important fond documentar Vasile
Lucaciu, în original şi în facsimile, urmînd ca pe această bază, Muzeul de istorie din Satu Mare, să deschidă, de jure, în comuna amintită o casă memorială „dr. Vasile Lucaciu".
Marea recunoştinţă a posterităţii faţă de „Leul de la Şişeşti" s-a
concretizat şi prin organizarea „Complexului muzeal Dr. Vasile Lucaciu din Şişeşti" (judeţul Maramureş), în componenţa căruia intră: Casa
142

BARSR
. . Alb''J\1
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w Casa din comuna Apa (nr. 246) in care s-a născut dr. Vasile Lucaciu, înscrisă ln cartea funciară nr. 255, la numărul topografic 683, a fost construită în anul
1848, din lemn de stejar. Este situată Ia 5 m de şoseaua Seini-Satu Mare. Acoperişul este din paie de secară. Are următoarele dimensiuni:
Suprafaţă 54,30 m 2 (împreună cu prispa);
înălţime totală 5,80 m;
Jniilţimea pereţilor: în interior 2,10 m; în exterior 2,35 m.
Jn componenta spaţiului locuibil, tn suprafatlt de 44,40 m 2 , intră următoarele
tnc;\peri: camera din spre şosea, de 18,65 m~ (4,55/4,10 m); tinda sau camera din mijloc, de !J,25 m 2 (4,10/2,25 m) în care se găseşte şi cuptorul, şi camera din spre gră
dină de 16,50 m 2 (4,10/4 m). ln jurul acestor lncăperi se desfăşoară o prispă deschisă.
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memorială propriu-zisă 144 ,

Biserica Sfintei Uniri a tuluror românilor 14 \
Pavilionul pentru cuvîntări, în care Vasile Lucaciu vorbea mulţimii ca
un adevărat senator roman, despre evenimentele importante ale vieţii
politice transilvănene de pe atunci şi Şcoala veche (construită în 1905),
în sălile căreia s-a organizat o expoziţie cu tema „Dezvoltarea învă
ţămîntului românesc în Maramureş". Clădirea în care s-a amenajat
Casa memorială „dr. Vasile Lucaciu" este compusă din următoarele
încăperi: o cameră de 4/4 m (spre stradă, sau „casa de cătră uliţă");
o cameră de 4/2 m (probabil cămară) lipită de camera dinspre stradă;
o cameră de 6/3 m (spre grădină, sau „casa de cătră ogradă"); un hol
între cele două camere, de 3/2 m; o mică încăpere în spatele acestui
hol (cameră pentru cuptor şi horn). Casa mai are şi o prispă podită cu
lemn, de-a lungul întregii lungimi de pe latura estică, unde se g,iseşle
şi intrarea. Restaurată (de fapt reconstruită) în 1968, prin respeclc1rea
vechiului ei aspect, de către Muzeul judeţean Maramureş, cu sprijinul
direct al organelor locale ale puterii de stat, clădirea a fost pregătită
ca spaţiu de expunere: s-a introdus lumină electrică, care, alături de
cea naturală, (prin ferestre), face posibilă folosirea unui material expoziţional, dată fiind suprafaţa relativ mică a clădirii, fără iluminare autonomă (vitrinele sunt iluminate numai din exterior, natural şi electric). Conform planului tematic, întocmit în funcţie de spc:1ţiu, s-a hotă
rit ca materialul expoziţional să fie aşezat în cele două încăperi (din
spre stradă şi din spre grădină) şi în holul de intrare. Acest material
expoziţional a fost în parte cumpărat (piese de mobilier, obiecte) în
perioada octombrie 1968-noiembrie 1972, în parte (biblioteca) donat
muzeului de către nepotul dr. Vasile Lucaciu, medicul Vasile Lucaciu
din Cluj. În octombrie 1968 Muzeul judeţean Maramureş a achiziţionat
două garnituri de mobilă stil (compuse din 8 fotolii, 2 canapele, o mă
suţă, un birou de lucru, un scaun de lemn şi cîteva obiecte mai mă
runte, între care o tavă, şi un ceainic de porţelan, o călimară de birou) - toate aparţinînd, odinioară, familiei dr. Vasile Lucaciu. De asemenea, în decembrie 1970 au fost achiziţionate 8 scrisori din corespondenţa dr. Vasile Lucaciu 146 • Remarcăm dintre acestea pe cele adresate
144
Casa în care a locuit Vasile Lucaciu şi în care s-a organizat casa memorială
a fost construită în 1834, pe o altă vatră. ln locul pe care se găseşte astăzi a fost
adusJ abia în 1922.
145
Pe frontonul bisericii care s-a construit în Şişeşti, intre anii 1886-1891, din
iniţiativa dr. Vasile Lucaciu, stau scrise cuvintele: Pro S. Unione Omnium Romanorum (Pentru Sfînta Unire a tuturor românilor) ,.Ce ne-au lăsat istoria, ce ne-au
transmis părinţii noştri, ce au ctntat poeţii, ce doreşte tot sufletul de Român: mă
rcaţn, fcriciloarea, sfînta Unire a tuturor Românilor, am vrut eu şi cu mine poporul
meu să fie simbolizată în această măreaţă biserică", spunea Lucaciu la inaugurarea
edificiului (!liserica S. Uniri a tuturor românilor, adecă Mănăslirea Maicci Românilor
în Şişcsci. Schiţe istorice şi dare de seamă, Baia Mare, 1892, p. 11)
146
Vezi pentru această chestiune Blaga Mihoc, Din corespondenţa inedită a lui
Vasile Lucaciu in Maramureş, supliment politic-social-cultural al ziarului „Pentru
Socialism•, 1972, decembrie, p. 19, 29
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de Lucaciu fiului său Epaminonda ( 5 bucăţi) (vezi Anexe, 33), aflat la
studii în Italia, care ne c1trag atenţiunea prin seriozitatea paternă şi
măestria pedagogică pe care o degajă, prin buna cuviinţă şi polileţea
omului de înaltă etică şi morală. O notă aparte fac însemnarea autografă, în ciornă, a unei cuvîntări rostite de Lucaciu cu ocazia întemeierii Asociaţiei naţionale a românilor din Bucovina, ,,Avram Iancu"
(vezi Anexe, 34) precum şi două scrisori adresate lui Vasile Lucaciu
în date diferite: una de către „un student de şaptC' clase gimnaziale",
numit Ioan Vancea, din „Şomcuta Mare" (vezi Anexe, 35) şi alta de
către
învăţătorul
transilvănean
pc nume A (?) Mureşan (vezi
Anexe, 36). Scrisoarea lui Ioan Vancea, cu aspect de petiţie, nedatată, expediată în împrejurări „de strîmtoare" de către „studentul"
şomcutean, pune în lumină, prin conţinutul ei patetic, sprijinul acordat
de Vasile Lucaciu tinerimii studioase din Transilvania. Aceeaşi înţe
legere pentru necazurile celor nevoiaşi trebuie s-o fi avut Lucaciu şi
atunci cînd a deţinut funcţia de membru în parlamentul român din Bucureşti, de vreme ce învăţătorul A. Mureşan îndrăznea să-i solicite,
prin scrisoarea din iunie 1920, servicii atît de caritabile: bilete de că
lătorie C.F.R. gratuite ( din Galaţi pînă la Tîrgu-Lăpuş) şi asigurarea
unui post de învăţător în Transilvania (în Dej) 117 • O parle a mobilierului ( 4 fotolii, o canapea, o măsuţă) şi obiectelor (tava şi ceainicul) au
fost aşezate în camera din spre stradă, împreună cu trei vitrine-masă
expoziţionale, în care sunt expuse cele 8 scrisori (într-o vitrină), lucră
rile lui Vasile Lucaciu: ,,Instituţiuni filozofice", cărţile I, II, Ill, ,,Istoria lui Foţiu", .,Biserica Sfintei Uniri a tuturor românilor", ,,Discursul
părintelui dr. Vasile Lucaciu, rostit la Odoreu, în 2 septembrie a.c.
1912", .,Revista catolică" etc. (în altă vitrină) şi lucrările unor scriitori
despre Vasile Lucaciu (Augustin Luga, Tiran Albani, Aurel Socolan şi
Valeriu Achim) şi alte obiecte mărunte (în a treia vitrină). Mobila,
grupată într-un colt al camerei, este despărţită de vitrine printr-un
şnur de mătase; fotoliile sunt grupate în jurul unei măsuţe, pe care se
găseşte tava cu ceainicul, ca într-o aşteptare spre o iminentă sosire, şi totul orientat spre un fel de „catedră vorbitor" (donată de Iuliu Şu
rani), de la care odinioară se auzea glasul profund şi intempestativ al
„Leului de la „Şişeşti", ce se adrC'sa mulţimii obidite. In hol se expune
un foto-montaj retrospectiv, alcătuit dintr-un set de fotografii de familie din diferite timpuri, în ordine cronologică, aşC'zate pe 3 panouri de
cite 80/90 cm fiecare. Lingă uşa de la intrare, în partea dreaptă, pe
perete, e fixată o placă de bronz, cu chipul lui Vasile Lucaciu, în relief
şi o scurtă inscripţie explicativă. In camera ce dă spre grădină sînt
expuse cărţile (biblioteca) în 10 rafturi - , un birou de lucru cu scaun,
şi mobilierul de primire ( celelalte 4 fotolii şi o canapea). Cărţile familiei Lucaciu, studiate cu atenţie ca parte componentă a fondului memorialistic Vasile Lucaciu, oferă o imagine vie asupra cărturarului, a gin147

Ibidem
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ctitorului şi a omului de cullură, ale cărui argumente 1ş1 aveau izvorul
într-o cunoaştere cuprinzătoare, bazată pe o amplă cercetare documentară. Tot ceea ce spunea în diferite ocazii, cu prilejul „conferenţelor"
de partid sau a discursurilor susţinute, purta amprenta unei lecturi la
obiect, scrupuloasă mai ales atunci cînd era vorba de istoria poporului
român. De aceea prezentarea acestei biblioteci, aşa cum s-a păstrat
astăzi, împuţinată de pe urma vitregiei vremurilor, serveşte rc>constituirii bazei teoretice a acţiunilor politico-sociale ale dr. Vasile Lucaciu.
Marele învăţat Nicolae Iorga arată însemnătatea pe care o are, în contextul reconstituirii vieţii şi activităţii marilor personalităţi, studierea
fondului de carte din bibliotecile personale ale c1cestora: ,.Nici o listă
de cărţi nu-i indiferentă, arăta Iorga. Am voi să avem, pe această cal(',
cit mai multe cunoştinţe de suflete, cît mai multe psihologii; mi-ar
trebui însemnarea cărţilor celor mai buni ca şi celor mai mărginiţi,
pentru a înţelege pe deplin, din nevoia de citit a unei societăţi, orientarea ei, moravurile ei, seriozitatea sau uşurătatea ei, situaţia ei faţă de
judecata desăvîrşit informată şi foarte aspră" 148 . Putem afirma, deci, că
erudiţia dr. Vasile Lucaciu, aptitudinile sale culturale, sînt dimf'nsionate într-o mare măsură de biblioteca personală, păstrată la Şişeşti.
Fondul de carte din această bibliotecă reînvie o anumită perioadă de
istorie naţională, vizată de insigniile unc>i contemporaneităţi acute,
din mijlocul căreia se detaşează pentru eternitate anumite valori generale. Aceste cărţi aduceau, cu siguranţă, posesorului bucuria racordării
la circuitul de valori culturale universale, iar atunci cînd conţinutul
lor înmănunchia experienţele fenomenului cultural românesc din epocă,
îl aşezau pe circuitul peren al legăturilor culturale ale întregii etnii
româneşti. Ele ne-au fost transmise pe linia unei eredităţi directe, de
la Vasile Lucaciu către fiul său Epaminonda şi apoi la fiul acestuia,
numit de asemenea Vasile. De-a lungul anilor o mulţime de cărţi s-au
pierdut, mai păstrîndu-se astăzi doar 2 OOO de volumem. Majoritatea
cărţilor, chiar şi cele ce i-au fost oferite cu dedicaţie lui Vasile Lucaciu, poartă pe forzaţul lor semnătura fiului lui, Epaminonda ( .,Din căr
ţile lui Dr. Epaminonda Lucaciu"), .,aplicată", pe cit se pare, în perioada dintre 1930-1937, în bibliotecă existînd în prezent o singură
carte (Gradus ad Parnassum sive novus synonymorum epithetorum et
Phasium Poeticarum Theosaurus), semnată de Vasile Lucaciu (Basilius
Lucacius, studentis classe 5, Nagy-Baniensis, 1863). Chiar şi la o rapidă privire se poate observa, în primul rînd, că alcătuirea bibilotecii
a stat sub semnul unor necesităţi pedagogico-educative, de care dr. Vasile Lucaciu a ţinut cont, cu atît mai virtuos cu cît avea patru copii,
Nicolae Iorga, incă o dată ce se celea pe vremuri la noi, în Floarea darunr. 9, 25 mai, p. 129
149
Vezi pentru aceasta şi Ioan Igna, Rib/ioteca de la Şişeşli a familiei Lucaciu,
manuscris in Arhiva Comitetului pentru culturii şi educaţie socialistă al judeţului
Maramureş, dosarul Lucrările sesiunii de comunicări ştiinţifice din 28 noiembrie 1972.
148
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d0 care, aşa cum rPzultă din paginile corespondenţei sale, a manif0stat o deost'bită grijă. Aşa se C'Xplică prezenţa în biblioteca sa a
mai multor lucrJri cu caracter didactic, de limbă şi literatură, ştiinţe
naturale, filozofie, religie, a cîtorva atlase purtînd semnele vizibile, (însemnări, sublinieri) ale folosirii de către fiii Epaminonda ş\ Vasile.
Majoritatea cărţilor sînt „contemporane" cu Vasile Lucaciu, lucru ce
demonstrează, d0 la început, lipsa moştenirii de către acesta a vreunui
fond de cart<:> din biblioteca părintelui său. Ele au fost achiziţionate
în virtutea preocupărilor pe care le incumba activitatea desfăşurată
pe teren politico-social, existînd, aşa cum e şi firesc, o legătură directă
între aceasta din urmă şi structura bibliotecii de la Şişeşti. Dr. Vasile
Lucaciu posedă cărţi cu interesante descrieri geografico-etnologice
universale, numeroase reviste româneşti contemporanC' (Gazeta Transilvaniei, Tribuna, Observatorul), cul0geri de legi, cărţi de istorie a
artei, lucrări demografice şi istorice a le unor autori „oficiali", colecţia
dezbaterilor parlamentului maghiar, folosită, cum o dovedesc notele
marginale, mai ales în vremea activităţii sale parlamentare, diferite
lucrări ce abordează chestiuni privind lupta social-politică a românilor
sau a altor popoare asuprite, avînd ca autori pe George Bariţiu, Eugen Brote, Nicolae Cristea, Teodor V. Păcăţian, Aurel C. Popovici, Ion
Rusu Abrudeanu, Iosif Vulcan, servind aceluiaşi scop etc. Cîteva dintre cărţi au sublinieri şi însemnări marginale, aplicate într-un anumit
mod, care dovedeşte spiritul critic şi de discernămînt „al lectorului",
capacitatea sa de a sesiza cu promptitudine esenţialul, faţă de care
ştia să se detaşeze şi să ia atitudine. Un număr de 20 de cărţi cu conţinut propag.:rndistic românesc, tipărite în preajma înfăptuirii unirii celei mari, din 1 Decembrie 1918, sau imediat după acest eveniment, în
Anglia, Franţc1, Italia sau Statele Unite, au aparţinut, aşa cum o dovedeşte ştampila ce o poartă, Consiliului Unităţii Românilor din Paris150. Ele au ajuns, probabil, în posesia lui Vasile Lucaciu, dat fiind
rolul important pe care acesta îl avea în activitatea Consiliului. Multe
dintre cărţi se referă la istoria universală, şi în special la istoria ţări
lor latine sau a celor din vecinătatea acestora. Amintim în acest sens
lucrările de istorie şi de istorie a artei privind Italia, Ungaria, Austria
şi Germania. Între cele mai însemnate lucrări din acest domeniu reţi
nem o splendidă ediţie din 1882 în limba italiană a „Istoriei univc>rsale",
în 30 de volume plus un compendiu al acestora, dP Cesare Cantu, apoi
o lucrare în trei volume a lui Kossuth întitulată „Amintiri din emigraţie", precum şi o ediţie monumentală, în limba latină, de „Istorie eclesiastică a VC'hicului şi noului Testament", publicată în 29 de volume,
în 1739-1740. Se găsesc în biblioteca lui Vasile Lucaciu şi multe lucrări din domeniul ştiinţelor pozitive, al ştiinţelor naturale, lucrări de
agricultură şi economie, lucrări de filozofie. Amintim dintre acestea
din urmă cărţile lui Toma D'Aquino (,,Opera omnia", în 4 volume,
150
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tipărită la Roma întro 1882-1888) Descartes şi Auguste ComtP. De
asemenea existau lucrări din marii clasici maghiari Petofi, J6kai
Moor, Madach, Arany, ca dovadă a preţuirii pP care o acorda Luc:aciu
literaturii poporului maghiar. ediţii din clasicii latini şi greci (,,Iliada",
ediţie ilustrată, din 1838) preţuiţi, dP asemonec1, do către VasilP Lucaciu. O peremptorie dovadă a studiului întins efectuat de către poliglotul Vasile Lucaciu o constituie prezenţa, în bibliokca de la Şiş('şti, a
cîtorva enciclopedii, în special în limba engleză, a mai multor gramatici şi dicţionare. Există, de asemenea, lucrările lui Vasile Lucaciu
(,,Istoria lui Fotiu", ,,Instituţiuni filozofice" - lucrare apărută în mai
multe fascicule), precum şi Revista catolică ( 1885-1905) 1" 1 •
Biblioteca de la Şişeşti conţine, deci, un fond d0 carte variat istorie, filozofie, artă, logică, jurisprudenţă, ştiinţe naturale, biologie,
filologie, literatură, aşa cum cereau preocupările epocii în care trăia
şi activa dr. Vasile Lucaciu. De aceea, cu toatP că nu s-a păstrat nici
pe departe întregul fond de carte pe care l-a deţinut dr. Vasile Lucaciu, publicarea unui catalog al cărţilor păstrate la Şişeşti, s-ar impune cu atît mai vîrtos cu cit această bibliotecă este una dintre cele
mai mari colecţii de cărţi româneşti care a Pxistat în acele părţi, pînă
la 1919 152 •
Amenajată aidoma ca odinioară, biblioteca recompune o atmosferă
de prezenţă perpetuă. Printre cele cîteva dintre cărţi aşezate alături de
călimară, pe masa de lucru, stăruie, parcă, prezenţa marelui dispărut.
Dispărut fiziceşte, căci imaginea sa, căreia posteritatea românească îi
aduce veşnicul ei omagiu, persistă, ca simbol al neînfricării poporului
nostru în lupta lui cea dreaptă pentru libertate, pentru progres.

151
ln Publica/ii periodice româneşti, Supliment la Tomul IJ, Editura Academiei
1969, se face mentiunea greşită că Revista catolică a apărut pină la 1 martie 1905.
ln realitate, însă, aşa cum o dovedesc exemplarele din 1903-1905, prezente la Şişeşli,
revista a apărut pînă la 15 iunie acelaşi an. Se pare că numerele din ultimii doi ani,
aflate la Şişeşti, nu mai există nici într-o bibliotecă din ţară, căci prezentarea lor în
bibliografia citită se face după colecţia bibliotecii Szechenyi din Budapesta (Ioan
lgna, op. cit.)
152
Ne bazăm această afirmatie pe faptul că o altă mare bibliotecă, din aproximativ aceeaşi zonă, cea a lui George Pop de Băseşti, extrem de bogată, a fost distrusă.
Afirmăm cele de mai sus în completă cunoştinţă de cauză, ca unul care am întreprins,
pe baza mai multor deplasări, actiunea ele constituire a unui fond muzeistic Georqe
Pop de Băseşti, expus astăzi în locuinla reamenajată a lui George Pop de Băseşti, din
comuna Băseşti, judeţul Maramureş.
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ANEXE

1
PREA IUBITE BADE,

ln 27 a l.c. am suşternut litterele de insinua\iune pentru depunerea esamenului
profesorale, cerend termin pentru essamenul fundamentale pe luna lui Maiu 1880. Documentele receru te le-am adnecsat. Recursulu I' am adresat cătră On. Presidiu a Comissiunei essaminatorie. Vi rog încă una dala cu tota încrederea, se nu pregetati a
vorbi în favorul meu cu Magn. Sa Stoczel, recommcndându-i spre primire recursul
meu. Recommendându-mi de nou causu în pretiuita attentiune a Dv. şi oftându-vă
serbători fericite, cu cea mai profundă veneraţiune sum allu D. Iubite Bade. Satu
Mare, 29/XII 87.
Devotat serv, V. Lucaciu
prof. de rel. şi limbă română
P.C. Am întărziat pen'acuma cu suşternerea recursului, pentru că un document necesar, numai în zilele aceste !'am primit din Roma
(Biblioteca Academiei R.S.R., Secţia manuscrise, fond Alexandru Rnman, Mss.
69 (1)
)
S DCCCXXII

2
ONORABILE DOMNE,
PRE IUBITE BADE,

Am primit resolutiunea ministerială rle împreună cu lesele fixate pentru lucrnrea domestică în scris. Mă voiu nisui a lucra cit mai curind şi mai bene. Am, ins;1,
de a vă roga cu tota încrederea şi stima cuvenită, să bine voiti a-mi îndegeta unele
opuri, cari le-aşiu pote folosi ca de punţi intru elaborarea leselor de sub A% adeca
limbistice. Aveţi bunătate, vi rog încă una dată, a mă informa în obiectul acest'a că
aşiu dori a-mi fini operatul abia in decursul vacantiunilor mai de aprope, şi a~ia,
în Decembre mă voi insinua pentru depunerea esamenelui verbale. După aceste, saJulindu-vă cu tot respectul reman, all Dv. Onorabile. Satu Mare, 21/VI 880,
servitoriu Dr. V. Lucaciu, prof. de limba
(Biblioteca Academiei R.S.R.,
S

Secţia

şi

literatura

română;

manuscrise, fond Alexandru Roman, Mss.

69 (2)
)
DCCCXXII
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3
ONORABILE DOMNE,
PRE IUBITE BADE,

Cu poşta de azi am tramis, adeca suşternut, tesele professorali elaborate. Vă
rog, pre iubite Bade, să binevoiţi a le primi cu indulgenţia, că în addevăr au lipsă
de ea. Mai multe scăderi va avea tessa I gramaticale, fiend că în între tempu s-a
scimbat studiul secundarriu, limba latina, cerend filosofia de studiu sccundariu, şi
aşia nu am avut temp şi atot'a ocasiune de a studia limba latina în adins, referitoriu
la lesa numită. Forte deoblegat m'aşiu scmţi de aţi ave bunătate a mă încunnoscinţia despre resultatul criticei se mă sciu orienta cu preparaţiunile necesarie pentru
essnmenul speciale, ce doresc a depune în luna lui Maiu. Salutîndu-vă cu tot respectul, reman allu Dv. onorab. serv plecat. Satu More 28. I. 881
Dr. V. l.ucuciu
(Biblioteca Academiei R.S.R.,
S

Secţia

mnnuscris0, fond Alexandru Ramon, Mss.

69 (3)
)
DCCCXXII

4
ILUSTRE DOMNULE,
Purtătorul

prezentelor, absolvent gimnazial, Ioan Tătar, este un june de mare
pentru noi, specialmente pentru românii din acest comitat. II recomand în
atenţiunea binevoitoare a Dvoastre, cu rugarea, ca pînă ce va fi mai orientat în via.la
din capitală se capete adăpost şi quartir în localul societăţii „Petru Maior".
De altcum e asigurat cu ajutorul, aşa că cu o povăţuire binevoitoare poate se
reiasă în cazul studielor sale iuridice. Mult face un svat bun şi un cuvînt de atenţiune, ce vine de la un om ca Dvoastră.
De altcum cu plăcere mă servesc şi de acea5tă ocasiune ca se vă exprim cea
mai adîncă stimă, cu care sum al Dvoastră, devotat serv. Dr. Vasile Lucaciu,

speranţă

Şişeşci,

(Biblioteca Academiei R.S.R.,

Secţia

15. VII. 894.

manuscrise, fond Alexandru Roman, Mss.

69(4)
)
S DCCCXXII '

5
DOMNILOR,

Salut cu respect şi cu mîndria omului însufleţit pentru ideile progresiste, acest
Congres international al raselor care compun omenirea vieţuitoare. ln acest
congres vedem întruchipată ideea mare, cucerirea civilizaţiunei moderne: respectul
raselor. Şi e timpul suprem, ca să fîlfiie steagul acesta în· viaţa omenirei.
mărit
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După ştergerea sclavajului, după stîrpirea feudalismului, după dominatiunile
nesuferite de clasă, foarte adesea împreunate cu prepotenţă de rnsii, a trebuit să
urmeze, după ideile de libertate, egalitate şi frăţietate concepţiunea mare a respectului raselor. Situaţiile de actualitate politică, din veacurile cele mai îndepărtate şi
pînă în zilele noastre, îşi au terminologiile lor proprii, vocabularul lor particular
pentru justificarea unor stări, de multe ori condamnabile şi detestabile. Şi nu arareori
am văzut în istorie minti puternice, plecîndu-se în slujba unor idei preconcepute,
care n-au putut să rămînă nerăsturnate.
ln legislaţiunile unor personalităţi istorice, care au determinat curente culturale
pe veacuri pentru anumite popoare, la Budha, Confuciu, Faraoni, Licurg, legislatorii
romani, -- vedem codificate şi stabilite gînduri şi concepţiuni politice şi sociale, economice şi mai ales religioase-morale, care numai spre binele sau în serviciul umanismului şi al civilizaţiunei n-au fost şi nu sînt. Şi astăzi, după atîtea hecatombe de
victime omeneşti, ce s-au jertfit pe altarele prepotenţelor tiranice, sau pentru îndestularea unor deşertăciuni criminale, unde sîntem încă de la realizarea idealului
sublim, care ne străluceşte în cele două cuvinte de veşnică şi nestrămutată valoare, [... ], prin care toţi oamenii, de orice rasă, de orice na\iune, sîntem proclamaţi de fraţi, va să zică egali, liberi, avînd Bceleaşi drepturi şi aceleaşi datorinti?!
O nobilă odraslă a raselor omeneşti constituie naţiunea română din Orientul
Europei. Şi fiindcă în programul acestui mărit Congres se completează chiar apropierea şi comunicarea între Apus şi Răsărit, cred a fi un lucru vrednic ca măritul
Congres să ia cunoştintă mai de aproape despre această naţiune vrednică. Şi aceasta
cu atît mai vîrtos că în decursul multor veacuri trecute, pămîntul locuit de români
şi apele rîurilor şi mărilor care îi
spală ţărmurii, după
războaiele sîngeroase de
veacuri, au fost drumurile şi liniile mari neîntrerupte de comunicaţiune între Occident şi Orient. Şi nu e atît de departe vremea cînd Ia „tîrgul moşilor" din Bucureşti
se întîlneau caravanele din Anatolia cu negustorii din Apusul Europei.
Şi astăzi putem constata că din Carpaţi şi din Balcani, pînă Ia Bosfor în tot
Arhipelagul mediteran şi pînă în Alexandria, Smirna, Ierusalim şi în toate porturile
Mării Negre pînă Ia Sinope, şi de Ia Odessa pe lungă linie de comerţ, pînă sus în
Caucaz, poti comunica cu limba română!
Iată o parte din idealul acestui măr·t Congres, adică, comunicaţiunea intre o
parte din Apus şi Răsărit, realizat în faptă, prin elementul românesc.
Nu vorbesc de luptele teribile, de războaiele nesfîrşite, între Orient şi aceast/l
parte a Occidentului locuit de români.
Calea războaielor a deschis calea cnmerţu!ui pe mare şi pe uscat. Şi dacă a apus
vremea războaielor, spre bucuria tuturor, dorim să rămînă pentru vecie deschise căile
de comunicaţiune pentru comerţ, ca pe ele să se răspîndească ideea de libertate şi de
înfrăţire a popoarelor.
Ceea ce ne arată istoria trecutului, comunica \iuni Ie comerciale deodată cu răz
boaiele îngrozitoare, sînt fapte constatate şi netăgăduite. Existenţa naţiunei române,
precum şi oriqinea ei etnoqrafico-istorici\, este ca <;;i proclamatei pentru toate timpurile>
prin celebra d0clara\iune a dinastiei Asanilor, prin împăratul Ioaniţiu către (... ] Inocenţiu III, cînd din Balcani trimite> saluUiri fraţilor de> Ia Tibru, şi le spune în auzul
lumii: ,,Nos genere el sanguine> romani."
ln această constatare> se cuprinde obîrşia cino-istorică a naţiunii române din
Orientul Europei. Că acest element „roman", în cursul vremurilor a fost supus unor
influenţe naturale prin asimilarea e!emenelor streine slave, greceşti, turceşti, etc„ în
corpul său naţional, precum în limba sa, asta nu schimbă, nu alterează caracterul
nostru „roman", din contră, îl rclevează cu o putere zdrobitoare fată de orice tendinţă contrară, dovedind în mod mai presus de toată îndoiala, că în limba şi alcătui
rea sa etnică neamul acesta a fost şi este „roman" şi a asimilat şi a prefăcut după
tipul şi asemănarea sa toate elementele de limbă şi de etnografie streină ce a primit în trunchiul său puternic „roman".
Istoria acestei naţiuni cu Traian începe, se continuă cu răsboaiele nesflrşite şi
neîncetate, în contra inimicilor cotropitori, ş; şi astăzi se manifestă în 6ilinţele mă-
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rete ale suflelului românesc, pentru conserv,uea şi dezvoltarea culturii noilstre naţionale româneşti, fată de orice tendintă de cotropire şi deznaponalizare:
Am fost şi sîntem la porţile Orientului european, şi în preajma popoarelor orientale, după poziţia geografică, sentinela neadormită de cultură şi de civilizaliune naţională romană!

Deşi

împărţiţi

politiceşte

în mai multe state, reprezentăm în limba şi în fiinla
natiune de mai bine ele 12 milioane,
dulcea noastră limbă, aşa că astăzi,
cin creerii Carpaţilor poţi merge cu limba românească, neîmpieclecat, pînă în Constantinopol, şi mai departe, precum am amintit mai sus. Şi această rasă nobilă, deşi
în parte suferă şi astăzi într-o situatie ce nu răspund(' aspiraţiunilor sale spre cultură şi civilizatiune, a dat în cursul veacurilor istoriei oameni eroi clC' nume milre:
Ştefan cel Mare, Mircea, Mihai Eroul, Ioan Corvin Huniade şi fiul său, regele Ungariei - Matei, supranumit „cel drept".
Aici, în această chestie de judecată istorică, asupra bărbaţilor renumiţi, revine
justificarea marelui principiu proclamat prin faptul acestui mărit Congres: respectul
raselor. Deşi natura vrem·lor istorice, deşi constelaţiunile politice n-au permis, Cil
un fiu distins, ieşit dintr-o anumită rasă, să-şi poată jertfi toate puterile exclusiv în
folosul, pentru binele, cultura şi mărirea rasei sale, - se cuvine ca simţul de dreptate şi respectul reciproc, impus de cultură, sii. recunoască în fiii eminenţi ai ras0i însăşi nobletea, capacitatea şi vitalitatea acelei rase.
Astăzi putem proclama, fără teamă de contrazicere, acest principiu. Cu atît mai
vîrlos trebuie si:'.i ne bucuri.im cînd Yeclem că geniul bun al omenirei a mărturisit acest
adevăr în v0acurilc trecute.
Iată, de pildă, ce zice domnitorul f-Ndinand I, în diploma sa către Arhiepiscopul
de Strigon, Nicolae Olah, din 23 noiembrie 15.18: ,.Haec vero sunt omnes propemodum
laudatissimarum gentium origines, inter quas Valachi, gentiles tui, minime postremas
habent, ut pate quos ab ibsa rerum Domino, Urbe Roma oriundos constat unde nune
quoque sua linqua Romani vocantur; tua ista gensforLitudine praepottens fuit; multorum praestantissimorum Ducum genitrix, inter quos Ioannes Hunyades, Inclyti Matthiae regis Pater, et ilius aetati proximi maiores, Tui patissimum enituisse feruntur."
(Româneşte: Acestea sînt originile tuturor neamurilor celor mai lăudate, între care
Valachii, conaţionalii Tăi, nu sînt cei din urmă, ca şi unul despre care e constatat
că îşi derivă neamul de la însăşi stăpîna lumii, Urbe Roma; de aceea în limba lor
şi acuma se numesc Romani; neamul acesta al Tău a fost prea strălucit prin vitejie,
a fost părintele multor prea străluciţi beliduci, între care şi Ioan Huniade, tatăl stră
lucitului rege Malia, strămoşii Tăi, despre care se zice că au strălucit mai mult pe
timpul acela").
Se poate întîmpla că împrejurările vietii fac ca fiul unei rase să aducă aptitudinile sale în serviciul politic, cultural sau economic al altei rase. Cultura şi civilizatiunea pretinde ca respectul raselor să se manifeste chiar în recunoaşterea şi aprecierea virtutilor şi a prestaţiunilor eminente, ce a adus fiul unei rase, în serviciul
alteia.
Alta e asimilaţiunea prin generaliuni ce se urmează şi alta e rolul unui individ
care se naşte într-o rasă şi împrejurările vieţii îl pun în slujba altei rase, streinii.
de obîrşia lui. Ori cît ar vrea cineva să mistifice lucrurile, natura îşi are legile sale
şi acestea se afirmă faţă de orice tendinţe sau uneltiri împotriva lor.
De aceea, Congresul acesta mărit formează un monument epocal în evolutiunea
vieţii popoarelor, a raselor deosebite. Acest mărit Congres este Tribuna glorioasă din
care se vesteşte libertatea, egalitatea şi frătietatea tuturor raselor şi totodată se
condamnă, se osîndeşte orice tendinţă de asuprire, de hegemonie, de supremaţie de
rasă. lna;ntea culturii şi a civilizaţiunii trebuie să dispară aceste tendinţe neumane,
ca geniul omenirii să poată înainta neîmpiedecat pe calea glorioasă a înfrăţirii popoarelor, prin respectul raselor.
Naţiunea română din Orientul Europei, în toate statele în care trăieşte, reprezintă acest princip u, şi se luptă pentru realizarea luil

noastră etnografică, un popor unitar în cultură, o
către care se adaug alte milioane, care vorbesc
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De veacuri a observat această virtute a românilor marele istoric Bonfiniu şi a
însemnat în „Analele" sale, spre veşnică mărire a elementului românesc, următoa
rele: ,.Valachi autem plus pro lingue quam pro vite in calumitate certasse videntur".
Aşa au fost părinţii noştri, aşa trebuie să fim şi noi, în conştiinla drepturilor noastre
naţionale şi în virtutea culturii rasei noastre romano-latine!
Ca de încheiere, fie-mi permis a aduce aci înaintea măritului Congres, mulţu
mita şi recunoştinţa noastră sinceră şi adincă iluştrilor fii ai glorioasei naţiuni engleze: lordul Fitz-Maurice, ilustrul om de stat al Imperiului britanic, care s-a ocupat
serios cu chestia noastră naţională şi mai ales cu situaţia politică a românilor din
Transilvania, exprimîndu-şi admiraţia faţă de virtutea acestui popor, vrednic de o
soartă mai bună!
Asemenea ne exprimăm omagiile şi recunoştinla noastrli fa\.:i de distinsul fiu al
Albianului, d. Seton-Watson, care cu un criteriu pătrunzător studiază stările noastre politice, culturale şi economice, nu pe bază de informa\iuni luate de la altii, ci
după studii serioase şi obiective, făcute în faţa locului. Aducînd la cunoştinţa lumii
civilizate stările ce le-a găsit la noi, vrea să contribuie la delăturarea cauzelor adevărate ce neîndestulirea şi aşa lucrează chiar în spiritul acestui mărit Congres, la
buna înţelegere intre popoare şi la înfrăţirea lor!
Onoare şi omagii fiilor Angliei pentru inaugurarea acestui Congres!
(Unirea -

1911, nr. 67)

6
Londra, 29 iulie 1911
ONORATA REDACŢIUNE!

.,Congresul Raselor", numit „universal" sau „internaUonal", şi-a terminat şedin
ţele, am trecut peste oboselile şi agitaţiunile conversaţiunilor, prin cercuri private
şi prin saloanele recepţiunilor feerice. Am un moment liber; după cinci zile de muncă
grea iau în mină condeiul să scriu. Cui să scriu şi ce? Scumpilor mei din familie, amicilor, lui Badea Gheorghe sau fratelui dr. T. Mihaly, colegilor din comitet, cari toţi
m-au însoţit cu gîndul lor în această călătorie, şi cu drept cuvint aşteaptă o vorbă
de la fratele şi colegul lor, pribeag acum, în lumea mare. M-am hotărît să-i scriu
fratelui Vasile (Goldis, n.n.), în Arad; el va tipări cartea, şi aşa va ajunge proprietatea tuturor. lntr-adevăr, mare lucru, e\'eniment epocal a fost congresul acesta. Intîi
să ia oricine în mină harta etnografică a lumei întregi, să ia în samă toate popoarele
din cele 5 continente, şi <lin ostrovele mari şi mici, să le treacă în ff•,·istă înaintea
ochilor sufleteşti, cu toate culorile, în variatele lor costume, albi, negrii, galbeni, roşii, aurii ,bronzaţi şi apoi închizîndu-şi ochii, să privească cu puterea sufletului şi să adune pe reprezentanlii tuturor raselor într-o sală grandioasă, unde în
linişte, în bună armonie, cu idealul frăţietăţii în suflet, aşa de frumos se aşează
lîngăolaltă şi simţeşti că toţi formează una singură familie. Asta-i înfăţişarea congresului. Icoana neştearsă în sufletele celor ce au avut fericirea să o vadă cu ochii
proprii. Iar idealul, tendinţa, învăţătura, ce alcătuieşte sufletul congresului, este sentimentul firesc, născut în inima oamenilor buni şi nepreocupaţi, care proclamă, afirmă
în teorie şi vrea să realizeze în faptă, gîndirea mare de libertate, egalitate şi frăţie
tate, pentru toate popoarele, toate naţiunile, toate rasele. Nu mă pot într-un singur
cuvînt, într-o frază simplă, exprima cu judecată pusă într-o propoziţie, asupra complexului de Idei, deşteptate din considerarea şi studierea acestui congres. Să facem
o analiză asupra părţilor constitutive, ca sa ajungem la morala dorită pentru causa
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naţională a neamului românesc. Să cunoaştem întîi motivelc> eticopolitice care au dat
naştere acestui congres. Societatea mare omenească este împărţită în state politiceşte
deosebite, cu hotare geografice. Duhul ci vilizaţiuni, însă, aduce cu sine comunicaţiu
nea intre aceste alcătuiri politice, o coatingere între ele, c<'i sentimPntu I de fr!'t ţie ta te

intre popoare este mai puternic dedt barierele hotarelor politice. Duhul umanismului
şi al civilisaţiunii îşi face drum peste toate popoarele, şi vrea să le unc>asclî în ideea
mare a frăţietăţii. Mult au suferit oamenii, mult s-au luptat tolentele mari conducă
toare ca să ajungem la starea în care ne aflăm astăzi. Dar putem să fim îndestuliti
cu această situaţiune? Nicidecum! Ideile de libertate şi frlîtietate au Bjuns a fi îndituşate prin ficţiuni de sisteme politice, cure' aproupe în toate statclP au devenit, s-.:Li
prefăcut în maşini şi fabrici mari sau mici de exploatare, şi ici sub titlul de idee noţională, colo sub forma ademenitoare că libertăţile individuale sunt garantate, zilnic
şi neîncetat se atentează la drepturile omului, constituit prin legile firci într-o rasă,
într-un popor sau naţiune. Am ajuns la atîta decadentă, în actualele sistPme politice,
că unii politicieni nu se sfiesc a denega dendreptul însăşi existen\<.1 rnsei, intre anumite hotare politice, necum să recunoască dreptul la individuulităţi politic<', stabilite prin faptul neti'lgăduil al existentei rasei, care vrC'a să trăiască, şi să se dezvolte
în firea, în fiinţa sa deosebită. Negrii din Africa, rnsele galbine din J\sia, indif'ni din
America, popoarele chineze, au simtit în timpurile trecute opresiunea tiranică a popoarelor cuceritoare. Iară popoarele din vechea Europă păcătoasă, constituindu-se în
state politice, lucrează pe fată la asimilarea, adecă la desfiinţarea popoarelor deosebite, din acele ţări. Aşadariî e constatat că intre multe hotare politice de stat nu se
respectează ideea de libertate naţională, ci din contră această idee devine un monopol, un mijloc de aservire, în mina unor exploatatori politici, fără idei umanitare.
Iacă dece a cucerit teren ideea „respectului de rase", ca prin aceasta să se pună
un „veto" usurpaţiunilor unor politiciani, demagogi şi intriganţi - care sub pretextul ideilor politice de stat, subminează viata raselor deosebite, care alcătuiesc statul. Civilizatiunea şi progresul omenirei nu rîvneşte la „state naţionale", ci la cetă
ţeni îndestuliţi prin cultură şi bună stare. lară aceasta nu se poate ajunge decît prin
respectul datorit dupli legile firei raselor omeneşti. Statul e cetătenii. A trecut vr0mea cu Statul sunt euu; trebuie să dispară şi tendintele păcătoase de a desfiinţa
rasele lăsate de Dzeu, de dragul utopiilor, cu idei de state naţionale. Iacă ideea
fundamentală a Congresului raselor, iacă pentru ce a trebuit ca partidul naţional
român din Ungaria şi Transilvania să fie reprezentat la acest congres.
11

(Românul, 191 l, 4 august)

Salutare,
Dr. V. Lucaciu

APEL
CATRA ALEGA TORII ROMANI!
Resimţind

puterea dorinţei O-Voastre, de a vă fi înşivă făuritorii sorţii, în înlegilor şi al constitutiunei ţării, alegîndu-vă înşivă bărbaţii, care să dee glas
voinţei O-Voastre în parlamentul tării, resimţind că puterea aceasta a dorinţei este
isvorîtă din însăşi puterea de viaţă a O-Voastră, a poporului românesc, conferenţa
electorală a delegaţilor români, ţinută la 10 Ianuarie st. n. în Sibiu, a dat ascultare
dorului O-Voastre şi a decretat ca alegătorii români să iee parte activă la alegerile
dietale, ce se vor ţinea în tara întreagă începînd din 26 Ianuarie st. n.a.c. Cunoaşteţi
O-Voastră causele că înainte vreme alt sfat vi s-a dat din partea conferenţelor electorale române cu privire la alegerile dietale, sfatul abţinerii de la acele alegeri; ştiţi

ţelesul
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D- \'oastră bine cumpani şi prigonirile începute contra noastră şi măsura puterii
noastre din trecut, dar vremea trece şi faţa lumii se schimbii şi: dac;, slabi am fost
ne-am întărit, dacă neincreză.tori am fost, conştiinţa puterii ne-a redat încrederea,
dacă imprJştiaţi am fost, dorul binelui obştesc al nenmului iarăşi ne-a adunat!
Greulci\ile noi trebuie să ni le uşurăm, durerile noi trebuie să ni le lecuim,
şi a noastră e dalorin\a să ne scăpăm de năcazuri!
Legile Firii ne dau putinţa să ne alegem depula\i dietali după dorul inimei
noastre şi tot legile \ării dau dreptul acestor deputa\i să dec glas, în casa \ă.rii, durerilor, clorin\elor şi µlingerii noastre.
Bateţi şi vi se va deschide!
Ca sli cîşligiim drepturi trebuie să ne folosim şi să ne ştim folosi de cele pe cari
le avem.
Cum va fi purtarea D-Voaslră la alegeri, aşa vă vor fi deputa\ii; şi cum vor fi
cleputa\ii, aşa se vor făuri legile şi aşa vă va fi uşurarea!
Acum, când soartea neamului este depusă în mîinile O-Voastră, daţi-vr, bine
seama, că avînd putinţa, să aveţi şi puterea, ca soartea neamului spre bine s-o îndrepta\i!
Puterea e în mînile O-Voastre, nădejdea e în inimile tuturor, împlinirea e la
Dumnezeu!
în conştiinţa puterii şi în puterea nădejdii sfatul ce noi vi-l dăm e următorul:
1. Constituiţi-Vă neamânat, pentru fieştecare cerc electoral, în comitete electorale executive;
2. Daţi-vă votul singur aceluia despre care sunteţi încredinţaţi că vă înţelege
păsurile şi vrea şi poate să vă lecuiască relele, şi cine te-a înţelege mai bine ca Iratele tău, şi cine ţi-a vrea mai mult binele ca sînge din sîngele tău?;
3. Bine cumpănind trebuinţele neamului în general. ţinem de lipsă, ca deocamdată pentru următoarele cercuri să vă recomandăm drept candidaţi astfel de bărbaţi
a căror trecut şi present e garanţă pentru binele poporului.
CANDIDAŢII

PARTIDULUI NAŢIONAL ROMAN:

Vintul-de-jos: Dr. Iuliu Maniu.
Ighiu: Dr. Alex. Vaida-Voevod.
Boroşineu: Dr. Ioan Suciu.

Orăştie:

Dr. Ioan Mihu, eventual
Dr. V. Bon/eseu
Sasca-montană: Dr. Aurel Vlad.

Iosăşel:

Făget:

Chişineu:

Rittberg: Ioan Pepa.
Trăscău: Dr. Vasile Fodor.
Cristian: Dr. Nicolae Comşa.
Ocna-Sibiului: Dr. Aurel Cosma.
Ileanda-mare: Dr. Teodor Mihali
Iclodul-mare: Dr. Ioan Kerekeş
Lăpuşul-ung: Dr. Vasile Lucaciu.
Meghieşul-aurit: Dr. Andreiu Dobaşi.
Cehul-Silvaniei: George Pop

Petru Truţa.
1. Russu Sirianu.
Radna: Dr. Vasile Lucaciu.
Şiria: Dr. Ştefan C. Pop.
Pecica: Dr. George Popa.
Făgăraş: Dr. Ioan Şencliea.
Arpaşu! de-jos: Dr. Octav an Vasu.
Dobra: Dr. Aurel V Jad.
Baia-de-Criş: Vasile Damian.
Haţeg: Dr. Gavriil Suciu.
Deva: Dr. Aurel V Jad.

Coriolan Bredicean.

de

Bdseşli

4. Celelalte cercuri le lăsăm la buna D-voastră chibzuială, candidând, bine înastfel de bărbaţi despre a căror capacitate şi bună credinţă sunteţi convinşi,
aducînd aceasta neamînat la cunoştinţa comitetului permanent electoral;
5. Pentru toate afacerile electorale aveU să vă adresali comitetului elecloral
executiv, cu adresa: Dr. Aurel Vlad, Orăştie, Sză.szvă.ros;
6. ln cercuri unde sunteU în minoritate, dar interesele O-Voastre coincid cu
interesele naţionalităţilor conlocuitoare. Vă recomandăm să vă daţi voturile O-Voastre pentru candidatul naţionalist, pe care în conţelegere cu O-Voastră vă v·or propune fruntaşii cercurilor respective;
7. Vă recomandăm ca şi în cercurile unde sunteţi în minoritate, pentru cinstea
steagului, puneli-vă candidat na\ionalist şi afirmaţi-vă dorinţa.
ţeles,
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Şi

ne

acum înainte cu Dumnezeu, la

luptă

sfântă,

unde bunul Firii

şi

al neamului

chiamăl

Din
n. 1905.

şedinta

comitetului electoral executiv,

\inută

în Sibiu, Ia 11 Ianuarie st.
Dr. Aurel Cosma m.p.
advornt.
Dr. Izidor Pop m.p.
advornt.
Dr. V ic/or Rontcscu m.p.
candidat de advocat.
Dr. Ioan Şenchea m.p.
advocat.
Dr. Victor Onişor m.p.
ad\'ocat.
Nicolau Ivan m.p.
prolopres biter.
Dr. Ş/elan C. Pop m.p.
advocat
Virgil Tomici m.p.
proprietar.

Băseşli m.p.
mare proprietar.
Dr. Vasile Lucaciu mp.
paroch.
Dr. Ales. Vaida-Voevod m.p.
mare proprietar.
Dr. Teodor Mihali mp.
advocat, mare proprietar
Dr. Ioan Suciu m.p.
advocat.
Dr. Nicolae Comşa m.p.
medic.
Dr. Aurel Lazar m.p.
advocat.
Dr. Aurel Vlad m.p.
advocat, director de bancă.

George Pop de

(Biblioteca Centrală Universitară Cluj-Napoca, Secţia manuscrise, fond Corespondenta George Pop de Băseşti, volumul II, fila 87-88.
Apelul căire alegătorii români, din 11 ianuarie 1905.)

8
STIMATE DOMNULE,

Ar trebui să experiezi (să simti, să constati n.n.) din impresiuni primite ln mod
imediat, aceea ce am experiat eu în ultimele zile, ca să poţi justifica acel „horror
calami", ce m-au cuprins văzînd ţinuta fratelui nostru Aur(el) Mureşan în „Gazela
Transilvanieiu şi mai ales debutarea dlui V. Babeş, şi în sfîrşit, quasi „procoronde",
enuntiaţiunile Comitetului naţional. Niciodată n-am crezut că oamenii pot să fie
atît de josnici; sunt capaci de atltea perfidie, cum s-au arătat [ ... ] în cestiunea
sulevată de ziaristica română din regat. Eu am să merg preste puţină vreme Ia Bucureşti, cu fetiţele mele şi aveam de gînd să las pe atunci ocasiunea de a vă lămuri
deplin asupra nefericitei noastre situaţiuni. Văd însă că zilele trec, şi tot nu mă pot
mişca rle acasă, iar Dv. sunteţi în drept a posede de la mine lnformaţiuni exacte,
şi încă nu mâne ci az(i). tntii este fapt adevărat că d. Babeş s-au declarat, ln vorbă
şi în scris avem epistola lui autografă, că toţi oamenii de bine, dincolo şi dincoace de Carpaţi aproabă linea de direcţiune politică reprezentată de <linsul, !n sinul
Comitetului nostru, începînd chiar de Ia M. Sa Regele României, despre care au zis
şi au scris într-o epistolă, că l-au aflat „mistificat" asupra situatiunii. Lui însă, într-o
audienţă de 2 oare, i-au succes a-I lămuri despre toate, şi acum aproabă şi M. Sa
modul nostru de procedură. Asemenea d.d. Florescu, Catargiu, G. Bibescu e.t.c., precum şi oamenii mai însemnati din generaţiunea mai tînără, sunt în deplin acord cu
vederile sale. Excepţie face singur; numai d. Mitică Sturdza, cu vreo doi lângă sine,
care însă nu mai au nici o trecere în politica de stat a României.
33•
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Eu am rămas uimit la auzul acestor infornrntiuni, şi n-am putut se mă resolvesc
a-i crede dlui Babeş. De aceea m-am dus la Bucureşti, sa văd oare cum s-au putut
schimba atit de radical viderile oamenilor de stal din România, în unele cesliuni
de importantă supremă pentru noi. Şi am experiat ca informatiunile primite de la
ci. Babeş nu sunt exacte, adecă pe româneşte că dsa ne-au mistificat asupra situa\iunei, reportăndu-ne fals viderile politice ale oamenilor de stat din România, precum
şi ale oamenilor mai însemnati din generaţia mai lînără. Constalînd aceasta, eu şi
lrntele Coroian l-am rugat pre d, Barbu să ne dee ocasiune să ne întrunim la dsa,
sau orişiunde, şi la acea întrunire să expunem noi starea faptică a lucrului, să-i dăm
uc11~iune dlui BabPş a se explica chiar în fu\ă acelor oameni, despre ale căror vederi
ne-au rnporlal, şi clacă se va constata faţă-n fată cct lucrul nu stă aşa precum ni
l-11u spus clsa, se venim la o bună coîn\elegere reciprocă, sUHorind (stabilind n.n ),
pe baza lămuririlor binevoitoare, o Jineă de direcţiune generală pentru toti, citi
ne luptăm sub stindardul national român, fiind convinşi că d. V. Babeş îşi va cunoaşte
datorinţa. ln asta ne-au condus nici un alt respect decît dorul de a lămuri situatiunea, să fim încurat cu viderile fraţilor din regat şi să ne scim şi noi orienta conform
stărilor adevărate. Acum videti Dvoastră ce au urmat din tot lucrul: după ce am fost
mist ficaţi acum suntem şi încurcaţi, de nu mai cred că să ni se descurce itelP fără
de foarfeci.
De aposlrofilre violenlZi eu nu ştiu nimic; ştiu, însă, că d. Babeş dinaintea lămu
rilor şi dinaintea consultării frăţeşti o-au luat la sănătoasa, sub cuvent că numai
Coroi telul este forul competent de a discuta astfel de cestiuni, şi asta după ce mi-au
revelat în comitet cil toate cestiunile noastre de natură politică sunt regulate în coîntelegere perfectă cu fraţii din România şi mergem mină în mină în acord cu toţi
factorii de valoare din toată românimea. Rămâne să vedem unde mergem, adică unde
ar vrea să ducă acest om [ ... ] naia (nava n.n) vieţii noastre necăjite? De la Budapestn ne eschide (exclude n.n) sistemul politic, de la Viena ne eschide de acum
d. Babeş, şi ceea ce mă doare mai mult, me tem că după aslfel de uneltiri ni se închide calea şi spre Bucureşti. Apoi unde la dracu se mai mergem, căci noi de noi,
izolaţi de către Dvoastră, perim cu zilele în mină.
Punînd adevărurile aceste fotă cu enunciaţiuni la comitetul nostru, veţi viden
[ ... ] cu ce fel de elemente avem de a lucra. [ ... ]
Apropos cu dl. Slavici, Neni\escu, Bian e.t.c., lucrul stă aşa, că aceşti onorabili
domni, după depărtarea lui Babeş, la rugarea mea şi a dlui Coroianu, au declarat că
nici ci, nici amicii lor nu şi-au schimbat de Joc politica şi că, ce e mai mult, acum
stăruie asupra acelei linii de conduită cu mai puternice motive, fiind situatiunea
atît de gravă, de pretinde neamul strîngerea rindurilor noastre, cunoaşterea oamenilor şi întărirea caracterelor. Aşa stind lucrul, recomandă cu căldură că memorialul
se-1 publicăm, suşternîndu-1 la Monarh şi se fim în legături frăţeşti, în relaţiuni
sincere cu factorii conducători din România, care toti de orice tendinţe sau nuante
de partide politice se fie în ţară, fată de noi sunt deopotrivă binevoitori, fiind ca
toţi sunt pătrunşi de ideea că existenţa şi dezvoltarea noastră sunt cestiunl de viată
pentru România.
Atîta şi nu mai mult lucru cinstit din partea noastră, cu inima nevinovată, cu
cel mai sincer dor de a vindeca relele. In causa memorandului nu ştiu se Yă dau
acuma şi pe asta cale alte informatiuni decît cele ce sunt deja depuse în coloanele
ziarelor de Ia noi şi de la Dvoastră. Faptul e că suntem opăciţi, suntem împiedicati
în realizarea dorinţei generale a românilor, de a înainta monarchului nostru un memorial politic, carele se conţină justele noastre postulate, se tălmăceascci. legitimele
aspiraţiuni ale naţiuni române. In causa asta de altcum au scris, frate, fratele Coroian, amicului nostru Bian; puteţi se vă informaţi de-a dreptul sau prin d. Slavici.
Dar nu-i destul atîta! Pre cum vă puteţi convinge din expunerile aceste, precum
şi mai ales din ziaristica noastră, situaţiunea noastră au ajuns a fi de totul anormală; în luptă cu B-pesta, în luptă cu Viena, şi acum în lupta cu Bucureştii! Vă rog,
foarte vă rog, fiţi cu puţină răbdare. Eu cred di acum sunteţi provocaţi prin enunciaţiunile comitetului nostru, să luaţi poziţiune hotărîtă fată de insulta ce ni se
aruncă în fata tuturora, prin o ceată de oameni care nu ved începutul nici sfîrşitul
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lucrurilor. Ziaristica atacătă din România va răspunde Ia însinua\iunile nemeritate.
Ar fi însă în interesul cauzei noastre ca o enunciatiune serioasă se se facă pe baza
unei consultări, în care să se precizeze statutul cestiunii şi să se dez,·ălească tendintele predominante în sinul comitetului nostru, [ ... ]
ln curs de 14 zile sper a putea fi Ia Dv.; mă tem, să nu-mi oprească calc-a prin
denegarea paşaportului, cerut de 2 luni deja, care însă nici pînă azi nu mi-au sosit.
La tot cazul vă dau de ştire. Aşadară Ia fericită revedere! Vă salut cu toală stimn,
şi sum al Dtale devotat
Dr. V. Lucaciu, paroch
Şişeşci, 11 XX-891.
(Biblioteca Academiei
Mss. 66323)

R.S.R.,

Secţia

manuscrise

fond

Cezar

Co/escu-Vorlic,

9
SCUMPUL

ŞI

IUBITUL MEU SEPTIMIU,

Mă servesc de ocaziunra binevenită ca să ,·e in rormcze despre starea 11011slră.
Draga noastră soţioară, ca o româncută ageră şi atentă, au observat şi ş-au însemnat
aici o muitime de lucruri, cari trebuie să vie prin graiul ei autentic la cunoştinţa
Dv. şi cari, dacă bucurie n-o să vă facă, vă vor orienta despre natura situaţiunci,
subministrîndu-vă (punîndu-vă Ia dispoziţie n.n) elementele de judecată în aprc'cif'rPa ei. Vă previn, din parte-mi, că aici se simte gravitatea rPsponsabililălii, şi s-i!U
luat măsuri practice de a pune mâna pe bani; - apoi? - hai Ia retragere cu toaUi
cinstea şi noi să ducem mai departe lupta noastră, după ce am lăsat ca să ni Sf'
încurce toate i tele. Eu prevăct ruşini mari şi confusiuni grele în şirele noastre, pînă
ce ne vom actuce în curat cu trebile. Sper, însă, că, liberi fiind, uşor vom învinq0
toate greutăţile, şi vom readuce în ogaş mersul afacerilor. Aşa cred că Dvoaslră,
iubiţii noştri emigranti, v-ati înţeles împreună cu amicii causei noastre, ce nveţi să
faceti ca machinatiunile duşmanilor noştri să fie contrabalanlate la conqwsul clin
Bruxella. Eu am făcut anul lrPcut un fel de promemoria, cr1rc acum e la d. lJrPchia,
după ce, pentru scurtimea timpului, nu s-a pulul prezentr1, tipărită, membrilor congresului de la Haga. Eu v-aş ruga să cereţi scrisoarea aceea de la V. Urechia, ca
să fac din ea un studiu complet, cu materialul ce-l am, şi apoi, tradus în franţuzeşte
şi în alte limbi, să se prezenteze, prin amicul nostru Ciceo, la locul său ctestinat.
La tot cazul ar fi necesar ca chestia noastră, împreună cu „Memorandul", să fie
prezenta lă într-un operat propriu membrilor conf erin tei.
Ce pagubă că clasica operă a fratelui Eugen nu e tradusă în limba franceză?
Să \'ideti la ce am ajuns! Suntem rezervati de obiecte de graţiere, pentru sprendoarea „m leni ului". Acum se vorbeşte clar în jurnalistica maghiară despre aceasta. Eu
stau fără svat în fata acestei nemaipomenite perfidii. Şi încă vreau să invite pre
a. 1896 la B-pesta congresul interparlamentar. N-am onoarea să-l cunosc în persoană
pre d. Djuvara; văd însă că e un amic sincer al nostru. Văd că şi dd. Moroianu,
Cantilli, Ogăşianu, lucră voiniceşte în interesul nostru naţional. Nu credeti că ar fi
bine ca aceşti bravi, toţi sau unul, sau doi dintre ei. si\ meargă la Bruxella şi acolo,
Ia loc cuvenit şi ocasiunea binevenită, să-i provoace pre jupanii Pazmandy sau Appony
Ia o dispută publică contradictorie şi aşa să-i demascheze odată pre aceşti fuduli
răi şi mincinoşi. Meditati asupra lucrului şi dacă veţi găsi de oportun, stăruiti ca
un asemenea pro·ecl să se realizeze. Suntem închişi hermetic şi păziti ca bietele
muieri prin haremul turcilor. Aşa ne grijesc aceşti eunuchi ai umanismului. De aceea
nu scim nimic din cele ce se lucră afară, numai cit ce aflăm în ziare. Prietenii, fratii
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noştri, nu sunt admişi să ne viziteze, şi astfel nu putem influente a1c1 într-un chip
asupra mersului lucrurilor. Auzim cîleodată plîngeri şi imputări că nu se lucră de
ajuns. Noi em dat plenipotentă dlor Mangra, Cristea, Popoviciu, ca ei, în cointelegere
cu Dvoastre şi predt s-ar pute cu e noastră consimtire, să lucre feră încetare în
breazda natională. Dacă nu se face destul, ar fi bine să se limpezească situatia în
mod franc, ca să videm de unde ne vine reull Pare-ml-se că am să strig „apără-mă
Doamne de prieteni, că pre duşman îl aşez eu". Te rog un lucru: să ai bunătate
e-mi procura vro trei exemplare din „Vocile latine" şi să mi le trimiteti cu fetite
mea Veturia, împreună cu cîteva orduri, să ştiu cum vă eflati şi ce mai faceti. Apoi
altă rugare: să predai cele mai fierbinti salutări iubitilor mei frati Eugen şi Aurel
de Ia Ligă, speciei venerabilului d. Prezident.
Afltnd o ocaziune binevenită, foarte te rog ce să prezentezi complimentele mele
cele mai respectuoase ilustrului d. Sturdza şi sărutarea de mină ilustrei doamne,
împreună cu rugarea să fie încredintat că-i sunt cel mai adict (fidel n.n) şi pururea
devotat, în lupta nobilă pentru cauza noastră natională. în fine eu şi sotia mea trimitem cele mai sincere salutări Dtale şi stimatei Dtale doamne. Să ne iubim, şi una
~ă fim în cugete şi simtiri!

(Biblioteca Academiei R.S.R.,

Secţia

manuscrise, Mss. S

61 ( 4)

CCVI

10
STIMATE OLE

RAŢIU,

Nu m-a surprins scrisoarea Dv. din 11 nov. După erorile începutului, incăpătinarea tn directia fatală destructivă produce rezultatele sale pre,·ezute, dureroase.
Totuşi nu vreau să desperez despre revenirea Dv. le sfaturi conciliante.
Iacă vederea mea modestă asupra situetiei:
Arădenii au initiat serie de acţiuni natiunale. Un sentiment curat netional trebuie să vă aducă Ia participare, prin ce lumea toată ne va vedea ear uniti în cauza
netională. Aşa va fi ca şi primul meting se va tinea sub egida noastră e Comitetului. Al doilea meting I-putem tinee presle o lună la Sibiu, sau le Braşov, tot sub
egide noastră, al treHea la un scurt interval, în Hit centru, tot cu noi.
Chestie cu iniţiative, aşa cum o prezentati Dv., nu e lucru serios, iar apelarea
Dv. le comitet, acum când natiunea toată pretinde acţiuni, mai ales după ţinuta Dv.
de pîn-ecum, este cel mei puternic argument contre Dvs. Programul din convocator
e ramă, e regimentul în care se pune întreg programul nationel, toată ectiune>a noastră concentrică.

Eu, dară, în convocarea arădenă văd cea
consideraţiunile nenationele, să afirmăm iară

mai bună ocaziun(', ce depunind toate
un trup şi un suflet. Natiunea iară
se va bucura. Retragerea Dv. va fi un rău mare ere rostul său, independent de animozităţile seu pre-

ne va vedea pre toti uniti şi
pentru Dv. Geniul naţional îşi
ocupaţiunile noastre.
Eu voi fi pururea acolo unde se lucrează cu seriozitate, cu chibzuintă şi cu
devotament. Bine băgeti de seamă că o ectiune impusă de situaţii nu e lăturalnică,
şi că netiunee nu p~ntru ac('ea ş-a ales comitet ce acela, prin unii membri ei săi,
să zăpăcească acţiunile netionele.
Nu simţiţi ce lovitură ne-a dat junimea din Bpesla7; eu neavînd vină nu pot
suporta asemini imputări, cari sunt justificate numai cât la mine s-au greşit adrese.
Eu pace vreu, însă în acţiuni şi nu in estemporizare şi nu vreau să mă pepten când
văd că arde casa.
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De multă vreme suport eu, în inima mea, nespusa durere ca m presa din România şi dela noi am fost acuzat şi apostrofat pentru tăcerea mea. Şi foia Dv. ,.Tribuna"
nu numai nu m-a apărat contra nedreptelor invinuiri, ci chiar au conlucrat la discreditarea mea. Iar acum, când timpul, glasul puternic al naţiunii, ne cheamă la
acţiuni mari, vă sculati contra mea, în contra sentimentului naţional. Doară nu vroiţi,
că după ce aţi făcut cu mine seria din trecut, acum să mă sinucid moralminte
înaintea natiunei?
La lucru deci! Subscrieţi convocatorul şi la revedere în Arad!
Cu

toată

stima,

Dr. V. Lucaciu

(Biblioteca
Pop de

Băseşti,

Universitălii din Cluj,
voi. II, fila 61 ).

Secţia

manuscrise fond, Corespondenta George

11
PREA IUBITE BADE GEORGE,

Mainainte de toate îţi raportez că am scris conform însărcinării primite de la
Dta tuturor fraţilor rătăciţi şi am sperantă de un rezultat favorilor, dacă nu ş-au
pierdut cumpătul.
Mă tem de treaba iubitului meu Costică, şi foarte m-am supărat când am auzit
despre aberaţiuni şi mai grave din partea lui.
/\cum vin să te informez despre starea şi soarta mea, ştiind că Ic interesezi
de mine cu dragoste.
Parcă văd cum te întrebi, ce mai e de Vasiliu nu-mi scrie? Când t-11m tcl0grafi11t am fost început să-ţi scriu: Aşa m-au cuprins însă o inimă rea de n-am putut
să scriu, cum am voit. Nu pesimism, nu descurajare, nu apatic, aste morburi nu le
cunosc; aş putea zice o nervozitate m-au făcut incapace de a-ti scrie. Mă întrebam
ce să-ţi scriu? Despre st11rea mea personală? Ştii că au fost pentru min0 anul accsta
an cte <>xii din lumea iubită a mea, şi m-am făcut ca şi planta, am v0get11t numai,
am grijit num11i de parl011 v0getativă a vieţii. Şi mi-au succcs (mi-a r0uşit n.n) ii i0şi
cu trupul sănătos din închisoare; iară căt priveşte morbul ochilor, resp0rnre>a acrului
liber cste precum se vede leacul de căpetenie şi sigur şi ctouă săptămîni cl0 viată
în ş;şeşli, şi-o calc la Băseşti mă vindecă, de nice urmă nu rămâne din morbul primejdios, ce mi-l dărui infecţia clin Sătmar. Să-ţi scriu despre necazurile melc private?
Dar am fost atît de „perfect" izolat de tot contactul cu lumea, de numai acum
reculeg una câte una din întâmplările ce s-au perindat preste capul meu şi-al iubitei
mele familii. Iacă-li spun cu mândrie, nu numai că n-am dus lipsă, dar am fost provezut cum numai se poate întru jurstările (împrejurări grele n.n) noastre. Că nu
mi-am putut acoperi toate neajunsurile vina e a jurstărilor excepţionale, în cari
nu poţi prevedea cu siguranţă cele de mâne, nici nu poţi cumpeni toţi paşii, cu
calcul matematic, pentru că ce faci azi, ziua următoare ţi le confundă. Aşa am fost
şi eu cu biata mea familie: la pertractare, la sentinţă, Ia temniţă, Ia medic, la spital,
la prunci, în dreapta, în stînga şi tot pe neprcvezute, de toate spesele enorme au
venit cam prind surprindere. Nu e mirare, deci, dacă mi-au rămas unele povare
grele, dar numai să fiu liber, mă mîntuiesc eu de ele. Mai am acuma o lipsă mare
să-i plătesc pre medicii aceştia buni, care mă curează aici în spital, şi pre cei doi
cari m-au curat în temnită, apoi să am spese, cu cari să merg acasă, şi acolo să
mă proved cu cele mai trebuincioase pentru zilele cele dintîi. De altcum dorinţa mea
este să merg înainte de toate la Sibiu, să-l complementez pre iubitul nostru prehttps://biblioteca-digitala.ro
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şedinte, şi totodată acolo
să ne felicite în mijlocul

să primim depulatiunea din Ploieşti, care vrea să vină
luptelor noastre. Vezi, bade dragă, toate aste costă bani,
bani multi. şi ministrul nostru de finanţe, mă tem că lucră cu deficituri mari. Ce
atinge necasurile mele cu Vlădica, precăt şliu eu stau rău de tot, de oarece episcopul s-au jurat a nu ceda o iotă din ale sale. Aşadară acasă mă aşteaptă un nou
ciclu de lupte, şi încă cu o lature şi parte foarte odioasă. Apoi fie luptă!
Cele ce mi le-ai scris despre Seini, iubite bade, m-au făcut aproape morbos.
Nu-ţi reflectez mai pre larg, iţi spun numai că renlorcîndu-mă acasă îmi voiu tine
de datorinţă sîntă a lucra cu toată puterea, de nu e tărziu, spre aplanarea diferendelor ce s-au ivit între acei prieleni ai noştri.
După ce am căşligat acum ceva cunoşlin te despre cursul afacerilor noastre, e
lucru firesc că multe aş avea de proiectat, de zis. Cred, însă, că nu mi se cade
a mă împlînta acum tn consfătuirile dvoastre cari din început aţi mers pe calea
di-etală de conştiinţa datoriei naţionale, şi de gravitatea împrejurărilor. Un lucru
totuşi amintesc, în epistola scrisă cătră fratele Iuliu, despre afirmarea dreptului limbei noastre naţionale în faţa curţii cu juraţi, lucru, după mine, de însemnătatea supremă: adecă să nu primim tălmaci la 1wrtractarea, ce ne stă înainle, şi eu sum atât
de hotărît în privinţa asta că precum la ascultările de pân-acum n-am primit interpret şi aşa cu mine nu s-au luat nici un fel de protocol în cauza mC'morandului, aşa
nici la pertractarea finală nu-mi vine să admit interpret. N-aş nea însă să fac ceva
,.extra", de aceea vă rog să combinaţi cestiunea aceasta.
Acum închei, multămindu-Ţi din suflet pentru călduroasa interesare de soartea
mea şi esprimînd aici dorul fierbinte de a Te revedea şi a te îmbrăţişa, rugindu-le>
să mă ai pururea la inimă cum te am şi eu cu o dragoste şi stimă nefă\arilă, ce
le-ai eluptat în sufletele românilor şi specialminte în al meu. Tot aşa sentimente
nutresc pentru iubiţii Dtale cari şi-au adus aminte d0 mine în ziua de anul nou, şi
le reîntorc bunele augurii cu asemeni aflări de mulţi ani ferici ti, şi în fine te rog
să crezi că eu nici un moment nu trăiesc afară de a gîndi la Dvoastră. Adio, deci,
şi plnă la revedere, cu salutare cordială, cum ştie să ţi-o deie al Dtale mai devotat nepot,

B-pesla, 30. I. 894

(Biblioteca
Pop de

Băseşli,

Universităţii din Cluj,
voi. II, fila 161).

Secţia

manuscrise, fond Corespondenta George

12
PREA IUBITE BADE GEORGE,

E drept că mă simţesc a.ici ca. şi acasă, dar de astădată aflu o situa.ţie foarte
Vă închipuiti, şoviniştii au pus la cale încă de pe vremea. ministrului Apponyi,
adecă acest fanfaron, toată ca.usa, pe o altă boză. Ei nu cer aici episcopie ma.ghiară,
limba. liturgică ma.ghiară, enchologion maghiar ci, ascultă hoţie!: ei cer episcopie
hellenică, liturgia paleo-grecească, strana şi toate oficiile bisericeşti, utrenia, vecernia, enchologionul, toate greceşte.
Şi ani de-a rîndul au lucrat ln secret, în acea.stă direc\iune, până când în sfîrşit
a ieşit cuiu din sac, şi în ultimul moment s-au descoperit manopera mizerabilă a şo
viniştilor fără de ruşine.
In bula papală toate greceşte, în realitate toate ungureşte. Ce ruşine era [ ... ],
dacă se publica decretul. Dar ce le pasă şoviniştilor de ruşinea sau de umilirea
cuiva.; ei forţează orbiş şi neruşinat scopurile lor.
grea.
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Lucrează din resputeri şo,inişlii, pentru ci1 au garantul la cererea [ ... ) că toate
vor fi greceşte. Aici însă s-au luat pe s<'amă, că toate sunt înşelăciune şi tragere
pe sfoară.
Am fost şi umblu pe la toti. Foarte bine că am venii. Nume nu spun, am zisu,
precum am vorbit de acasă, însă ne însemn loallt aclivitaka mea. Mai ales venirea
Pl.S.Madu(?), ptişirea episcopatului nostru II fost oportunfî şi a demascat tendin\ele
lor, precum protestele au fost bune. Durere, despre toate se zice că s-au făcut
târziu. Aici nu-i alta decât o uneltire şi o viclenie nemaipomenită din partea apponyienilor. Să vedem, se poate că cuvînlul lor să aibă trecere până în sfirşit? Eu
nu cred. Aşa am observat că s-au deochiat şi nu le va succede să înşele toată lumea.
Pelerinajul ar fi fost binevenit, fireşte fără de accent de demonstratiune zgomotoasti.
Dacă nu acum, la toamnă. Se aşteaptă cu nertibdare memoriul din Alba Iulia şi
comitiva Mitropolitului.
E foarte cald. Vă Yoi tinea în curent. Vă salut cu drag al Dv. cel mai devotat,

Vasiliu

Roma, 15. VI. Hll 2
M. Padre Basilio
Roma
Via del Trilone 61
(Biblioteca un·versitătii din Cluj,
Pop de Băseşti, voi. II, fila 75-- 76).

Secţia

manuscrise, fond Corespondenta George

13
PREA IUBITE BADE GEORGE,
Am ajuns să cunosc întreaga situaţie, până la cele mai amănunte şi intime
Lucruri de necrezut. Odată exploatează serviciile mari întru adevăr, ce le
face al nostru din Viena, pentru succesul congresului eucharistic. Apoi l-au ame•
nintat pre moşul de aici că abzic în Ungaria concordatul dacă nu le face pe voie,
fiind că cel cc există nu-i pe bază constitutională întradevăr. De asta l-au speriat
toate cercurile aici. Apoi şi-au mai ciştigat vre-o doi prieteni printre prelatii care
nu cunoscu însemnătatea chestiei. Curios, toti factorii de samă sunt cu noi şi totuşi
e mare primejdia! într-o zi, S.f. Sa a promis că va face pe voia Maj. Sale şi cuvîntul
dat îl arde, dar văzînd urmările, cunoaşte răul cel mare, şi cearcă a se substrage
de sub îndatorirc>a luată asupra sa.
Mai e la mijloc şi indolenta. Ceia umblă ca furnicile. Ai noştri? Numai singur
presf. Radu a venit, odată, apoi atît. Protestele au ajuns mult, aşa că am primit
invitaţiunea să facem al doilea rînd de rugări şi de proteste. Am prelucrat formula
ceea şi vă rog, ca în calitate de President al Congresului din Alba Iulia să impune\i
dlor: Marchiş în Carei, Alexa Pop în Szanisl6, Const. Lucaciu în Dorolt ca după
aceste formulare să facă de nou proteste şi rugări.
Nu cumulative, ci separat, din fiecare comună. Să vadă aici, că credincioşii sunt
îngrijaţi, şi nu vreau să ştie de eparhia nouă plănuită.
Aici am întreru(pt epistola în 23 1.c. seara. şi astăzi în 25 seara, la 10 oare,
scriu mai de parte.
Ce am ajuns, nici eu insu-mi n-am crezut şi n-am aşteptat. Am primit invita(iuni şi puteri ajutătoare la lucru. Vă rog acum să vă îngrijit!, prin om credincios,
anume lrămis pe la parohiile periclitate, să facă protestele şi imediat să le suş
tearnă, (trimită, înainteze n.n) după adresa alăturată: H. Golti. Fiind că mai iute

părţi.
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nu i-au cunoscut întreaga machinaţiune a guvernului cu limba grecească, nici nu
s-a putut atinge chestia şi nu s-a putu demasca guvernul! Eu lucrez la memoriul
care va fi tipărit. Vă anunţ că lucrul e grav; nu comunicaţi cu nimeni, ci discutati
cu presidentul congresului. Protestul e foarte nspru, dar aşa trebuie să fie, nu cumva
să se schimbe ceva din text. Nu ştiu cum ar fi de făcut în secuime, ca şi românii
de acolo să se însotească cu protestele. Ar fi bine să araţi ilustrisimului Dr. Tr.
Marcu că ce ai dispus să se facă în părţile sătmărene, bihorene, şi le veti alătura
un exemplar din formula de protest. Să facă şi ei, de nou, proteste, după acest
formular, care cum vor afla de bine, dar să facă. Dacă sabia lui Damocle nu Ya
cădea până la toamnă şi dacă acest moş nu va crede de bine, după stăruinţele neîntrerupte din Bpesta, să facă, aşa crede, o plăcere celuilalt moş din Viena, cu
ocaziunea Congresului Eucharistic din Viena, la toamnă trebuie să se facă pelerinajul, fireşte cu toţii. Arhireii şi toţi deopotrivă să păşească cu energia permisă şi
recerută. Şi izbînda va fi a noastră.
Îmi pare rău că n-am vreme să-ţi traduc textul protestului, aşa cum sună în
original. li ,·om citi acasă în pace! O acţiune mare jurnalistică, în Viena, Paris,
Roma, ar urma mai tîrziu. Aici nu sînt prieteni cu zgomote şi polemii publici. Vedeţi, nene dragă, nu numai că Vă informez, ci vă rog şi la lucru mare şi grav,
deşi ştiu că aveţi destule ocupatiuni.
Am scris şi lui Teodor şi lui A. Popovici. Mă mir, nu mi-au răspuns; oare primit-au informaţiunile comunicate, să scriu de nou. De S. Petru poate că zbor pinacasă şi iară retour! Vă rog, de nou, de cea mai perfectă discreţiune.
Roma 25. VI. 1912

Al Dvoastre cu iubire,
V. Lucaciu

Conceptele de proteste se transcriu în fiecare
erori.
(Biblioteca
de

Băseşti,

comună

pe hîrtie, grijind

să

nu fie

Universităţii din Cluj, Secţia manuscrise, Ionel Corespondenta George Pop
Volumul II, filele 77- 78).

14
ONORAT A

REDACŢIUNE,

A sosit momentul cinci trebuie să părăsesc această scumpă ţară, patria dulce
noastre naţionale.
Plec pentru că mă chiamă datoriri mari şi grele, pre cari vrcnu să Ic achitcz
cu abnegaţiune şi rezolut, fiind că aşa cere interesul cel mai pre sus de toate ale
neamului nostru. Şi pe calea grea a luptelor duc cu mine un suyenir dulce, dragostea
entuziasmul fiilor şi a fiicelor României libere, şi duc acea impresiune fericitoare,
că astăzi nu mai este suflet de român carele se nu se intereseze de cauza noastră,
şi că în scurtă vreme nici nu mai poate să existe în România liberă factor politic
de seamă sau partid poli tic patriot, carele să nu fie pătruns de idealul cel mare

a

libertăţii

naţional.

Noi românii lucrăm pe fată, lucrarPa noastră e leală, patriotică, legală, c lucrarea spirilului de pace, de pace, de ordine, e o lucrare în interesul idealurilor mari şi
nobile, care pot se preocupe spiritul oamenilor de bine şi devotati causei libertăţii
popoarelor. Un lucru dorim noi, fraţii Dvoastre, ca să ne apreciaţi, să ne iubiţi aşa
precum suntem, în adevărata noastră fiinţă: solidari, uniţi in susţinerea programului
nostru naţional, şi uniţi de toate puterile în scopul realizării acelui program. Multumese din suflet pentru dovezile cele multe de simpatie, amintiri dulci şi cuvinte calde
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de încurajare. Să rămînem pururea fraţi, uniti în cugete, unHi în simţiri şi nici poriadului nu ne vom învinge! Adio, Dulce Românie! La revedere! Ploie~ti, 6 martie 1894,
Dr. Vasiliu Lucaciu,
parochul Şişeştilor

ţile

(Biblioteca Academiei R.S.R., Secţia manuscrise, fond Ştefan Periefeanu-Buzău, Mss.
S

40 (1) ) •
CLXX

15
STIMATE DOMNULE,

Pentru numele lui Dzeu, daţi-ne răgaz, şi nu ve alărmati degeaba.
Nimic nu-i adevărat, din cele ce vi s-au comunicat din partea nu ştiu cui, în
cauza ţinutei noastre înaintea tribunalului şi vi s-au comunicat lucruri născocite, sub
impresiuni produse de absolută neconştin\ă a situaţiunilor, în cari ajungem noi înaintea tribunalului, ca acuzaţi şi totodată ca aparătorii nostri proprii. Noi trebuie să-l
combatem şi să-l demascăm pre procurorul ungur cînd \'Tea să ne acuze ca pre indivizi particulari, şi trebuie să arătăm ca în această calitate nu poale să susţină în
contra noastră nici o acuză. Manevrarea noastră cu punctul de videre al responsabilităţii înaintea tribunalului corecţional, ca simpli particulari, ne-au succes pe deplin
şi acum iară suntem la înăl\imea dorită în publicistică.
Situaţiunile juridice nu noi ni le creăm, ci ni se crează prin procuror, şi datorinţa noastră e ca să-l combatem şi să-l batem unde-l găsim, sau unde ni se pune
îna nte. Să nu credeţi nici un moment că ne uităm de demnitatea causei, sau de însemnătatea mare ce are procesul acesta pentru neamul nostru.
Advoca\ii ne-au părăsit, dar sper să-i readucem la pledoariile generale. Alarma
surprinzătoare o produc tot acei gălăgioşi cari au stat în calea noastră şi cu ocasiunea mergerei la Viena. Ei bine, ce s-au ales din perfidele lor maşinaţiuni?
E adevărat, că în zilele agitate, cum sun aceste, oamenii noştri se ceartă uşor,
dară cearta aceasta nu-i păgubitoare pînă-n momentul de faţă, şi ar deveni păgubi
toare numai atunci dacă gălăgioşii ar împinge lucrările Ia extrem.
Repet, noi nu ne putem mişca, decîl între marginile poziţiunilor ce ni se octroiază (pun Ia dispoziţie, îngrădesc n.n.); fiti cu răLdare, că veti ave momente de înaltă
satisfacţiune, pre cari tot noi vi Ie vom da, cînd momentul va cere şi va permite,
şi atunci veţi vede că foarte precipitat aţi judecat. Durere, raporturile încă sunt defectuoase în ziare şi nu vă puteţi face un conceput acurat sau o icoană fidelă despre
situaţiune.

Vă

puteţi,

dealtfel, închipui ce impresie penibilă face asupra noastră alarma
ce ni-o signalizaţi; băgaţi de samă că şi Ia Dvoastră sunt elemente cari
se bucură de astfel de încurcătură şi vreau derutarea cauzei, prin micşorarea valoarei persoanelor cari stau în focul luptei.
Vă asigurez, că atît gălăgioşii noştri, cit şi cei ce se bucură Ia Dvoastră, vor fi
puşi la locul lor.
Linişti ţi inimile prietenilor şi nu credeţi în vorbe goale, cari în mod infidel reprezentă o situaţie, pe care vrea se ni-o impună duşmanii şi în care noi îl înecăm
pre cel ce ne atacă;

nemotivată,

(Biblioteca Academiei R.S.R.,
Mss S 40(5) )

Secţia

manuscrise, fond

CLXX
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16
PREASTIMATE DOMNULE,
Sperăm că canalia îşi va căpăta răsplata binemeritată la noi: nu ştiu dacă ati
reînceput activitatea la L'gă? Cred că unul dintre faptele inaugurării ar fi se \'ă interesati de congresul interparlamentarilor de pace, prin tipărirea şi distribuirea unui
mic „promemoria" şi prin acea, să-mi faceti posibilă prezenta mea în B. Pesta şi să
însoţesc pre cîţva prieteni ai noştri dintre ei prin ţară. Pandolfi, Gabotz şi poate
alţii ar fi voioşi să poată cerceta cîleva centre româneşti. Şi eu doresc a publica
o mică memorie pentru acea ocaziune. Nimic nu-i tirziu, nici pripit nu va fi. Decideti
şi mă avizaţi.

Salutare de la devotatul Dv. frate
(Biblioteca Academici R.S.R.,
Mss. S

şi

Secţia

amic sincer, Vasiliu;
manuscrise fond

Ştefan

Pcricfcanu Buzău,

40 (2) )

CLXX

1'?
PREA STIMATE DOMNULE,

(Scrisoare· ,.PXJJrP~ă" cu sigil
în ceară roşie, n.n.)
Am fost încredinţat, precum ştiţi, .,in illo tempore", din partea Comitetului nostru, ca să mă pun în contelegere cu un artist, carele se facă o reproducere litografidi
după fotografia din Cluj a Comitetului înlemnita!.
Cel dintîi atelier litografic din Europa, Salmone din Roma, a primit, a făcut inciziunea în piatră, şi lucru a rămas baltă.
Această piatră îl costă lei 500, şi ni-o pune la dispozitie. Eu v-am fost rug„t
că răscumpăraţi această de scandal. Dl. Florescu s-au şi însărcinat cu această
răscumpătare, şi lucru iară a rămas baltă,
Acum suntem luaţi la proces, cu, D\'oaslră şi un amic al meu din Roma, carele
avu gentileta de a interveni ca mijlocitor, la rugarea mPa.
N-as hezila nici un moment a plăti suma recerulă de 500 lei şi piatra mi-aş răs
cumpăra pe sama mea; dar nu sum în stare şi aşa mă adresez la Dvoastră, ca din averea scumpei noastre Ligi, să binevoiţi a creantenţa pre artistul Salmone, şi a pune
capăt neplăcerilor piatra rămâne în birou.
Zac în pat, bolnav de picior, cu dureri crîncene, de cînd mi s-a sclintit piciorul.
Salutare cu toată stima de la al Dv devotat serv.
Dr. V. Lucaciu,
Şişeşti 13/a II-a 1897
(Biblioteca Academie· R.S.R., Sec\ia manuscrise,
10 1:i) )

Mss. S - - CLXX
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18
ILUSTRE DOMNULE,

Am trimis prin un expres de încredere, informatiunile relative la icoana litoa membrilor osîndiţi în procesul Memorandului din Cluj.
Nu ştiu dacă expresul au putut sosi Ia Dvoastră.
Acuma mă încerc a v,i tri'imile nceste orduri, în spernn\(1 sii vă njungă. în mana.
Icoana se face în ulelierul lui l,uigi Salmone lilograio della Casa Reale in Roma artist
de prima clas5., în acest gen de lucrnre. Prima reprocl11cliune o face în 10 OOO de exemplare. Cere avnnt 500 de franci. Mi-o face cu 200 de lei, cu rl•bonificntiunC' de procente. Va rog să-i trămiteţi avantul cerut şi el ne dă lucru gala în 40 de zile. La noi
vor trece multimi de mii de exemplare. Ar fi bine se vă puneti în contelegere cu nrtistul numit, să cumpăraţi de Ia el piatra şi drC'ptul de reproduc\iune. Cred că am ft1ce
treabă bună, şi am ave un rezoltat material dorit foarle, in neajunsurile noastre. Pdrintele vă trărnite cele mai călduroase salutări, cu rogarea, să nu lăsoti uitat nici un
moment lucrul acesta, căci publicul nostru de mult reclnm5 aceste imagini, şi le t1ş
teaptă cu nerăbdare, dar părintele n-au fosl în stare să facă pînă în momentul acesta
paşii receruti, pentru realizarea dorinţei generale. Aduceţi-vă aminte de părintele şi
de toţi cei ce sufăr cu el!

grafiată

(Biblioteca AcadC'miei R.S.R., Sectia manuscrise, fond
40 (7) )
Mss. S CLXX

Ştefan

Perie/eanu-Buzău,

19
STIMATE DOMNULE,

Aici e scrisoarea moderată. Dispuneţi sa se tipărească în vreo 2 OOO de exemplare, bunăoară sub titlul „Nationalul", făcînd o editie separată, care să cuprindă numai afaceri privitoare Ia procesul memorandului. ,.Naţionalul" poate să treacă hotarul
şi se poate expeda de marţi a lreia zi de Pa~ti, sau chiar din Joia Mare precum
urmează:

Lui Al. Vaida, medicinist în Viena, 500 de exemplare
Lui Ilia Dăian, filozof, Buciapesta, 500 ele exemplare
Lui Vasil'u Podoabă, preot, Cluj, 500 de exemplare
Lui Vasil<:> Hossu, preot Blaj, 500 de exemplare
Lui Iuliu Coroianu, adv. Cluj, 100 exemplare
Lui Dr. Teodor Mihali, adv. Dej, 100 de exemplare
Lui Dr. Tripon, adv. Bislrita 100 de exemplare
Lui Alexiu Ber ncle, preot Szinervaralja (Seini, n.n.) 50 exemplare, şi aşa mai departe, pe la toate centrele din Bănat, Crişana, Someşană, Ardeal şi cîte 10 exemplare
cel puţin, la toţi membrii conferenţei naţionale din 1894, precum se află însemnată
lista în „Tribuna", din zilele acele. Restul la Sibiu. Inainte cu Dumnezeu! şi vă vă
binecuvinta El şi sluga lui credincioasa, popa. La formularul de invitaţie pentru popor, dacă nu-i tirziu, să adăugaţi: preoţii în Dumineca Tomei să vestească însemnă
tatea procesului, şi să-i îndemne pre credincioşi ca pentru acoperirea speselor pro-
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ceselor de ziua următoare la Cluj, să aducă fieşicare suflet de român un crucer. Suma
aceasta, colectată, preoţii să o trimită imediat la d. dr. I. Raţiu, advocat în Sibiu.
Ideea aceasta ve rog să o intercalaţi în text, la loc potrivit ... ;
(Biblioteca Academiei R.S.R.,
Mss. S

Secţia

manuscrise, fond

Ştefan

Pcriefeanu-Buzdu,

40 (6) )

CLXX

20
PREA

STIMAŢILOR

FRAŢI IUBIŢI

DOMNI.
Al MEI,
(Către

conducerea Ligii pentru unitatea
a tuturor românilor, n.n.)

culturală

Erau luate toate d'spoziţiile ca soţia mea se plece la Dv. cu o scrisoare, ca să
întreb, dacă aveţi de gînd a face, a lucra ceva. Aşa nu mai merge; stau aici
înlănţuit, cu sufletul aprins şi gata de luptă şi părea că nu voi li a ne pricepe. Acum
văd că v-aţi pus la lucru, şi însă chiar în direcţia singur posibilă, ca să ne concentrăm toate forţele. Precum v-am fost scris, vă semnalez şi acum şi vă scriu că sum
gata cu intreg planul de acţiune şi vi-l supun spre cens ură. Precum şti ti eu nu dispun de cele materiale, şi aşa vă rog să-mi trămiteţi spesele necesare. Mie carele tot
m-am consumat, materialiceşte, pentru causă şi numai pentru ea trăiesc, nu-mi vine
greu să vă cer asta, din contră, aşteptam ca şi fără amintire specială să-mi cunoaşteţi
starea. La revedere. Sum vesel şi însufleţit de cea mai bună speranţă, al Dv. iubitor frate,
Dr. V. Lucaciu
Ş(işeşti) 3 a V-a, 1897
vă

(Biblioteca Academiei R.S.R.,

Secţia

manuscrise, fond

Ştefan

Pcrieţeanu-Buzdu,

40 (8) )
Mss.S--CLXX

21
ILUSTRU DLE PROFESOR,
Am primit timbrele de ajutor trămise cu d. Merutiu. Voi aranja afacerea la biroul comitetului nostru. Cu ajutorul de 500 lei rămîn încurcat şi surprins, că n-ati primit nici pînă astăzi de la d. Goga suma care s-a acordat la mina Dv., de aici de la
minister(ul) de interne, prin însuşi secretarul general.
Voi cerceta afacerea şi veţi primi lămuriri depline. Pînă alunei însă aveti trebuinţă de bani, ca să-i ajutaţi pre refugiaţii lipsiţi. Spre acest scop, Vă rog să folo-
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siti banii ce-i aveţ la dispozilie, din timbre sau din fondurile
vreme, voi aranja situaţia şi socotelile. Cu deplin respect şi adîncă

secţiei, şi în
venernţiune,

scurtă

Dr. V. Lucaciu
l3(ucureşli),

(Biblioteca Acacle111iei R.S.R.

Secţia

2 a-IX-o HlH,

:1-1 )
manuscrisP, Di\'crsc, l\Jss. S ---XLIX

22
DOMNULE

PREŞEDINTE,

Comitetul Central al Ligei, în şedinţa din 12 l.c a discutat cu interesare patriosoarta, situaţia fratilor noştri refugiaţi din Ardeal şi Bucovina. Este lucru cunoscut că un mare număr de fraţi de ai noştri din lările subjugate s-au refugiat la
noi dinaintea urgiei [... ], ce se dă zilnic pe fată în prigoniri nemaisuferite, ca o turburare a tiranilor nebuni, care şi-au propus desfiinţarea neamului românesc. Ştim bine
că nu-şi vor ajunge scopul diavolesc, dar şi pînă cînd vitejia românească va şterge
faţa de ruşine de pe faţa Europei, trebuie să ne îngrijim de soarta şi de viaţa acestor
fraţi, jertfele sălbaticiei [ ... ]. De aceea, am decis lansarea unui „Timbru de ajutor al
Ligii Culturale" cu gîndul ca din veniturile realizate cu desfacerea lui să putem da
ajutorul cerut fraţilor refugiati. Apelăm la sentimentele patriotice ale secţiunei Dvoastră şi comptăm pe conlucrarea zeloasă a Dvoastră, ca să ajungem la rezultate cit de
îmbucurătoare, prin energia ce veţi pune desigur pentru realizarea scopului nobil ce
urmărim. Vă rugăm, deci, ca, întrunindu-vă în şedinţă,
să delegaţi o comisie de
3 membri, care în numele secţiei să îngrijească de desfacerea timbrelor ce vi se vor
trimite. Anume comisiunea va depune la Dnii debitanli din localitate un număr de
timbre cum vor afla de bine, împreună cu carnetele de control. Dacă se vor afla şi
alţi dd. negustori care, îndemnaţi de sentimente patriotice, ar primi sarcina desfacerii
între clenţii lor a timbrelor noastre, veţi depune şi la Dniile lor un număr corespunzător de timbre. La sfîrşitul Junei, cu carnetele de control, comisiunea va raporta
secţiei, care va informa Comitetul Central despre rezultatul obţinut.
Vă rugăm ca prin comunicate oportune în jurnalele locale, precum şi pe cale
socială, să faceţi tot ce veţi crede de cuviinţă să salutăm rezultate cît mai îmbucură
toare. Lucrarea nobilă a Dv., contribuirile patriotice ale fiilor şi fiicelor României
libere, vor fi ca o rugăciune sfîntă care va grăbi la Dumnezeul părinţilor noştri
înfăptuirea idealului naţional al tuturor românilor. Să trăiască România Mare.
tică

Preşedinte,

Secretar general,
l. C. Grădişleanu

Dr. V. Lucaciu.

(Biblioteca Academiei R.S.R., Seclia manuscrise, Diverse Mss. S

73)
L

23
EXCELENŢA,

Numai astăzi am prim:t ordinul Excelenţei Voastre din seria C nr. 4440. Am comunicatu-o imediat cu fiica mea Veturia, împreună cu sfaturile mele părinteşti. Respunsul, va intra în cîteva zile. Suntem foarte deoblegali pentru gentila atenţiune a
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mi-aţi uşurat, Excelenţă, sufletul

7B

alta, în viaţa men, dedt libertate de acţiune. Mult
asuprit de multe gînduri izvor!te din datorinti, pe

cari nu le puteam împlini. Vă mulţumesc!
Primi\i, Excelenţă, asigurarea, că simtesc foarte adînc şi sincer, ce însemnează
faptul ncestt1 pentru cauza naţională. Dr. V. Lucaciu, deputat B-pesta, 1 a-III-a, 1910
(Rattenbil!er, 10) P.S. Birou poştal din parlament, mi-a trimis epistola Ia domiciliul
meu. Astăzi, cu trenul de noapte, plec la Bucureşli.
34 ('.l))

(Bibl:oteca Academiei R.S.R., S0ctia manuscri<;C', Ionel, Spiru Haret, M~s. S - DC

24
ILUSTRE DOMNULE URECHIA,
Purtătorul prezentelor este d. Iustin Ardelean, redactorul foaiei humorislin•
„Vulturul". II recomand în atenţiunea Dvoastre ca pre un român nednic, carele cu
foaia sa precum şi cu firea resolută a caracterului său românesc mi-au făcut multe
servicii binevenite în lupta pentru causa na\ională.
Prin activitatea sa au(a)tras ura şi răzbunarea guvernanţilor noştri barbari, cari
apoi l-au prigonit neîncetat, cu amenzi, cu închisori, aşa că l-au ruinat materialiceşte; de abia se mai poate susţine. El n-au cerut pînă acum nici un sprijin de la
noi, ci ş-au păpat tot ce au avut: acum e rîndul nostru să-i venim într-ajutor. E un
voinic, carele merită toată căldura simpatiilor noastre, şi care este unul din aceia
la care contăm în ziua cea mare, ce se apropie, ca la un slejar neînfricat. Dacă se
poate Vă rugăm să-i veniţi intru ajulor ca să-şi poată continua neîmpedecat lucrarea-i folositoare. Starea lui proprie o va expune el însuşi, şi noi îl cunoaştem, că-i
vrednic de încredere.
Cu toată stima ne subscriem ai Ovoastre, II. Dle, devota\i. Seghedin, 12 septembrie 1894

Dr. V. Lucac,
1. Coroianu

(Biblioteca Academiei R.S.R., Secţia manuscrise, fond Ştefan Pcrie/eanu-Buzdu
Mss, 41/CLXX)

25
MAJESTATEA VOASTRĂ,
REGE PREASLĂVITE ŞI PĂRINTE PREA INDURATE,

ln lupta uriaşe, inegală, ce port în contra cotropitorilor ali1tli. guvernul şovi
nist din Budapesta şi episcopul Gherlei, îmi înall privirea spre tronul glorios al Majestăţii Voastre şi dator mă simt a depune la treptele lui, această modestă „promeneric, avind convingerea că stau înaintea Provedinţei pămintene, ce veghează asupra destinelor Românismului.
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Opera nefastă de desfiinţare a naţiunei române din Transilvania şi Ungaria se
cu îngrozitoare stăruinţă. Păcatele grave ale unora dintre noi au desfiintal
organizmul conducător şi de încredere al poporului. Mussa mare u poporului stă îndoielnică, nepăsătoare, desconcertată în faţa asupririlor sistematice, u.•-i amenint[1 familia, averea, biserica, şcoala, neamul întreg.
Ministrul prezident, Coloman Szell, mi-au spus mie în faţă, în iunie I 900, urmi.itoarele cuvinte, între altele: ,.Putin ne pasă nouă, facă cine ce-o vreo dintre dumneavoastră. Noi grijim de ceea ce faci,
ceea ce lucrezi dtu. Şi eu îti spun că-ţi "·om
arăta, că mai tare e guvernul maghiar, decit popa din Şişeşti. Vointa noastră e să te
izolăm de cătră poporul românesc şi asta o vom şi face. Cu muri chinezi voi împrejura Şişeştii şi voi împiedeca orice contact între dta şi poporul român" ... etc. rlc.,
au urmat o serie de ameninţări zise cu o lnverşunare uimitoare. Constat lucrul
acesta, şi-l spun ca fctpt împlinit şi su nu fie spre vc1tămarea modestiei mele.
Şi realitatea tristă e că în decurs de ani întregi trebuie s/'i-mi rni-;tuiesc puterile, apărîndu-mă de persecutiunile sistemnlice de tot fl'!ul şi lu rnri uşor mă pol
supune, în aceast5 stare de subordona\iune servilă, în care• lll<l gii-.t•sc, ·;i nm 11flal, cZ\
cei ce conduc act!ast5 persecutiune nevrednică rîcl cu suthlttc\il', cări 'i!'<>pul lor e
ujuns. In continu îmi dau de lucru, îmi consumă µutL•rilL• clL• ncti, illllP, şi 11şn pc• lt•renul publicistic, politic national, nu pot se lucrez nirn·c în mod pozili ,. [u urn di'>L utat, şi adeverit şi constat acest lucru, cu un amic intim şi foarte devollit, cB.uzui noustre, carele s-au angajat a-l aduce la Preaînalta cun"')lin\:1 a Mujest.:'tlii Vonstre, c11
scop ca să mi se creeze o stare independentă ş· aşa să mii pol dedica cu toaUi puterea activitătii pentru promovarea causei naţionale, precum n•re ch•mnilatea ei, ~i
interesell' mari ale monarhiei habsburgice, şi conform Preaînall<'ior intenliuni părin
tesci ale Prea bunului nostru suveran glorios lmp/'irat şi Rege Apostolic, ca toate popoarele de sub sceptrul Său să fie fericile! Nu ~liu ce s-au făcut. Dar acum, vozînd
situatiunea pol tică, şi cunoscînd pretensiunile ei, îmi iau voia a ma adresa cu omagială supunere cătră Majestatea Voastră, cu rugarea prea umilita şi adecă propunere
modestă, în interesul cauzei noastre naţionale. Binevoiască preagratios Majestatea
Voastră a dispune, ca din fondurile Academiei Române sau din bugetul guvernului
'iă-mi se as·gneze un onorar anual corespunzător, pe viată, cu misiunea de a cerceta
prin archivele din Cluj, Budapesta, Viena, Roma e.t.c, documente relative la istoria
lucrează

noastră naţională.

Astfel devin independent, şi seria de consecvente, în înţelesul de toti dorit, de
urmează. Conştiin\a mea naţionulă, cunoştinţa situatiunei, şi mai presus de
toată încrederea în părinţasca înţelepciune a Majestătii Voastre, mi-au dictat imperios să fac acest pas, să depun aceasl5 prea umilită rugare la treptele Prea înaltului
Tron al Majestăţii Voastre.
Cu omagială supunere şi cu fiuscă încredere, sum al Majestă\ii Voastre prea
iubit serv, Dr. Vasile Lucaciu, parochul Şişeşlilor, Roma 15 noiembrie 1901

sine

(Biblioteca Academiei R.S.R.,

s~)-)

Sectia manuscrise,

fond

\' asi/c Lucaciu,

Mss.

CCXLII

26
MAJESTATE,

Rege Prea slăvite şi
memorie" din 15 l.c., cu
rele:

părinte Prea îndurate,
omagială reverinţă îmi

Ca întregire la modesta mea „propermit de a mai adauga următoa
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1. Persecuţiunile grozave, lupta înverşunată, duse, au două scopuri principale:
împedecarea realizării ideilor măreţe [... ], faţă de naţiunea română, şi distrugerea,
sau la tot casul slăbirea acţiunei pentru buna înţelegere şi pace între noi şi maghiari,
susţinută şi dorită de Majestatea Voastră, şi conformă şi voinţei esplicite a Augustului şi Preabunului nostru Suveran;
2. Intr-o congrega\iune generală [., .] pentru afacerile Bisericei Orientale, s-au
ridicat vorba că „s-ar cuveni a se îngriji şi de un sprijin material pentru acest preot,
carele susţine o luptă alît de colosală" ... La ce Em. Sa Card. Ledochovsky au reflectat: .,fie-mi permis a observa că nu să poate că părintele Lucaciu să nu aibă sprijinul necesar de la conaţionalii săi: eu cunosc natura acestor lupte• ... etc.
lmi vatămă modestia cind aud vorbindu-se cu recunoscinţă despre devotamentul
meu şi dezinteresarea pentru cele materiale, şi cu atît mai adînc mă întristez, cînd
văd neajunsurile şi lipsa mijloacelor materiale.
Reînoindu-mi expresiunea preaumilită a supunerii mele omagiale, cu cel mai
profund devotament, sum al Majestăţii Voastre, prea m;nilit serv,

Dr. Vasile Lucaciu, parnchul

Şişescilor

Roma, 18 noiembrie 1901
(Biblioteca Academiei R.S.R.,
S

43 (2)

Secţia

manuscrise, Jond Vasile Lucaciu, Mss.

)

CCXLII

2?
STIMATE DOMNULE,

Comitetul Central al partidului naţional a rugat pe fruntaşii designaţi să facă
organizarea în inţelesul arătat în alăturatul extras protocolar; unii şi-au împlinii datorinţa alţii nu. Acum în preajma alegerilor, în preajma conferinţei naţionale, este de
lipsă să se realizeze de urgenţă organizarea proiectată. De aceea, din însărcinarea
comitetului central, conform hotărîrei luate în şedinţa din 20 a lunei curente, ţinută
în Budapesta, vin a Vă ruga să binevoiţi a convoca pe fruntaşii din acel comital, şi
de a-l organiza, constituind comitetul central şi comitetele pentru fiecare cerc electoral, alegînd totodată şi delegaţii pentru conferinţa naţională, pentru comitalul Timiş.
Cu toată stima,
Dr. V. Lucaciu secretar
(Biblioteca Academiei R.S.R.,

Secţia

manuscrise,

fond

Valeriu

Branişte,

Mss.

149940)

28
PREA STIMATE DOMNULE!

Comitetul Central executiv al Partidului Naţional Român, în şedinţa sa plenară
linulă în Budapesta, la 24 iunie, a hotă rit constituirea unei comisiuni de 21 de membri,
cu însărcinarea ca această comisiune să prelucre proiecte practice, şi corespunzătoare
pentru regularea şi conducerea activităţii partidului şi în general a vieţii noastre na-
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tionale. 1n acest cadru revin, deci, chestiile mari ale orgamzarn, activitatea politică,
causele importante economice şi problemele culturale e.t.c. E clar, prin urmare, că
interesele de căpetenie ale vieţii noastre naţionale sunt depuse în mânile acestei comisiuni. De aceea, lucrările ei trebuie să fie adînc cumpenite, bine chibzuite şi formulate aşa, ca toţi românii de bine s[1 le vadă şi s[1 le priceapi't, că sunt adev[1rale
postulate ale progresului nostru naţional! Vă invit, cu toată încrederea, la şedintele
acestei comisiuni, în Budapesta: Hotel Tâgerhorn (pe 15-16 şi 17 Novem. st.n. Sapienti salis!, Şişeşti, 31 octombre 1910, Cu deosebită stimă,
Dr. Vasile Lucaciu
(Biblioteca Academiei R.S.R., Sec[ia
149941)

manuscrise,

fond

Valeriu

Branişte,

Mss.

29
STIMATE DOMNULE ALBINI,
Am primit, cu mulţumită, ordurile Dtale din Arad. Aşa cred că ar fi bine să se
publice causa cu interogatoriul meu. Eu am gîndit că aici voi putea fi în linişte. Guvernul, însă, dinadins fortează procese în contra mea, numai ca să-mi amărească zilele, să mă tină în iritatiuni continue, eventual se mă poată prezenta ca pre o fiinţă
zdrobită de puterea ideii de stat maghiar. Voi descrie aici toată afacerea aceasta ca
să te folosesti de datele autentice pre care le voi aminti.
Pe 6(5) iulie 1892 am convocat o conferenţă a alegătorilor români din cercul
Băii Mari, la Şişeşli. Pe cînd era
se deschidem conferenţa au sosit şi pretorul
Schmiedt Sandor, şi-au oprit ţinerea conferenţei, sub cuvînt că conferenţa esle ae
natură politică.

Am protestat, şi alegătorii s-au dus la ale lor. Insă o vetemare atît de flagrantă
a drepturilor cetăţenilor, a drepturilor înscrise în constituţiunea ţerii, ar fi trebuit
să-şi capete pedeapsa meritată. Am şi făcut (recurs n.n.) la însuşi ministrul de interne, pe atunci contele Iuliu Szapory, cerind investigaţiune contra voinicosului solgăbirău, şi pretinzînd pedepsirea lui cit mai aspră, să-i treacă voia de a mai călca
drepturile cetăţenilor, în fine cerind satisfactiune cuvenită pentru vetemarea făcută.
Dar ce să vezi1
In loc să se introducă investigaţiune, în loc să ne deie satisfacţiunea cuvenită,
în loc să-l pedepsească pe solgăbirăul voinicos, d. ministru, ca un păzitor suprem al
ordinei legale în ţară, face următorul lucru:
lntr-o şedinţă a parlamentului maghiar, din august 1892, ministerul denunţă miş
carea românească din Şişeşti, promite răzbunare pentru vătemarea ideii de stat maghiar făcută prin recursul meu.
Translatorii se pun la lucru şi traduc recursul meu pe ungureşte. Li se rumpe
înse peana şi nu pot traduce [... ] expresiunile cele mai însemnate:
„Ungaria istorică şi legitimil, a(i) cărei cetăţeni suntem, sufere de atentatele
rebelilor Maghiariei ".
In limba maghiară nu este cuvint pentru „Maghiaria revoluţionară", a lui
Tisza - Szapory - Vekerle -- Rotschild. Aici s-au înfundat. Nu-i cale pentru răz
bunare. Dar trebuie să fie „teremtette"I
Recursul meu se qualifică de ceva „contravenţiune politială" (kihâgâs), se trimite, în traducere, la pretura din Baia Mare. Sum citat pe 27 septembrie 1892 Ia oficiul numit. Mă prezentez.
34•
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ştiu româneşte, eu nu ştiu ungureşte. S-au isprăvit. Propretorul se retrage
voinicosului Schmicdt Şandor, care se lengii de limb« romanc1, ';,i-şi promite
stare a mă asculla.
lmi pune întrebări, eu ii respund, el redactează protocolul, scriind în el Ideile
lui proprii, aşa cum au gindit el că am vorbit eu. Mă invită să subscriu protocolul.
Nu se poate, căci nu conţine ideile, vorbele, expunerilr mele, ci conceptele Dsale,
precum au gindit adecă că le-aşi fi zis eu,
Pune cauzula că eu am denegat subscrierea din cuuză că protocolul nu contine
vorbele, ideile, expresiunile mele. Tablou!
Planul dt> rZizbunare al ministrului n-au dus la rezultat. Au cercat altă cale.
Pre o«meni [... ] nu-i genenză dacă se încearcă şi pe mai multe căi a se rezbuna.
Toate deregătoriile sunt în miinile lor. Trebuie să le servească. Cauza incriminată la forul administrativ rămine nefundată.
Se probează la forul institutiei. Fără de a se aduce sentintă după citutiune după
ascultare înaintea forului administrativ, guvernul transpune causa lu inslitutia criminală. Aici poate va fi mai norocos cu geniul [ ... ]. Acum recursul meu se qualifică
de un act vctUimiitor; ,·ali.lmă sistemul de guvernare al „Maghiaril•i" (nu al Ungariei).
Sistemul de guvernare este susţinut de factorii „administratiunei". Schmiedt
Şandor, ca unul din factorii administraţiunei, ia asupra sa această viilămare, se declară
de ofenzal şi părintescul 11uvern, atit de jaluz pentru onoarea oamenilor „Maghiariei •
transpune causn lu procurorul de stat, şi cere inactionarea mea pe cale criminală, sub
titlu că am vlttemat „onoarea• pretorului Schmiedt Şandor, care este şi el un factor în
administrntiunea „Maghiariei". Aşa, la ordinul expres al guvernului maghiar, se intentează contra mea un proces criminal, sub pretext că aş fi vătămat „onoart·a" pretorului Schmiedt Şandor, [ ... ].
Mă citează înaintea judelui instructor Molnar, din Seghedin, pe 7 martie a.c.,
la 3 oare pomeridiane. Mă prezentez sub escorta păzitorului de la închisoarea de stal:
-- Ziua bună, dle părinte! (ungureşte)
-- Ziua bună, domnule jude! (romaneşte)
-· · Am onoare, dle părinte! (ungureşte)
- Mi se pare, dle jude că citaţiunea aceasta - îi arăt actul de cilatiune - mă
pofteşte pe timpul acesta înaintea Dtale (româneşte)?
- Mă rog, dle - zice judele cu toată confesiunea - eu nu ştiu româneşte.
- Nici eu nu ştiu ungureşte, dle, cită vreme avem să vorbim din oficiu.
Judele instructor se uită la mine, priveşte la adiunctul său, îşi freacă mânile; ce
să ne facem? De unde să luăm tălmaci? lşi aduce aminte de d. Oniţ, jude regesc la acest tribunal. 11 roagă să vină şi să aibă gentileţea de a tălmăci. D. Oni\
vine; facem cunoscin\ă, după legile curtuaziei. Apoi eu declar că fiind vorba
despre onoarea mea, despre conceptele mele politice, despre
libertatea mea,
nu primesc tălmăcire, ci în patria mea vreau să fiu ascultat româneşte, şi vreau
ca protocolul să se redacteze în limba mea natională. D. Oniţ, la rindul său declară
că dlui e jude; el nu are menirea de a fi tălmaci, şi nu primeşte rolul de tălmăcitor.
S-au isprăvit. M-au excoriat în închisoare, iar judele instructor, făcînd relatiune asupra incidentului, după ce au căpătat tălmaci din Turda, pre un anumit Vasiliu Sava,
m-au citat de nou pe 13 Martie. Schimbînd cîteva vorbe cu tălmaciul meu, am văzut
că nu şt'e nici româneşte nici ungureşte. Ce am vorbit cu el în stil politic superior
româneşte au fost lucruri stranie pentru el, şi-au vorbit despre toate cu d. jude! instructor, ideile şi ex-presiunile mele, însă, de loc nu le-au redat.
Eu am protestat în contra procedurii din punct de vedere iuridic şi uman, şi
am declarnt, că aceasta este caricatura şi prostituirea instituţiei, iară tălmaciul au
declarat că el n-au priceput expunerile mele şi n-au fost în stare să-mi tălmăcească
vorbele. Lucru firesc, am denegat firmarea unui astfel de protocol. Aşa se administrează instituţia în Ungaria! Acum guvernul se gîndeşte la noi mijloace de răzbu-
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nare. Nu-i destul că-noată în ruşine, vrea să se înece în ca. Mii dC' tcmniti [... ], mii
de morti nu mă ,·or înfrînge. ,,Şi fractur illalcatur orbis, impavididum ferient ruinae".
,,Virtus Romane Rediviva"
Vai voua barbarilor"
Aşa

mi le-au povestit aceste însuşi fraiele Lucaciu, şi m-au împuternicit ca
Ic dau publicităţii, să se ştie Cd nici in închisoare nu-i mai rluu pace, ii
îi amărăsc zilele, numai să-l umilească, s:î-1 înfrin9ă. Şi-au dal ele om!
Ce se atinge de celelalte, Dta vei publica după impresiunile ce Ic-ai avut. Vă rog,
să nu mai publicaţi cu „Istoria lui Fotiu". Nu e lucrare pentru publicul cel mare al
„Tribunei", e o carte pentru preoti, de la cari am aşteptat să se prenumere, ca să
mă ajut în aceste zile grele, cînd sum lipsit de toate resursele materiale. Salutare
tuturor fraţilor noştri din jurul Dvoaslrc, şi sum al Dtalc, Ca un Irate dulce,

să
şicanează,

aceste

Dr. V. J,ucac iu

Scghcclin, 29 IV. 893
(Bilrlioteca Academiei R.S.R., Sec\ia manuscrise, foncl Septimiu ,\/i;ini, Mss.
S 61 (1) )
CCVI

30
SCUMPE AMICE

ŞI

FRATE DULCE,

Acuma nu mai pot să-ti trămit aceste orduri (rînrluri n.n.) fără controli'i. Pentru
conferenta proiectată avem gata raportul Comitetului, avem „proiectele" r!e proiecte
de resoluţiuni pentru plenul conferenţei, şi am materialul pentru motivnrea lor
prin raportul qenNal. Afară de ast11 mai lucrez şi nm lucrat citeva specii ele
„memorii" de mare însemnătate pentru cauza noastră, unul p. Haqa, unul
pentru Roma, unul pentru Congresul din Budapesta. Daună că nu sunteţi mai
11proape pentru scurtimen timpului, şi din cauzil necesitătii pnlitice nbsnlute de> a
da un răspuns la provocările impertinente din „Pesti Naplo", am fost silili il nr-ntelege cu Timişoara, Cil pe Duminecă să fie material român pt. rccrptiunen cir ln Wekerle. Fiţi atenţi! Uni voesc, ca conferenta proiectată să se tină în B. Pesta, se vede
dt de colo cu ce scop. Numai la Sibiu se poate ţine o conferenlă „nc1tionF1lă" tL,mânească. Cu sănătatea imi merge bine acuma, mie şi tuturor fralilor din Lcmnită;
iubitul nostru uncheş e voinic şi sănătos. Tot regimul cel aspru cu o maltratare rafinată!

lnainte de conferenţă, cu bună vreme trebuie 5ă vinili oarecare la noi, pentru
luarea unor lămuriri, ce sunt indispensabile.
Pentru lînărul Trileanu tremit aici cîteva rinduri de recomandare.
Salutare dulce tuturor fratilor şi amicilor, apoi surorilor şi pretinelor noastre, iar
pre Dta, îmbrătioşîndu-Te, mă subscriu al Dta-le ca un frate,
Dr. V. Lucaciu

Seghedin, 5 a IX-a 894
(Biblioteca Academiei R.S.R.,

Secţia

manuscrise,

S 61 (2) )
CCVI
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31
DOMNULE PREASTIMATE,

Cu d. Calenda suntem în ordine; îi expediez tot materialul necesar. Vă rog să-i
dlui Lupulescu să fie liniştit. Oare nu se găseşte vre-un exemplar francez
sau german din memorialul dlu; Bariţ? Vă rog să vă interesaţi de asta şi să-i transmiteţi cite un volum din ambele limbi. Cu afacerea Babeş, lucrul se descurcă excelent, conform naturei omului şi a stărilor pre cari ni le crează. Mai ales ţinuta „Gazetei", e tipică, în felul său. Incă n-au venit oara noastră, pentru că nu am adunai
încă toate datele la mină. Ca să demascăm pre cei fărădelege. Dară nici nu ne-am
sfătuit încă, ci am stat fieşicare lăcrimînd lingă sarcina proprie pre care o poartă
fieşcare din noi, apoi nic; nu ne-am măsurat faptele cu paloare, şi n-am voit să alarmăm lumea cu vorbe goale. Eu aşa cred că buhele nopţii vor dispărea, îndată ce
va păşi vulturul român şi-şi va pretinde dreptul zilei în fata fanfaronilor. Eu vă rog
să nu faceţi, nici un paş decisiv, pînă la proxima şedinţă a comitetului, cînd apoi
trebuie să păşim cu toată energia. Autaut, mai departe nu merge tot pe asta strună.
Aşteptind răspunsul Dv. cu exemplarele cerute din „Memorial•, sum al Dv. Şişeşti,
25 a IX-a 1891, devotat serv. Dr. V. Lucaciu
notificaţi

(Biblioteca Academiei

R.S.R.,

Secţia

manuscrise,

fond Septimiu Albini,

Mss.

s ~)
CCVI

32
STIMATE DOMNULE,

Din Blaj am să vă comunic lucruri înbucurătoare (cu) trimisul nostru, d. Patacian (sau Batacian n.n.) cari au avut întîlnire cu junimea de aici. Teologii şi studenţii mai de valoare toU îşi vor face datoria în sensul concluzelor tinerimei academice. Superiorii institutelor sunt încintati de mişcarea proiectată, şi rolul tinerimei
o să rămîie mult ca cel din 1848. Dintre cetăţenii Blajului s-au constituit un comitet
pentru conducerea mişcării, şi întimpinarea comitetului pe la toate gările mai însemnate are să fie impozantă. Se cere ca Dvoastră să plecaţi din Sibiu in 4 mai, cu
trenul de dimineaţă, şi vă previn ca asta împrejurare să nu o perdeti din vedere, şi
să vă îngriji ti ca raportorii din România să vină tot cu acea ocaziune. Fraţii noştri,
Dr. Augustin Bunea şi dr. V. Hossu, stăruie pentru o idee măreaţă; ca adeca „Tribuna" să se redacteze în Cluj, pe timpul cu procesul cu „Memorandul". Asta insă nu
se pare executabilă, din pricina greutăţilor technice; se poate realiza o parte mai redusă a acestei idei, ca adedi pe acel timp să se redacteze în Cluj un „Curier al
Tribunei", în formă de foi volante. Asta cere şi demnitatea causei, precum şi interesul
cel mare, pre care publicul cel mare al nostru îl pune în acel proces: 2 culegători
ne dă tipografia arhidiecesană, 2 luăm de la institutul tipografic, litere şi maşină americană găsim la Cluj. Spesele ni le garantează amicii la care mă şi adresez în această
causă.

Materi11lul îl 11vem de la biroul ... carele şi astfel trebuie să lucre. Pentru executarea acestei lucrări fratii Bunea şi Vili îşi pun şi ei toată puterea în cumpănă.
Am suferit cu fratele Vili în causa biroului de presă şi el ca om destoinic şi ca om
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carele fără rezerve e cu noi, şi mai ales în momentele aceste gra\'e, îşi pune talentele
în serviciul causei sfinte, care se ne facă cPle mai bune servici. Şi aşa l-am rugat
ca să se pregătească, să ieie parte la lucrarea biroului nostru de presă. Precum
ştii, relatiun:le noastre cu Italia, precum şi poziţia Blajului, cer consideraţiuni deosebite. Putem fi încredinţaţi că toată lucrarea biroului nostru va sta la înălţimea
recerută. Dr. Bunea, Dr. Hossu vor însoli Comitetul de la gară din Blaj şi \'ă puteţi
şi Dv. înţelege despre detaiuri. Eu vă aştept cu ispravă gata şi bine întocmită în
Cluj. Voind a lucra în perfectă conformitate cu Dta, în cauza cea mai interesantă pre
care o am primit în sarcina noastră, îţi notific aceste lucruri, rugindu-te să le comunici şi cu d. president ş; cu ceilalti membri ai delegaţiunei; te previn că din Cluj
vă trimit ulterioare informaţiuni. Cu frăţească salutare sum al Dtale ca frate dulce,
V. Lucaciu,

Blaj 14 a TV-a 1894
(Biblioteca Academiei R.S.R.,

s~)

Secţia

manuscrise,

fond

Septimiu

Albini,

Mss.

CCVI

33
IUBITE FIULE,
Nespusă este bucuria noastră auzindu că te-ai aşezatu după dorinţa inimei
noastre şi mai alesu cîndu rescimu (deducem n.n.) dein epistola ta şi a lui Constantinu că te afli bine [... ]. Acumu, dară, nu ai alta mai sîntă şi mai sublimă datorinţia, de citu să fii multiumitoriu [... ] pentru favorulu ce ţi l-a datu, să te poţi
creşte în Roma [... ], la leagănulu romanităţei [... ].
Şi cumu vei arăta că eşti mulţiămitoriu? Prein aceea că vei fi pururea ascultătoriu de mai marii tăi, observatoriu de regulele institutului, iubitoriu facia de camarazii tăi, şi mai presus de tote piu, diligentu în rogaţiune şi în studii. Pietate şi studiu!
Aste să-ţi fie înaintea ochilor şi vei fi fericit. L-am rogat pre Constantin să-mi comunice adresa Dlui Rectoru al Collegiului, pe nume, ca să-i scriu, însă nu am primitu
încă răspuns de la el; pentru aceea neci n-am scris pînă-acum, voind eu să-i scriu
Domniei. Sale în toate regula bunei cuviinţe. Acum, însă, ţi concredu ţie, iubite
fiule ,să presentezi omagiile mele Dlui Rector precum şi Domnului vice-rector, cu
espressiunea distinsei mele stime ce li-o păstrez.
Voi scrie cit de curând şi Domnului Rector, şi îi voi pune la dispoziţiune de ce
vei ave lipsă în decursul anului.
Scrie la fete în Bucureşti (Veturia Lucaciu, Bucureşti, România, Institutul S. Maria, Pitar, Moşu 12) şi le transmite un esemplariu dein portretele tale în vestmintele
d n collegiu. Suntem sănătoşi cu toţii, şi ne rogăm pentru bună starea ta, ce asemenea poftimu de la tene să faci, [ ... ]. Lu salutăm şi pre Constantin; spune-i că am
trămis tote la Illustritatea Sa Szabo, să-mi scrie ore căpatatu-a respuns? Te binecuvent cu dragoste părinţiescă şi râmîn al tău tată iubitoriu, V. Lucaciu.
Şişieşti, 10.XIl.888.

N.B. Epistolele tale

şi

portretele le-am primit tote în

regulă;

IUBITE FIULE,
Am primit şi epistola ta şi sticla trămisă cu apa miraculoasă. Nu mi-ai scris
mai detaiat ce fel de apă miraculoasă este aceasta; eu nu-mi aduc aminte să fi cetit
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ceva despre C'a. Te rog, prin urmare, să mă desluşeşt: mai ldmuril, [ ... ]. Apoi nu am
ce să-U spun mai în insistentJ, decil să fii bun !-;,i sa grijeşti de Line în pietat,: şi
tn studii, să progresl'zi cu darul lui Dzeu. Anul trecut puteai să areti un rezultat mai
imbucuriltor; sper, însa, c8 esltimp imi H!i face mai multă bucurie, ce şi aştept de la
tine.
Noi cu toţii suntem sănătoşi, a!'>emcnca şi fetitele, cari de cite ori ne scriu totdeauna îşi aduc aminte de tine. Ele im·at8 foarte bine, şi ne fac prin aceasta cea mai
mare bucurie. Roagă-te şi tu la Maica Sfintă pentru ele, ca să le învrednicească a
primi vocaţiune ade\'ărată [... ). Esprimă sentimentele profunde de stimă omagială
Preastimaţilor D. D. Superiori ai institutului Vostru, Mai trămite-ne, dacă ai la dispoziţiune, două fotografii, una pentru fetite şi una pentru moşu din Gherta-Mică.
Salutare spune Claritătii Sale Părintelui Franco, precum şi tuturor alumnilor din
Camerata \'Oastră şi celorla!ti cunoscuţi ai tăi. Bunul Dzeu şi Maica Sfintă să-ţi dee
darul de sfinţenie şi inţelepciune să po\i trăi intru mărirea Lui şi spre binele semenilor lăi. După aceste le îmbrăţişează şi te sărută ai tăi iubitori părinti, Vasiliu Lucaciu, Şişeşti 15. III. 890;
PREA IUBITE EPAMINODA,

Am primit toate epistolele tale. Ne bucurăm că Pşli sănătos şi mai ,·irtos că
te afli bine în acel loc sfînt de crescere [ ... ). Precum poţi videa [ ... ) avem multe
şi grele lupte [... ). Biserin1 sfintei Uniri din Şişeşti e aproape terminală. Preste cite-va zile iţi voi trămite fotografia luat/\ în ziua dedicatiunei, adecJ în '27 august 1890.
[... ]. Ce atinge „Corona" eu am împărţit pînă acuma preste 5000 şi de,·otiunea
aceasta tncepe a se lăţi printre poporul nostru. Apă de Lourdes avem noi totdeauna
în casă. Dort•sc să înveţi fortepian şi ~a te deprinzi şi în violinc"i. Dar cu limba franceză cum eşti? Eu am învăţat franţuzeşte în Roma printre celelalte studii şi în orell'
libere, quasi pe neobservate, şi i-am luat mult folos. Mămuca au fost la fete; se afid
sănătoase,
progresează în studii şi în pietate. Ambele cinlă frumos în fortepian şi
pe violină. Cum ai reeşit cu studiile? Trămile-mi programul premiilor. Spune cele mai
respectuoase salutări veneraţilor tăi superiori. Vl'isălicuţa e sănătos şi se deZ\'oltă
foarte frumos. Te sărutăm şi te binecuvîntăm cu toată dragoska, fiind al tău tată
iubitor, Şişeşti, 15 a-IX a 1890, Vasiliu Lucaciu;
IUBITE FIULE,
ţi-am scris de mult pentru că am fost şi sum pururf'ft ocUJvtt cu afa,Ni foarte
mari. Apoi am fost şi în lipsă mare dP bani, deoarPc<> lot ,·enilul cc> I-am
făcut din parohie şi din lucrc"irile mele literarie l-am dat pentru biserica S. Uniri a
românilor. Mult mai trebuie să jertfesc pînă ce s<> ,·a termina această intreprindere>
măreată, [ ... ) in mijlocul acestei poporaţiuni [... ]. Acuma mi-au ajutat D-zeu, prin
intercesiunea maicei prea curate, să pot aduna crucerii aceştia pc> sama ta, şi să plă
tesc pentru susţinerea ta in convict. Sper cl'i bunul Dzeu îmi va ajuta, în mijlocul
grN1tătilor, cu care mă !apt, să pot presta cP!e de lipsă pentru crc>ştPrPa ta, ca să
poli continua şi săvirşi opului început de mine, numai să fii lu bun, piu, ac;cultător
şi cu toată diligenţa in studii, să fii în toată privinţa pregătit a lucra cu succes [... ]
Am văzut, din „solemni proemiorum distributio", că ai progresat fată de anul trecut şi
sper că în anul următor vei fi intre cei dintîi. Aşa să fie! Aceşti bani, 200 florini
v.a., i-am Lrămis la adresa Părintelui D. Nicolo. Franco, fiind că nu ştiu adresa vcnerntilor tăi Superiori, pre cari cu toată stima ii salut. Noi acasZ1 cu totii suntem sănii
toşi, precum !-;oi din Bucureşti de la fete primim veste bună şi-e speranţă clt vor fi
(... ) cu adevărată vocaţiune. Cu Emil suntem in pace, nu demult m-am intilnit cu
el; e sănătos şi te salută. Petru e în Romania, în oficiu foarte bun; e dirc•ctor de mine ci. II, cu plată bună. Şi Pi te salută. Noi incunoştintlîm totdeauna prP fli
noştri despre tine, precum şi despre starea fetitelor. Văsălicută (fratele mai mic 111 lui
Epaminonda, n.n.) e sănătos !'ii se ckzvoltă frumos. Dimineata şi seara totdeauna să
roagă frumos şi pentru tine şi de multe ori spune cli şi el foarte doreşte, ca tu să

Nu

grele

şi
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te rogi pentru el. si'l-1 ajute maicc1 sfînld, s[i c1jumJtt şi el în institut aşa cte bun cte
creştere. Baciu-tău Constantin e aici la mine şi functionează ca şi capelan. Te saluti:i
şi el cu toată dragostea. In fine, lrămitîndu-ti binecuvîntarca părinlască, cu toalu dragostea suntem ai tăi p8rinli iubitori, tată şi mama, care Heau şi doresc înaintarea şi
sanctificarea ta. Spune salutările mele cordiali şi respectuoase prea stima tilor tăi
superiori şi tuturor colegilor tăi [... ] al tău iubitor tată. Dr. V. Lucaciu, Şişeşti,
14 a-li-a 1891;

IUBITE FIULE,
Nu ţi-am scris de mult pentru că ziua noaptea am fost cuprins în ocupatiuni
grele şi serioase, pentru cauzele noastre cele mari bisericeşti şi ale poporului nostru.
Acum dispun de un moment liber ş; iii scriu despre starea noastră. Toate Ppistolele
tale le-am primit regulat. precum şi tot ce ne-ai trămis în dar, icoanele pentru noi
şi pentru prunci, şi fnarle ne-am bun,rnt că ti-ai adus aminte cte noi. Precum ai cetit.
biserica noastră s-au sfinţit cu mare solemnitate în 27 august a.c. Biserica ~i toată
comuna s-au dedicat Maicii Sfinte. 1\u ro~t de fală mai mult ele 15 OOO ctP oamf'ni.
hi ,·oi trămite icoanele' comemorati\'r pentru că s-au luat fotografii despre actul intrării solemne în biserică şi rlPspre inaugurnrC'a monumPntelor. [ ... ] Cum eşti cu si'inătatea? Cum ai progresat în studii în anul trecut; mi-nr plan• sJ-mi trimiţi un
Catalog al distributiei premiilor despre anul scolastic trecut, de cumva este tipărit.
De Văsălicuţa grijim, cum ne-ai scris tu şi de ne vn ajuta bunul Dzeu şi Maica Sfînlă
şi pre el îl vom duce în institut ca se se crească [ ... ], în pietate şi în ştiinţă şi cu
inimă curată. Trebuie, însă, mai întîi să strîngem ceva bani pentru că toate paralele
le-am cheltuit pe biserică, incit nu ne-au ajuns pînă acuma nici să plătim pentru
tine: dară în curînd sperăm că [, .. ) toate le vom suplini acurat cum se cade, nu
cumva să ai ceva scădere. Predă, iubi le fiule, salutările mele respectuoase onoraţilor
tăi Superiori, precum şi iubiţilor tei colegi. hi tu bun, piu, ascultător şi diligent în
studii să avem bucuria după tine. Binecuvintc1rea Domnului şi iubirea Preacuratei Fecioare să te păzescă în toate zilele vieţii ta le. Adă-ti aminte de noi în sfintele tale
rugăciuni şi fă adese oftări pioase pentru iubitori tăi părinţi. Sum al tău iubitor tată,
Vasiliu Lucac iu,
Şişeşti, 16. IX. 1891
(Muzeul Judetean Maramureş, Inventaru\ Sectiei de istorie
fond Vasile Lucaciu, corespondenţă n~ 1, 2, 3, 4, 5.)
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34
DOAMNELOR

ŞI

DOMNILOR,

Onoare mi s-a dat cil -,ă. ridic toastul acesta! Multe sunt şi frumoase acelP cuacele toasturi care vor răsuna în sala aceasta! Eu mă voi mărgini a face o
observare ca să pot încheia pre sucrt. Au auzit de românii besarabieni, am mai convenit cu cite un român din Bucovina, cunoscuti îmi sunt macedonenii şi aspiraţiunile
lor, cu cei din Transilvania sum familiar, la cei din Bănat le-am fost preot, la cei din
Ungaria le sum unilor păstor, altora batjocură. Cunoscut-am şi frati din \ară liberă dar
ei ... !. Să fim toţi una, cum azi (aici) suntem, a trebuit un simbol, a trebuit un semn.
El ne este drag, scump ca viaţa, ba mili mult, clici pentru el suntem in stare a muri, şi
chiar moartea e binevenită şi despreţuită dacă simbolul e mîntuit. Sub sculele
acestuia ne-am adunat, şi chiar aceia cari doară nu au avut timp a ne scrie un şir,
a ne spune un cuvînt, azi pare a ne fi frnti. Simbolul a învins! Văi şi munti, rîuri şi
mări nu sunt în stare a ne înstrăina! Acelaşi spirit domneşte în Bucovina răpită, Be\'intări,

https://biblioteca-digitala.ro

B/ciau Mi/Joc

538

88

sarabia furată, Transilvaniu robită, M.:1cedonia sîngerîndă, sau Americu înslrZtinaţilor!
Deie Dumnezeu ca acelaşi spirit să domnească şi altundeva şi să fim pricepuţi. Acuma, cutele acestui steag nou botezat acoperă lipsurile membrilor societălii. Deie Dumnezeu simbolul scump să acopere (repede) ranele sufletului poporului român, din patru
unghiuri, pentru a le putea lecui! TrJiască „Societatea Avram Iancu" şi onoratii conducători şi membrii ei. Trciiască aceia cari au primit a fi naşi!; Trăiască oaspeţii cu
toţii!; Trăiască, inflorească finul!; Trăiască treicolorul român!
(Muzeul
porană,

Judeţean,

Maramureş,

fond Vasile Lucaciu;

Inventarul

corespondenţă

Secţiei

de istorie

modernă şi
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35
REVERENDISSIME DLE,
Ştiind că Prea Onorat Dvostre sunteţi un român cu inima mare, care cunoaşteti
mai bine ca oricare necazurile şi greutăţile care trebuie să le înlîmpine tinerimea română în timpul cil studiază la şcoli şi mai ştiindu-Vă un al doilea Mecenate, care nu
şiovăeşte a risca orice pentru binele românilor, am îndrăznit şi eu, cunoscîndu-Vă
chiar în persană, a mă adresa cătră Dvostre în cea mai mare mizerie în care mă aflu
de prezent, şi a apela la bunătatea inimei Dlvostre, ca sa mă ajutaţi cîtuşi de putin
pentru a mai alina în cîtva necasurile. Eu sum student pe clasa a-VII-a gimnazială,
din Şomcuta mare, care de cînd sum numai eu m-am susţinut la şcolă, fiindu-mi pă
rinţii forte săraci. în Blaj am suplicat de 9 ori; totdeauna am fost respins. Am suplicai chiar şi la Gojdu (funda\ia Gojdu din Oradea n.n.), pretutindeni pe unde m-am întors am aflat uşile încuiate. De multe ori nu am nici barem o mâncare pe zi. Aşa
să-mi ajute D-zeu de nu vorbesc adevăr. Induraţi-vă şi spre mine şi nu mă lăsaţi să
mă prăpădesc! Fie-Vă milă, pentru Dzeu! Al Dvoastre sincer stimător, Ioan Vancea,
stud. de VII el. gim. Gimnaziul Român Braşov.
judeţean

(Muzeul
porană,

Maramureş, Inventarul Secţiei
corespondenţă, nr. 7,)

de istorie
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36
PĂRINTE

LUCACI.

După o viaţă plină de necazuri şi hrănită numai cu speranţe, aveţi, în fine, fericirea să culege-Ţi fructul ostenelelor. Aţi fost cel mai expus dar şi cel mai curajos
Român. Despre alegerea S.V. ca Preşedinte al Camerei, se poate zice întocmai zică
toarea veche moldovenească relativă la alegerea lui Petru Rareş ca domn al Moldovei [... ] Vă felicit Părinte Lucaci din toată inima mea şi Vă doresc să trăiţi încă
multi şi fericiţi ani. ln S. V. ne este întrupat idealul neamului nostru. Eu sunt ca
institutor în Galaţi. ln vara anului 1915 am avut fericirea să vă vizitez la otP.l, poate
Vă mai amintiţi de mine. Mi-aţi promis să fiu ca inspector şcolar la Dej şi capitala
judeţului să o mutaţi la Lăpuşul Unguresc (oraşul Tîrgu-Lăpuş, din judeţul Maramureş n.n.). Părinte Luc,aci, eu sunt dascăl de 33 ani. Am muncit şi eu din răsputeri,
pregătind mereu elevii mei pentru ziua cea mare. Acum s-ar cuveni să mă bucur şi
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eu în loc să stau trist. De 36 ani li.fi părăsit părinţii şi Lăpuşul Unguresc, locul meu
natal, fără să-i mai revăd. Nu m-am putut duce c2ici nu făcusem cătănia, iar acum
nu mă pot duce, căci n-am mijloace.
Prima mea sotie a zăcut 8 ani şi 3 luni ele cancer intern la inimă şi plămîni.
Astăzi scumpetea cea mare din Galati nu-mi permite să pot aduna bani pentru drum
să văd măcar mormintele phrinţilor mei. Amîndoi au fost luptători la 1848 sub comandll. lui Ion Pop din Berkez, de lingă, Şomcuta Mare, supranumit şi Căpitanul
Dâmbu. Nu mă reîuza părinte Lucaci, ci vino în ajutorul meu! Vă rog cereţi la Ministerul lucrărilor publice două permise de călătorie gratuită pe calea ferată, ci. a-II-a,
de la Galaţi la Gîlgău şi retur. Tocmai acum se fac şi transferurile în învăţămînl.
Mă voi opri la Dej o zi să văd dacă sunt catedre vacante, cum scumpetea e mai
mică ori mai mare?! Dacă ar fi locuri vacante m-aş transfera la Dej. Vă trimit odată
cu aceasta şi un plic cu adresa mea, în care Vă rog a-mi trimite permisele solicitate.
Permisurile cer să fie de clasa a-II-a, pentru că voesc să merg împreună cu aclualll
mea soţie şi cu micul meu fiu Anrlrei, care este numai de 5 luni. Vă stă prin putin\21,
Părinte Lucaci, să-mi faceţi binele ce Vă cer, nu mă refuza\i. N-am protectori, alerg
la protecţia S.V. Faceţi o faptă bună ajutîndu-mă pe mine, vechiu luminător al acestui popor. Vă doresc sănătute.

A.

Mureşanu,

(Muzeul
porană,

institutor, str.

Judeţean

Dragoş-Vodă

Maramureş,

land V asiJe Lucaciu;

20, Gala\i. Gala\i, 29 iunie 1920.

InventB.rul Sectiei de istorie
nr. 8).

modernă

şi
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corespondenţă

DR. VASILE LUCACIU
MILITANT POUR LA FORMATION DE L'ETAT NATIONAL UNITAIRE.
LES DIRECTIONS DE SON ACTIVITE SOCIAL-POLITIQUE.
CONTRIBUTIONS DOCUMENT AIRES.

(Resumec)

L'auteur prcsente dans un ample materiei documentaire Ies principales directions de l'activite de l'une des plus importantes personnalites de la vie politique des
Roumains de Transylvanie, de la seconde moilie du XIX-eme siecle. On met en lumiere une serie des dates sur la familie de dr. Vasile Lucaciu, ses conceptions philosophiques, ses relations avec de clifferentes personnalites de Transylvanie ou l'ancienne Roumanie, aspects de son activile teoretique el ,practique, commencant avec son
oeuvre journalistique el de l'ecrivain, continuant avec la lutte pour la conquete des
droits et des libertes politiques du peuple roumain et pour l'instauration de l'Etat
national unitaire.
Unes des matcriels, spccialement la correspondance, sont inedits et Ies autres
sont peu-connus. L'exposition est faite „parallelement", tenant compte en meme temps
de chronologie.
La presentation sommaire des fails de la contemporaneilee, pour mettre en valeur la personnalitce de dr. Vasile Lucaciu prouve l'estimation donnee aujourd'hui en
Roumanie a tous ceux qui ont lutte pour la liberte et pour la progres. Les documents
publies dans !'anexe une fois mises en circulation, peuvent etre re-interpretes, et en
mcme Lemps dans d'autres circonstances ils peuvent servir a l'etude d'une difficile
periode de l'histoire de Transylvanie. Les documents nous montrent Ies liaisons entre
Ies roumains de Transylvanie et ceux d'Ancien Royaume l'appui rec;u par Ies combattants de Transylv.anie, des gouvernants de Bucarest.
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DOCUMENTARE LA O MONOGRAFIE
G. BOGDAN-DUICA. RELAŢIILE
SALE CU POETA BIHOREANA LUCREŢIA SUCIU
de
MIRCEA POPA

Recent. Dumitru Petrescu a închinat o monografie vieţii şi activicriticului şi istoricului literar G. Bogdan-Duică (Ed. Min<.~rva, 1978),
lrecînd cu multă rapiditate pe>ste multe din c,spectr,,le vi0ţii şi activităţii criticului. O cauză, printre multe altele, ni se pare ignorarea sistematică a corespondenţei scriitorului şi omului politic G. BogdanDuică, care, în contextul de faţă, ar fi elucidat multe goluri de biografie şi ar fi dat o perspectivă mai largă asupra epocii, a ambianţei literare şi a personalităţilor cu carp el a venit în contact.
O importantă sursă de informaţii asupra acestei chestiuni ne-o furnizează corespondenţa purtată de el între anii 1888-1920 cu profesorul braşovean Andrei Bârseanu, cunoscutul autor al Doinelor şi strigă
turilor din Ardeal (Bucureşti, 1885, în colaborare cu J. Urban-Jarnik).
Acesta i-a fost prieten şi coleg la liceul din Braşov, de aceea şirul d(
epistole pe care Duică i le-a trimis constituie o inestimabilă sursă de
precizări documentare nu numai în legătură cu viaţa şi activitatea
criticului, dar şi cu aceea a lui Slavici şi Coşbuc, a lui I. C. Panţu şi
S. Albini, a Lucreţiei Suciu şi a lui B. P. Hasdeu. Facem de asemenea
cunoştinţă cu poziţia projunimistă timpurie> a criticului, cu eforturile
sale de a îndrepta literatura transilvăneană pe căile realismului. Incepîndu-şi activitatea în coloanele „Gazetei Transilvaniei" de la Braşov, el va trece în curînd în acelea ale „Tribunei" sibiene, unde va
găsi îndrumători pricepuţi de talia lui Slavici şi prieteni devotaţi ca
S. Albini, E. Brote, N. Pârcu, G. Coşbuc, D. Popovici-Barcianu ş.a„
împreună cu care încearcă să realizeze noua grupare politică şi literară a junimismului transilvănean. Corespondenţa este edificatoare şi
pentru punctele de vedere politice emise de critic la acea dată, pentru forma de luptă adoptată de el, ca şi pentru clarificarea propriei sale
ideologii şi atitudini literare.
tăţii

1
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În ceC'a ce-l privc>şle pP Duică, elC' urmăresc lrilmlaţiile universitare> ale tînărului în căutare de o formaţie sigură, cu rătăcirile sale
prin universităţile din Buda, Viena şi J0na. Criticul se află în 1889 ca
student al Universităţii din Budapesta, ,.urmînd cursurile regulat", după
cum aflăm din scrisoarea din se>ptembrie 1888. Relatează despre cursurile şi profesorii pe care îi are, despre lecturile şi preocupările sale
(Lessing, Schopenhauer), despre activitatea studenţ0ască de la „PPtru
Maior" şi spectacolele de teatru văzute. Ajutor pentru studii se pare
că primea de la Braşov, ( de la biserica Sf. Nicolae avea o bursă cum
ne spune V. Branisce), lucru pentru care se pregăteşte să prezinte celor de acolo acte. Aici, la Budapesta, nu stă însă mai mult de un an.
în urma ajutorului primit din partea colegilor săi Andrei Bârseanu şi
I. C. Panţu este numit cu începere din anulşcolar 1889/1890 profesor
suplinitor la liceul „Andrei Şaguna" din Braşov. AcPst lucru îl umple
de bucurie şi îl face să se gîndească cu tot mai multă seriozitate la
munca didactică. Îşi doreşte pentru început unele lecţii la clasl'le mari,
unde personalitatea sa didactică şi ştiinţifică s-ar putea manifesta mai
din plin. Norma ar dori-o constituită din ore de limba română, dar şi
filozofie, logică sau psihologie. Se gîndeşte chiar la un curs despre
Eminescu, care ar consta atît din lecţii-prelegeri, cit şi din seminarii
practice în care „aş ceti cu ei pe tot Eminescu, şi li l-aş explica, să-i
învăţ cum să citească" (Scris. XII). Acesta ar fi putut fi, după ştiinţa
noastră, primul curs public despre Mihai Eminescu. Dealtfel, cum se
poate observa dintr-o altă scrisoare, poetul îl interesa în mod constant, căci cere braşovenilor să facă puţină propagandă în favoarea
listei de subscripţie deschisă de „Tribuna" pentru o statuiE' Eminescu.
La deschiderea noului an şcolar la liceul braşovean, eveniment
care aici coincidea cu sărbătoarea Sf. Sofii ( de unde aluzia şi numele
societăţii literare a elevilor de aici), G. Bogdan-Duică are privilegiul
de a rosti discursul inaugural. El se intitula Despre limba românească.
Discurs ţinut în ziua Sf. Solii la Gimnaziul român din Braşov, fiind publicat în „Tribuna", căci revista locală „Gazeta Transilvaniei" era direct
atacată în legătură cu prostul exemplu pe care îl dă publicului în materie de limbă. Din păcate, pornit pe un astfc>l de drum al contestărilor
vehemente, tînărul profesor a ajuns în curînd în război şi cu alte autorităţi locale, de data aceasta cu cele eclesiastice, - care l-au acuzat de ateism şi de propagandă antireligioasă printre elevi. Ca atare,
el părăseşte liceul trecînd în Ţară. Aici îşi reia munca de profesor la
institutul Manliu, ajutîndu-l pe acesta la redactarea vestitului manual
de poetică pe care acesta îl pregăteşte pentru învăţămîntul gimnazial.
Aici are prilejul să reia ideea susţinerii unui doctorat în istorie, pe
care, din cauza unor amănunte minore, nu şi l-a putut da la timpul
cuvenit la universitatea din Jena. Prenzentase teza mai întîi prof. Lorenz, dar acesta pretextase că nu are posibilitatea să-i controleze documentaţia şi aşa, cu toate încercările sale ulterioare de a relua chestimwa la Gissen sau Freiburg, a rămas deocamdată fără teză. A trehttps://biblioteca-digitala.ro

Contribuţii

3

documcnlare la o monografie G.

I3ogclan-Duică

543

buit să angajeze ulterior alta la Bucureşti şi, după cum vedem dintr-o
scrisoare din acest răstimp, cel care-i ofC'ră ctjutorul şi subiectul pentru această întreprindere este Dimitrie Slurdza. Ştim astăzi că G. Bogdan-Duică n-a mai ajuns să-şi susţină nici ilCPastă tczZ1. Şi-a luat în
schimb în 1897 licenţa în ştiinţele istorice la Universitatea clin Bucureşti,
iar peste puţină vreme şi în litere şi filozofie. Ideea doctoratului a
abandonat-o însă cu totul. L-a atras prea mult ziaristica. În 1892 revine
din nou în Transilvania spre a se consacra luptei tribuniste, căreia
îi rămîne fidel, cu tot scurtul interludiu bucovinean din 4 mai 1893
pînă în 5 august 1894 cînd conduce „Gazeta Bucovinei" de la Cernăuţi
în calitate de director. Criza tribunistă din 1896 îl alungZt din nou peste
Carpaţi, mai întîi ca profesor la Focşani, apoi la BucurPşti. Va păstra
însă mereu legătura cu solul natal, cum se poate observa şi clin corespondenţa de faţă. Descifrăm din ea poziţia criticului faţă ele principalele momente politice ale timpului său, participarea sa la acţiunea de
susţinere a Memorandumului şi a politicii lui Slavici şi opoziţia sa faţă
de punctul de vedere al bătrînilor, reprezentaţi de Vincenţiu Babeş,
împotriva căruia va scrie chiar un articol publicat în ziarul „Românul"
din Bucureşti şi reprodus şi de către „Tribuna" sibiană (1891). Relatarea vizitelor pe care le face lui Slavici la închisoarea din Vaţ (după
cum aflasem dintr-o altă scrisoare de vizita facută tot acolo vărului
său Ştefan Bobancu, redactor la „Gazeta Transilvaniei"), convorbirile
avute cu acesta, sînt adevărate surse de documentare literară şi
istorică.

linie se înscrie prietenia sa cu G. Coşbuc, pe care îl
la începutul anului 1889 la Sibiu. Descrierea întîlnirii dintre
ei, a mărturisirilor făcute de poet, constituie izvoare inedite de mare
preţ pentru istoricul literar. Total necunoscute sînt aprecic>rile poetului despre mama şi sora sa, cu care se asemăna în privinţa talentului
poetic şi a marii sensibilităţi artistice de care acestea dau dovadă.
Deosebit de in terf'sante sînt apoi păr0rile poetului despre posibilităţile
baladei, pe care, Coşbuc le punc> în evidenţă ca nimeni altul, sub raport
ritmic şi melodic. Disociaţia făculă dintre el şi folclor merită de asemenea să fie reţinută, ca şi suqPsliile ce-i vin din Salis-Leewis şi
Schiller, în timp ce criticul îl îndrec1ptă spre Tennyson şi Ossian. Două
lucruri rămîn însă discutabile sub raport documPntar: ideea absolut
ciudată că spiţa poetului s-ar trage dintr-un neam de bulgari, cînd
obîrşia şi ascondenţa românească a lui Sebastian Coşbuc este verificată şi răsverificată documentar, ca şi puţina probabilitate că „Gheorghe din Moldova", care ar fi trimis materiale spre colaborare la „Revista nouă" a lui Hasdeu, să fie Coşbuc şi nu Gh. Kernbach, poetul
moldovean care semna cu pseudonimul Gheorghe din Moldova şi care
a colaborat într-adevăr la revistele haşdeene. Că sînt mai mult ipoteze
şi presupuneri ale criticului se vede şi din discreţia absolută pe care o
cere prietenului asupra lor, ca şi din faptul că nici unul din aceste
Pe

aceeaşi

cunoaşte
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elemente biografice surpriză nu mai sin t folosite de critic în nici unul
din viitoarele sale foiletoane şi c.Hlicole consacratP poetului.
Dar adc->vărntul element surpriză al corc>spondenţei de faţă o constituie pentru cititorul de astăzi amănuntele privitor1re la relaţiile dintre
critic şi µoeta bihoreană Lucrc,ţia Suciu ( 1859-1900). Figura romantică a acestei nefericite tinere, claustrată la Ucuriş în urma dramei
familiale a părinţilor ei, - austerul preot Petre Suciu şi delicata poetă
Maria Bosco, - prinde un alt contur din paginile coresponclPnţci df'
faţă. AstfPl, o scrisoare din primăvara anului 1889 a lui Bogdan-Duică
către A. Bârseanu ne pune pe urmele unc>i informaţii absolut inedite
şi surprinzătoare pînă acum: intPntia criticului de-a SP căsători cu
poeta bihoreană. Declaraţia sa categorică: ,.Mireasa mea va fi Lucreţia
Suciu!", ca şi faptul că îl roagă pe priPl<'nul său braşovc>an să-i facă
rost de un testimoniu, absolut necesar în c1cpc.1sti:t ocazie, ne determină să ne gîndim că Ci. Bogdan-Duică a privit această problemă cu
cea mai mare seriozitate la un moment dat. El motivează apropierea
dintre ei doi ca pP o nevoie de dragoste, de afecţiune, lucru c>xplicabil
pentru tînărul critic cc>-şi făcuse obicc>iul să poposească tot mai des
în casa familiei Suciu de la Ucuriş.
Astfel, aflăm că tînărul ziarist a vizitat Ucurişul de mai multe
ori, deoarece în 1889 el avea deja adunată o bogată colecţie de cîntece populare din Ucuriş, cca 250 piese, din care a şi publicat în
nr. 149/1889 al „Tribunei". Se adresa lui Andrei Bârseanu, cerînd detalii pPntru publicarea lor, şi solicita informaţii în legătură cu posibilitatea editării lor sub formă de volum, în tipografia lui Aurel Mureşanu la Braşov. Colecţia sa ar fi urmat să se îmbogăţească cu alte
50 de piese, culese de Lucreţia Suciu şi cedate criticului, în schimbul
faptului că el ar fi ajutat-o la selecţionarPa poeziilor pentru un viitor
volum. Acest detaliu: a lui G. Bogdan-Duică folclorist şi al colaborării
sale cu Lucreţia Suciu este un episod absolut inedit din biografia sa.
Cert este că aceste relaţii de colaborare au avut urmări pozitive şi pe
planul activităţii lor literare. Ca urmare a interesului manifestat de critic pentru Lessing, el va fi amendat pe tînăra poetă să treacă la traducerea Laokoonului în româneşte. Traducerea va şi apărea în coloanele „Tribunei" cu o introducere şi o notă explicativă de G. Bogdan-Duică.
Plănuita căsătorie
acelaşi an, la diferenţă

n-a mai avut loc şi nu şlim din ce motive. In
doar de cîteva luni, Bogdan-Duică îi scria îndurerat prietenului căruia îi ceruse testimoniul: ,,Dacă te-ai şi pornit să
faci documentul pe care ţi-l ceream, mai cred că-i de prisos. Dacă tot
l-ai făcut, dă-l totuşi mamei". Ceva se vede că a intervenit în relaţiile
dintre cei doi, care însă vor rămîne în continuare prieteni. Sub influenta
lui Bogdan-Duică, Lucreţia Suciu işi va dedica acest prim volum de
poezii lui Ioan Slavici, aducînd astfel o mîngîiere celui care pe atunci
se afla în temniţă. La apariţia volumului, G. Bogdan Duică va saluta
noua poetă ca un semn de renaştere literară a Ardealului tînăr scriind
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emoţionantă cronică în paginile „Tribunei" (Arclccliul \ cehi ,Si Arciec1lu/ nou, în Tribuna, nr. 82/1890). Tot el se pare că a insistat pe lîngă

o

\\'. Rudow să vină să ne vadă tara şi tot el credem c;:i l-a dus primc1
oară în casa Lucreţiei Suciu. Nu pulec1 blinui c1tu11ci că e vorbil de viitorul soţ al poetei bihorene.
ŞtirilP cuprinse în corespondenţa G. Bogdan-Duică AndrPi Bârseanu sînt mai numeroase şi mai bogate decît am încNcat noi să le
pn'zenlăm foarte sumar aici. Vom găsi astfel o r<"laţie foart<" interesantă despre Hasdeu şi popasul său budapestan din 1888, alături de
Iulia bolnavă, una despre un proiect nerealizat al criticului tribunist
de a edita o nouă rPvistă literară în Transilvania, o alta despre
atmosfera literară din Bucureşti şi din Bucovina, sau despre spectacolele de teatru prezentate ele Naţionalul bucureştean (comentarea piPsei
Macbeth de Shakespeare). Relevantă este apoi scrisoarea din 25 martie
1902 pe care criticul o scrie şi în numele lui Chendi şi Iosif şi din care
aflăm despre preocupările acestora în acel moment de a porni o
revistă şi o mişcare literară. E tocmai ceea ce s-a realizat la puţină
vreme prin „Semănătorul". Actul va deveni de acum înainte o piesă
importantă a dosarului sămănătorismului.
Puţinele comentarii pe care le-am consacrat acestei corespondenţe
nu au alt rol decît acela de a-l pregăti pe cititor să intre cu propria
sensibilitate în domeniul captivant al acestei corespondenţe, care se
cere parcursă singură, piesă cu piesă, pentru relevarea multiplelor ei
sensuri. E, cu alte cuvinte, o invitaţie la lectură.

35 - c, isla
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1
DOMNULE BARSEAN,
SZ1-\i fac o rogilre ...
Ullima re,·isUi m-a cam nemultumit, în introducerea ei, care nr fi trebuit să fie
mai HirgiUi; e prea unilateral explirntii psihologia în rom1rn. [ destul pentru un
foileton, spune frate-meu, dar socot eu cJ. puteam sli o dau mai clin plin, de nu aş fi
scris-o pe sfîrşite, grăbit de dudi.
Ca sa nu fie şi cu celelalte ceva grăbit, le rog să citeşti şi D-ta, cu Pnntu ,·ele
despre Coşbuc, sJ.-şi adudi aminte de unele îndreptari ce l-am rugat de-aici să le
facJ., cum mi-am adus aminte. Un pasagiu despre Alecsandri, aş voi să rămînă afară;
de c~l asemeni i-am scris lui Pan\u; alt pasagiu despre No/a lui Coşbuc să se clarifice,
cum asemeni i-am scris.
Fu de Vilc,rntii voi fi acasă; doctorii îmi spun clin-am lips!1 de băi, ci de recreaţii.
aer, lapte ş.a. Mi-ar ajunge o curJ mică la o baie mai slabă, Gaslein ar fi pentru mai
bJ.trîni etc. Daca asta nu, o să vin şi să mă reped la vreo baie pe-acolo, de nu mă
\ oi împiedeca prin Braşov ...
Noulă\i nu sunt de spus, decît, dacJ te intercseazi:"i sli ştii că Ha';,deu e pe-aici,
cu futil, bolnil\·:i rău de un atac la plZtmîni, din r[1cealt1 şi clin studiu pricinuii. L qreu
s,î scape ... Haşdeu o sU fie ales anul ,·iilor membru al Academiei franceze, a spus
el. De etimologie a spus că Gaston i 1-n liîudal groza\'; cn al lui nu mai există nici
unul! Glumind a adăo9<1l: «Tocmai de-<1ceei1 iii' trebui să nu-l sfîr!;,PSC, sZ1 se şlic cii
numai eu l-am pulul scrie aşa», Are gala \'olumul al doilea, ce-o să ia'iă 1rnul ăsta.
l)in societatea noaslru
tufil!
Salut pP nc,·asta D-tale.
Al D-tale prietin,
Bogdan

• Majoritatea scrisorilor pe care noi Ic publicăm aici face parte din colec\ia
Ilibliolt>cii Centrale Universitare din Cluj-Napoca, fondul Bârseanu, ms. 4053, voi. I,
1 I (I)

f. 54-110. [xcep\ie face scrisoarea cu cota S --care se
CC\' l

află

în

păstrarea

Bibliotecii

Academiei din Bucureşti şi e adresată de critic prietenului său Septimiu Albini, pe
alunei redactor responsabil al „Tribunei" sibiene. O reproducem aici deoarece ea PS[('
scrisă de la Ucuriş şi aduce o sumedenie de amănunte lămuritoare privitoare la raporturile lui G. Bogdan-Duică cu Lucretia Suciu, lucru care ne-a interesat în primul
rînd aici. Ortografia a fost în linii mari modernizată. Publicarea lor s-a făcut în ordine
cronoloqicii, deşi stabilirea cronologiei exacte !il o astfel de corespondentă la care
ni s-a păstrat doar „datul postai" a fost deosebit de dificilă. Elemente biografice sau
de fapt literar ne-au ajutat însă, într-un fel sau altul, la datarea lor. Sperăm să nu
fi greşit prea mult în propunerea de cronologie pe care o facem.
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/Jud<1/1<'.\lu, \<'/J/. &8

IUBITE DOMNULE BÂRSEAN,

Ti-am scris numai citeva şirf' în rîndul trecui, Acum îli pot scrie mai mult Cd
am cc•.
De înscris, şti[i] ce-am înscris. Cursurile merg rPgulat acum. AfarZt de cel de latinească, sarbăcl şi prosl predat, toatc îmi plac. La islorie Solomon caută toldeaunil
analogii ca să ne lumineze stările istorice; la istoria literaturei germane , om primi
nişte învălături foarte amănunţite şi la ni,·elul cercetărilor modc>rne, acum suntem la
începutul începutului, la Gottsched; la maghiară cred că voi găsi lucruri interesantP
şi pentru compararea cu poeziile noastre, De alte, n-am ce spune. Pînă acum nu ştiu
la care colegii voi lucra mai mult privatin. Ca să nu fac numai cursul, citPsc acum
despre literatura veacului XVIII, de Kettnf'r 5 volumP <,lrăinP şi mă ,·oi ocupa cu Lc•~sing la cea germană mai amănuntil. La filosofie citt>sc o carte dP Dr. Koebcr, de sprP
Schopenhauer. E un scriitor care s-a ocupat şi cu Hartmann şi are o dt>osPbită dibă
cie să prezinte clar sistemele altora. Pe SchopenhauPr 1-analizcază întrcg, citează
pasagele cele mai lămuritP mai ale'- cele cu figuri şi le introduce bine Ia citirea operelor lui Schopenhauer. Nu cred că acum ,·oi mai întîmpina greutăli citind pP Schopenhauer însuşi. Mai de curînd am cetit şi un mic referat de Scherer (nu Scherr)
despre o carte a lui Julian Schmidt; ideea: Schopenhauer poate fi la modă pentru că-i
artist, nu-i filosof numai, scrie splendid! nu mizerabil ca „lată-său" Kant, dar lumea
noastră cea cugetătoare nu-i drept că-i pesimistă. Mai curînd îi putem imputa că-i
optimistă, îndrăzneaţă. Scherer scrie din Viena, pentru germani. Vor fi putine locuri,
unde să nu fie dreaptă vorba asta, Personali pesimişti (patologic - zicînd) sunt pretutindeni. Pentru aceea îl putem celi!
Nu ştiu cînd şi nu ştiu pentru cine a tradus şi L. Suciu din Schopenhauer ce,·a.
Şi il tradus bine, îmi scrise. Eu i-am scris, să se apuce de l11crul ăsla ~i ~Z1 îmi trinici ,·orbă că nu-l ,·a pricepe. Eu i-am scris, să se apuce de lucrul ăsta şi să îmi trimeată şi mie manuscrisul să-l citesc. Lessing e unilateral, el are în vcdPTe spre pildă
numai pictura istoricii şi astea trebuiesc spuse că oamenii no";,tri nu Ic vor 5ti. LP-il';i
spune eu într-un arlicul care va ieşi dupli Laokoon, ori înaintea lui. Aş da atunci o
mică monografie despre Lessing, mai mult aş grăi de Lttokoon şi dr11maturgici, sc inteleqe ... De aceea voi ceti moi mult de el şi de veaculu lui, si'1-l pot explica din via la
şi mişcările literare ale timpului. Voi ceti special o ediţie critică a lui Laolwon şi
toi ce s-a scris mai important de el. După Laokoon poale va veni şi dramaturgia de
un preot lradusă de-a· ci şi revidată de mine. Dacă aş avea vreme m-aş pune să o traduc chiar eu. Şi aici vor fi bune unele restringeri şi reclificări însă, sp[re] p(ildă)
în ce. priveşte teatrul francez. Cum vezi - ,·a fi ceva, ce,·o ...
Acum altă poveste. Am auzii că cei de la „Petru Maior", unde cred că voi intra
şi eu, pregătesc un almanach mai ardelenesc deci! cel din Viena. Vor ruga adecJ
poelii din Ardeal să lucre. Cred că ,·or in\'ila pe oameni să lucre, cum vrem noi,
cei mai lumina\j (?) şi poate că rezultatele re,·istei ultime ,·or fi realizate aici, ,·or
scrie deci patru poeti. Eu voi căuta să fie aşa. Pare-mi-se la unii li s-a şi scris, sau
numai la unul din ei. Deci de-li vor scrie ori de-li vom scrie, \'ezi să ne dai neo
strofă-două. La prozaişti nu ştiu, n-am auzit încă să se fi adresat la cineva.
Asta ar fi de-ale vielii mai ideale.
De altele ţi-aş putea spune că am toi aşteptat să primesc vreo veste despre
acordarea ajutorului cerut, că chiar acum la începui am avut multe cheltuieli pe
care nu le-am pulul acoperi. Pînă azi, la 26 sept. n-am primit nici o ,·esll'. Asta ar
trece cum ar trece. Dar traiul de-aici e prost de lot. Pînă acum n-am putut a găsi o
lamilie la care sii îmi placi1 să intru şi stau aşa cu planurile-n balici. I De la 15 oct.
,·oi intra pe nimerite într-una. Atunci aş putea să fac şi nişte economii pentru nişte
c;'.irli, ce nu le găsesc pe-aici. Şi-o trece şi astea şi îmi ,·a veni şi mie pofta să şi
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petrec. Adecă: pină acum n-am fost nicăiri. Acum or sti \·ie Menin~J('[indC>srifrabil) şi
deci voi putea vedea ce[va) bun ca dramă reprctentată apoi \·a \'Pni Snrah Bernard
şi cu voi căuta să primesc vreun bilet că ştiu cu se vor vinde groza\·. Astea vor fi
rccrea\ii apoi, de nu-mi Yor sgudui cumva nen·ii mai straşnic clecît cetitul.
Gata sum. De \·oeşti ori ai să-mi seri ceva, scrie-mi la Universitate - az C'</Vetemcn [în facullate - n.n.]
· ·
Salut pe cocoana D-tale.
Al D-tale
Bogda11

Ps. Am scris înainte de amiazi. După amiazi am primit scrisoarea. Adecă oamenii
se indoesc că nu am semestrul legitimat? Ţi-l trimit dar, şi Hi trimit şi AbgangEzcugnissul [permisul, legit matia] din Viena, să li-I pui sub nas. Ai putea să le spui că
s-ar cuveni să aibă mai multă încredere în oameni, care poate tot sunt harnici să
lucre ce\·a şi pentru şcoalele lor. Dacă, azi aş face un contract cu ei, apoi de bună
seamă n-aş mai subscrie toate fleacurile ce le pretind ei, mai ales că ei au mai multă
lipsă de mine, decîl eu de ei. Dacă n-aş avea vedere „să se sfir~ească odată comedia", le-aş trimite lor indexul + [plus] o scrisoare nervoasă că prea m-au batjocorit
totdeauna cu refuzuri şi amînări. Te rog acum şi de altceva. Dacă dai fată cu Stcrică
fă-i o întrebare că mi-a trimis banii / lunari ori ba? Mi-ar cădea ri:\u de tot s[i d!;,lept
peste prima, mai ales că n-am nici un ban mai mult. Sunt cerii clorique fines şi pentru
banii ă~tia!
Actele să mi Ic trimeată apoi îndată dl. secretur. lmi trebuiesc să le prezint ult0rior decanului. Indexul mi-e subscris de toti profesorii afară de unul, la care pot subscrie numai sîmbctlc1. Deci numai atunci îl \·oi trimite, fiirct sfi mai a!;ilcpt invit,1ri
comiteteşti.

Şi s-au logodit!? De ce nu-ti păstrezi versurile pentru cununii a la Simu?' Ai
avea materii: presă, artă şi copii ca nisipul mării şi Rahirn, etc!!! Din astc>a mă aleg
şi eu cu un dor ce tot creşte -- de însurat!!

Al D-tale,
Rogclan

Masodik [Al doilea] P.S. M-am socotit că dacă-n Abganzszeugness sunt transcrise
colegiile să ti-1 trimit numai ăsta. Atila vor înţelege că în Abgangszeugniss se transcrie din Indice. Cu indicele> mă voi legitima azi înainte la decanul nostru. De aş pune
indicelo ar fi prea grea scrisoarea şi nu mai am decît 20, 14! Scrie-mi aşa: bolcseszethal/gat6 (student în filosofie]. Scrisorile merg allfel-lu la iurişti. Asta pe spusa altora am luat-o! Eu n-aş fi căutat niciodatd pc-acolo.

3
Sibiu, dat

poştal

[ I 889]

IUBITE DOMNULE BARSEAN,

Azi e miercuri, cum vezi a patra zi de cînd am ajuns la Sibiu. N-am putut pleca
am dat de oameni, la cari domnul Duică cîştigase cită-va dragoste pe sama
domnului Bogdan. Am luat parte la două mari soire-le la Dr. Secuia şi Hareth Solir,
cercul tinerilor şi fetelor tribuniste, cari mi-au făcut bune impresii, mai ales baronesele Popp ... a mai trebuit să fac şi vizite după prima seară, să fim mai cunoscuti
fiind-că
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pentru a doua şi aşa serile şi diminetilc le-am local cum se cu,·ine> dP binc. După
prinzcle le-am trecut cu Coşbuc, Albini ş.i:1.
Albini-ti trimite salulărill• lui.
Dc Coşbuc iti pot spune Cil Pstc nt'induplecat Ia Yorbdc mele, să sludil'zc. Citeşte numc1i poeP, acum ~i biblia. Şi scrie. A lucrai mull în iarnct d~la. \1i-d spus cct
a sfirşit un ciclu (a la J\rthur's Tafelsrunde de Tennyson) de legende şi pon,stiri
mitologice' româneşti, legendare figuri, unelC' ale lui îmi parC' (după una ce mi-a povestit-o). LC' ,·a publica peste 4- 5 ani, zice el. Pina atunci nu se Ya mai uita la ele.
Sunt 16 bucăli, O epopee întreagă.
Slavici va scrie, după o epistolă cătră Albini, şi nişlC' scrisori de estC'tică. Deci
vom avea de aşteptat ceva. Eu mai cti nu aş mai scriC' nimic pină nu-l ,·oiu ceti pe
el. Oricum, cred că ne va da şi nouă materie de cugetat, ne Ya fructifica pornirile
şi -, ei ar putea fi lucru de nădejde, el în frunte, altii pe lingă el; înteleg aici pe cei
care pină acum nu s-au apropiat de „Tribuna" cu ce lucră ei ... După tonul epistolei
ele vor fi gata-n această iarnă. E con,·ins că ,·or fi mai gustate decît cele trecute ...
Mai ştiu că intimplările cu Doda au ce,·a legătură cu aprecierea lui Morş (?) de
Tribuna. Mi s-a cerut discreţie şi în scrisoare nerecomandată nu-ti scriu clar. Voi
scrie cu de la Pesta. Acum mă grăbesc să finesc.
Salut pe Panţu.
Salut pe cocoana D-tale.
Bogdan

4
Budapesta, gara

austriacă,

datul

poştal

Trebuie să aştept un ceas pînă să plec la Val. să văd pe Bobancu. Deci mă
să-ti scriu D-tale continuarea la scrisorile ce-am trimis lui Pan\u şi care le-ai
de bună seamă. Fiindcă trebuia să vă scriu la amîndoi, împart noutăţile,

pun
cetit

Şi deci să-li spun de Coşbuc, pe care l-am prins şi personal aşa de drag, de
nu-i de spus. E şi frumos cap! ... Nu va mai sta în Sibiu, decît pină la iulie, de unde
se va duce acasă. Acasă a stat venind de la Cluj, un an întreg aproape şi - ,,nu mi
s-a urît" zicea el; la Va\ aş sta şi 20 ani, numai să-mi dea de mîncare şi să fac versuri". Aşa-i este de dragă scrierea. Şi tot mi-a zis odată: .,Şi ce-mi foloseşte mie
că de-oi muri vor vorbi oamenii de mine? De-aia nu pot eu trăi mul\ămit?" Ştie şi
el bine că vor vorbi odată de el, ~i-i supărat cum vezi că nu-i mai îngrijit, cu de toate
şi din plin . .,Mai bine su te puşti!" a zis-o-n glumă, dar urmind aceleaşi porniri de
mîhnire, desigur.
Şi nu-i mîhnit totdeauna. La ,·in e vesel de tot, altfel liniştit. Am fost mai dC's
la vin şi bere. Am fost la „Popovics" şi l-am ascultat cum batjocorea in ,·ersuri pe
un tont, am fost la bere la „Amant• şi-aici l-am ,·ălui cit e de ocupat de-ale lui
crealii uneori. Băusem ceva, vine vorba de vorbe şi rime şi. stihuri originale şi - .,să
vă dau eu un ritm, cum nu ştiu să mai fie-n româneşte".

Pe Arges, pe tărmur la ,·ale ca duh,
De spaimă, prin noapte şi neguri aleargă.
Turbat un cal negru ca-n zarea cea largă
Prin stuhuri el trece, mlădie ca-o vargă
Din sluh.

https://biblioteca-digitala.ro

10

Contribu/ii r/nrumcntare la o monoqraiir C-:i.

Rnqiian-Duică

551

Şi tremură Ţepeş
Şi vîjie vîntul şi
Şi
Şi

~i-alearcJ,î mr'rr'u
rnzue , alui
cluclue cNtil ~1i b11b11ir' mi!lul
zăngăne fierul şi sforăie c11l11I
Din t)l'CU etc.

E clin o IJillacl,1 ele-spre Ţepeş, cP-iljunqc- Id rloi dllliln\i, punr' pc liPr,1H• s(1-I mirii\
pe celălalt, ei nu neau, l-ar putea omori pe Ţepeş, clnr îl iartă. Dacă fapto lui Ţppeş
va fi motivată prin ,·rec pornire ce are c[1trii fatd, ca sZ, m1 fie ,a Grui - Singer - o
să fie fără defecte, deşi cam romantică, rle ,·a rămîne, că-i ţărancă fata, şi-i în colibă cu amantul şi cu sceneria aceea ... Pe drum mi-am adus aminte de asta, şi-i ,·oi
scrie trimiţîndu-i nişte> cărti, baladele scotiene, ce-i sunt necunoscute.
La Amant tocmai avea Coşbuc foiletonul meu despre el în buzunar. L-au cetit
cu lolii (cu J\lbini, Hodoş ş.a.) şi făcurăm literatură cum se cuYine. La Coşbuc Yi!cl
un lucru bun, primeşte aşa de uşor observările corecte, drepte, cum nu-i prea obicinuit la alţii. I-am spus tot ce voi scrie despre el în reviste, am cetit împreună \'Tl'O
patru broşuri. Cind îi vorbeam de contrazicerea din Blăstcm de mamă, de sfirşitul
nemotivat, l-a inteles mai repede, decît i l-am putut explica întreg cu vorba şi
- dind să expl c tot - îmi zice „lasă, lasă acum" şi mă linse cu miinile pe amindoi obrajii, cam cum fac nevestele tinere cu bărbaţii, de-i desmiardă.
J\sta o spun să n·zi şi ce gin~Jaş e Coşbuc. Dc--allfel R/estcm11/ de mamă a lr<'cut şi prin mina lui Slavici. Deci şi a lui e o parte din vină, că a rămas aşa. Tot
a redacţiei e allă vinil, că lumea crede că ce-a scris Coşbuc a scos din popor. Nu-i
aşa. Afară de Fata Craiului din cetini un episod dintr-o poveste, toate sunt şi inventii a lui Coşbuc. El mi-a spus-o şi eu voi spune-o într-un viitor foileton. Să ră
mină dar în ştirea lui Pontu să-i fie asta - foiletoanele cum sînt, numai unele
expresii să le modereze-, d.e. în Fulger, ,,curată jucărie" să se facă „prea uşor" ş.a.
Nu le scriam aşa aspru, de nu-mi stătea înainte gîndul că nu-i a lui materia, că-i poporală. Deci rămînă tot cum este, numai expresia moderată ... De foiletonul prim era
curios să-l cetească mai repede şi deci nu \'reau ca cele două următoare să-i facă
supărare cu nici o vorbă, căci supărare ar fi ideea că lumea Ya crede că-i mică ,·aloarea lucrării lui, fiind a poporului.
De Anacreontice nu ,·ă mai scrie, după ce am aflat un lucru ce-l încred numrJi
D-voastră doi, şi pe care nu-l ştie nici un străin, 1tfară de redac\ic „Trib(unei)". Acel
„George din Moldova" din „Revista nouă" cătră care Haşdeu a scris o scrisoare -~ e
Coşbuc. Şi-n acele este ceva, ce nu numai că nu merită laudele, ce te face HaşdPu,
dar pol cu timpul să ne- şi închege un curent lăturalnic de anacreontică modernă.
Coşbuc nu le lucră, ci le-aruncă numai pe hîrtic- -- uşor şi cum le prinde.
Şi te \'ei mira şi mai mult cînd ţi-oi spune asemeni o neştiutc'l împr<>jurarc.
Coşbuc nu-i român de origine, e bulgar. Tată-său s-a născut în Dobrşvenko lingă
Marita, a uitat bulgara şi-i popă românesc. De nevastă are o româncă. El c vesel, ca
~i Coşbuc, la vin şi glumct; ea-i melancolică, mama lui, cum este el deobicei. Şi ochii
lui sunt aşa de plini de „întelese neîntelesuri". Şi-aduce aminte Coşbuc că fiind mic,
frate-său i-aducea mamei pe-un nepot, să-l culce. Mamă-sa da afară pe toli fratii
şi-i cinta nepotului versuri improvizate, originale. Numele copilului - Valeriu,
rima cu ceriu ş.a. venia şi la mijlocul versurilor ş.a. Deci a moştenit un talent potentat. Din frali, o soră e mai cu porniri spre poezie. Asemeni un lucru, pe care, după
,·oia lui, ii categorisesc alături cu cel pe „GheorghP din Moldo,•a" - pentru D-voastră
numni. Nu vrea sii ştie că-i bulgar de origine, cînd el e alit de român, şi cînd din
\ară i se oferă un ajutor cred, pentru străinătate ...
Ce-i mai de căpetenie le-am scris despre el. Poate mai ştiu unele, clar .nu mi
le aduc aminte acum. Le ,·oi spune allădată, cind Yoi a\'ea vreme de gindit şi scris.·
Ghici unde scriu acum?

•
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ln \'<1l la „Kurid Szallodct" [Hotel C:urid - n. cd.) în qriidinii. Cum \'czi nu pot
aşa de liniştit, nici să nu scriu nu vreau, fiindcă C'e-am început în Pc~ta ncau
să sfirşesc mai repede.
Pa l3obancu l-am găsit cclind, după ce am umblat pe la două birouri să-mi da
o „BemC'neti engedely" (permis de intrare -- 11.ed.). Are o odaie mică, dar luminoasă
şi de-ajuns de bine mobilată un servitor deştept ce-i rob de 11 ani pentru c;i ~i-a
ucis pc un rival în dragoste şi cî\iva tovarăşi unguri, ingîmfati, cu care nu-şi face
de lucru, tocmai pentru că sunt îngîmfati. Eri a ieşit întîia oară afară, la Dunăre, unde
s-a scăldat şi-a stat vreo trei ore pe-afar. Ar fi mai bine, de le-ar fi grădina numai
ceva mai mare. Pînă-acum a avut o singură ,·izită, pe Grama din Peşta. Simte el ceva
uril şi-l simte tocmai pentru că-i silit să-şi petreacă singur vremea. Ungurilor, ce-au
întrebat pe servitor, de ce-i aşa retras, le-a dat servitorul răspunsu[/): de ce
D-voastră sunteti mîndri, retraşi. Pe servitor l-inva\ă cîntece româneşti.
Işi petrece dar de-ajuns ... Tot mi-a spus azi că azi e ca acasă. Mă aştepta
pre mai tîrziu, numai să viu. De scris - nu-i permis să scrie nimic contra stalului, numai
altele ori ce. Vă şi scrie citeva corespondente. Eu poate o să scriu una.
Am stat două ore la el: şi după două ore mă duc să mai stau neo două-trei
ore, să mai grăim cite ceva.
Vă trimite salutări.
După astea, vrînd să dau un ocol pe la Dunăre şi deci să sfir~esc, mă închin cu
plecăciune la cocoana Domniei talc şi să te ,·ăd sănătos,
Bogdan

seric

,Budapesta, 10 Martie '89

IUBITE D-LE BARSFAN,
Aşteptam să-mi răspunzi

ceva la scrisoarea ce ti-am trimis de-aici.
Azi am o rugare pentru Rudow. El ar dori să aibă poeziile ce-ai scos cu Jarnik
la lumină; dacă nu cinstite de tot, cel putin să le citească. fiindcă ştiu că ai cite,·a
volume, te rog să-i trimiţi unul fiindu-li cu putin\ă şi să-i / spui; le dai de lot ori ba.
Eu am reprimit azi un volum ce î-1 trimisesem. Adresa-i este Dr. Vv. R. Wernigerode 8. Dacă-ţi vine nu ştiu cum să i-l trimiti fără sct se fi adresat, poţi sii-1 trimi\i
prin mine ori să-mi spui să-l fac atent să-\i scrie el.
Eu trimit azi o noti\ă mică la „Tribuna" de o mică lucrare a lui. Imi scrie că
treptat vor ieşi cîteva deja trimise la redac\ii şi că cea despre elementele turceşti e
vorba să apară în revista lui Gruber. Noti ta mea e despre Au/reicl111ungre11 aus dN
Vorgeschichle Romdnien's după Ghica, ieşite în „Unserc Zeii" la Brokhaus.
D-lui Pan\u i-aş recomanda o carte (3 MK) Zoia und scine \\'crke de Janten
Brink, profesor de uni,·ersilale la Leyden. O carte exct>lt•nta şi pentru din~ul de folos,
cred eu, şi practic. A ieşit la Schwetke în Brnunschweig. Sunt 207 pagine c-e eu le-am
cetit dintr-o răsuflare. li apără pe Zoia şi nu-i orb nici fată de defecte>lc ce le poale,
ce trebuie să le aibă un op realistic, lucrat conseC\C'nt, în consonantă cu teoriile lui
Zoia şi cu sistemul lui filosofie. L-aş trimite eu, dar nu-i al meu.
Noutăţi nu am.
Salut pe dl. Pan\u, Făgărăşanu, de sunt pe aproape cînd ni ceti scrisoarea. Altfeliu nu te obosesc cu umblatul după dinşii pentru mine. Asemeni familiei D-tale pe Nyitru de două ori!
G. Bogdan.

IV Molnarutcza, 13, I, 7.

N.B.

Aş

dori

să-mi

scrii de Rudow

să ştiu

ce fac!
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6
Durlapesta, dat postai

[primăvara

1889/

IUBITE DOMNULE BARSEAN,

Am fost ieri la Slavici, care-i foarte singur de cinel îi est<' nc,·a~ta holna,·ă.
Acum e foarte bine. Are o băiată minunat de marc; nici n-a prea ve>nit Yoioasă-n
lume. Dar astea-s fleacuri. De ce te-aş ruga ar fi S<l•i faceli lui Sla\'iri cinstea, de
care vorbiam şi-atunci ar trebui să nu lipsească „somnul", peştele. M-a însărcinat
să-i cumpăr şi eu de-aici. Ali putea să le trimitcti direct, ori mic să i le dur cu.
Acum sunt patru români acolo. Alhu şi doi a[li închişi pentru o ,·orhă-două mai
aspre ce le-au zis la un pahar de Yin!
Deci nu le prea urît.
Ieri a fost şi Dr. Lucaci şi Dr. Diaconovici.
Să-ti dau un plan, de care te rog să-mi răspunzi. Îmi arătaseşi nişte poezii poporale. Eu slrînsesem din Okvăs [Ucuriş - n.ed.] vreo 250 ,·ersuri, cîte,·a foarte interesante. Lucrctia Suciu încă va pune acum la dispozi lie tot ce va putea ca strîngc
din 30 comune. Ar rămînea să completez eu, nu poeziile, ci colecţia, stînd pc-acolo
o lună-două de vacantă, făcînd notele ş.a.; am mai putea culege ceva pe undeva
şi-am putea scoate o carte bine adnotată. Eu am scris d-r[ei) Lucreţia cum să le culeagă, la ce să fie atentă şi aştept veşti bune. Asta ar fi contraserviciu[I] pentru însărcinarea ce am luat-o să-i aranjez mai tîrziu poeziile într-o bro~ură, să le aleg etc ...
Deci te rog să îmi scrii: asemeni aş vrea să ştiu cc\'a şi de corespondentele datate Braşov şi începute la Sibiu?
Eu nu lucru deocamdată nimic. Drumurile m-au stors cumplit şi mai mult dorm,
să mă restaurez.
Te rog să saluţi pe d, Pantu şi Făgărăşan.
Al D-tale scrv,
G. Bogdan

IV Molnarutcza, 13, I, 7

RurlapPsla, Dat. postai 'P.9

IUBITE DOMNULE BARSEAN,
Să

nu-mi iai în nume de rău dacă îţi spun, şi tocmai la începutul scrisorii, rii
de Catinca D-tale, n-aş voi să ştie nimeni de ce-ti scriu acum.
Ti-am pomenit odată aşa ca-n glumă mergînd la biserică că „mi-ar [i rîndul meu
să mă însor". Atunci ştiam aproape sigur că voi ajunge repede să caut a mă „aş0za".
Mireasa , a li Lucreţia Suciu!
Şi-n adc\'ăr acum m-au apucat nişte friguri să mă-nsor odată. De frigurile astea
pătimeşte şi ea, şi mai şi ca mine! De aceea n-ai de ce să te miri dacă nu am vrea
să aşteptăm pînă cînd, după ,ederile lumii celei mari, să poale însura un om. Ce
n-am făcut pînă acum, pot Iace de-aici încolo, ca să aibă şi lumea motiv a Ii multă
milă cu practicitatea mea şi a ei, mai mult, şi cu ce mai ştiu eu ce cere ea!
Deci pînă la alt aranjament voi avea lipsă să cer permisia comandei mele militare, deşi după unele legi nu trebuie, căci sum de 22 ani şi „Dauern - Beurlabl".
afară
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Voi moli\ a-o cu acte\ tlratul motiv, sup)ica sc•-nlekge, că marna nu poatP ~d mai
copiii suficient. Şi aici nenorocirea frate-meu e!>lc norocul mC'u! Din pricina
11sta-i el stricat! Deci mamei ii trebuie un ajutor! J\:c\·astă-mea!
J'u te roq sct hinevoeşli a-mi da un testimoniu că frate-meu ii lost eli111inat din
gimnnziu din pricini imorale. Fă-mi hatîrul şi-l scrie D-ta în nemleşle şi pune pe Im,if
să-l subscrie'. Sau, dacă se poate subscrie-I şi singur, în calitntea de conrector, pentru
care adaw,ament te rog să mă ierti că nu ti-am scris mai devreme, şi nu te-am feliei tal încă. Sper că acum vei fi Iăcind rînduieli cumme ii !aul şi că Beciu va fi mai
cuminte, bată-I norocu. Ori cum, aş vrea ca Iosif să nu ştie de ce-mi dai acest testimoniu oficios şi se-ntelege trecut apoi la exibile!!
Te rog să pui Dta stempelul; I-aş trimite eu, dar nu ştiu cit de scump sl:i fia .
.'\'e-om răfui noi altădată pentru astea.
1':oulăti nu prea am.
Azi-miine va apare o critică de mine lui V. Il. Muntenescu, dar nu numai lui
UicuUi, cum vei vedea. Vasile Vaida, un teolog de cursul III în Gherla, a tradus broşura „Idealul 1n artă" de Taine, care asemeni va apare.
Lucretia Suciu va publica o broşurii al cărui manuscript îl duc eu lui Slavici, d!
ca vrea să i-o dedice lui. Cam pe cînd iese din Vat, a ieşit şi broşura, cred. Sunt
vreo 60 poezii, parte publicate, parte nu!
Pe Laacoon, la al cărui text voi coregc iar, că nu-i de broşurd cum este acum,
asemeni ii va scoale, mai tirziu.
La N. Popea: la vizita Ia Ti!iza, Tisza se spune că nu a vorbit nici un cuvinl
măcar cu d, dar Cscik y i-a promis că va insista să-l numească. l",;ădejdi cam slabe dar.
Se grăeşte că Slavici nu va rămine la noi. Eu încă nu l-am întrebat. Şi că Babeş
ii ,·a lua locul!!
Testimoniul te rog lrimte-1 mamei cuvertat.
crească

Bogdan

IV Molnar utza 13, J/7

8
/1889/

IUBITE DOMNULE BARSEAN,
Continuu începutul şi finele scrisorii trecute.
Testimoniul te rog să mi-l faci sirigur şi cit mai repede; şi s/i mă anun\i momentan, de-i ~ala. ,.Momentan"; e cam cu zor, să mei ierli ...
De Slavici, Babeş a făcut Stimung şi la Bucureşti că Slavici ar pl0u1 de aici.
Sla\·ici mi-a zis ,. ... s-ar bucura să merg; un ziar rigoros nu ar m11i li şi ei ar face
şi dP-aici încolo negustoriile lor; că unii sunt cPi CP IP dnd, rn Cosma, Miron şi altii
ce· naivi ca Mureşan, Lucaci, Coroian, care cred că şi politica a intimida pe cine\·a
şi care se in\'oesc a face memorande, de mai nainte ştiind şi hotărîti să nu le trimeată. Ilnbeş asemeni nea o politică de intimidare, ,.Luminătorul" dast' doar ,·estea
că acum vine Carol la rind; Sla\"ici nu nea, intriga nu-i politică, eu sunt dinastic
din com·ingere, ştiu istoria. laici de ce , reau ca să plec c-u. Eu n-aş pleca . .-\m scris
la Sibiu, că la adunarea generală ce s-a linul să se facă propunerea „Să rc-cunoaşt0m
dreptul de autor lui Slavici asupra „Tribunei", dar ei n-au priceput că prin 11ceasta
Slavici închidea drumul oricărui şarlatan ca Babeş să pună mina pe ziar şi cd c-1 nu
ar fi abuzat dP el, de drept; l-ar fi redactat chiar singur, cu amicii ce-i are şi de
bunăseamă fără dC'ficil; acum e dc- 2000 deficitul. Rt>qina mă silhe. demult să promit
cc1 merg la Asil. Am promis şi nu m-am dus, iar cinci m-am lntîlnil iară cu t>a şi mi-a
obiectat di promisesem, i-am zis: ,.Maj[estate] hallen belohll'n" [au poruncii - 11.l'rl.l
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ca peştele. Eu mă conduc d-e inspiratii. Dacd pol şi e bine sJ merg, nwrq.
nu, nu mă duc! Şi impresia,· că am plecat din mijlocul luplC'i nu neau sii n
las; stau dacă trebuie; cînd or fi Sd se impartJ colacii, alunei mă pol duce, imparlZ1-i
ei atunci.
Cu Babeş c un lucru alături. Un stupid şarlatan. Cu Mocioneşlii am su mu r,ifucsc la nişte puncte şi mi-e teamă că nu ne vom inYoi. Aici cred l'U cJ-i gingJşia
chestiei.
Aşâdilr cum v0zi nici singur el nu poi1lc zice, da ori ba. lnc:ct nu-i lc'\murit şi din
închisoare, unde merg putini, el nu poale şti tot. Va ieşi, va merge la o bae, cri-i
bolnav, şi se va întoarce la Sibiu. Atunci putem a!';,tepta o deciziune./
De altfeliu mai zice el, ei greşesc socoteala,· etici cu simt că mai ales D-Ynaslră,
cei tineri v-ali obrZiznicit, incepeti a controla. ŢZ1ranii încep prin Un11c1ric1 a judeca ele
a lucra de capul lor. N-o să mai facă treburi".
Dacă le interesează aceste lucruri, spune-mi să-li mai scriu.
Să-li spun eu altcc,·a acum cu ilustratii. Ştii că a apărut un articol Tinerimea
şi denwralizafia. Planul final a merge la Asociatie şi a lucra cu „junimişti", era făcut
de mine şi Lucaciu. Vienezii aderă, cei de-aici asemeni; se înţelege că nu noi, cei
de lot tineri să fim lot, ci noi să începem, să îm·ătăm pe cei bălrîni de omenie, şi
aşa, să mergem; totuşi Pantu etc. încă au. loc aici. Dar aşa cum am Hitit eu ideea că-i
o reformă în Asocialie, /Lucaciu, care nu ,6it1 dccil să ne adunăm pc lîngă J\soc:iatie
şi să facem politică, s-a speriat, îmi pare, că eu îi cresc peste aripile lui prolC'clnnre
cu ideile mele şi îmi scrie azi că: ,,D-ta ai să le tii acurat numai de acuca ce am
holărît noi în cauză cu vorba vie". Şi fiindcă ,·a fi văzul cum am lansat ideea în
articolul acela că eu mă ginde~c la analogic cu dezvoltarea junimiştilor, îmi srmnr
că „la tot ca7.ul Yocsc a mă întelege cu D-ta". Să poftească că în lot cazul eu nu Yoi
face decit ce cred cu bine (Slavici nu speră aproape nimic), dar dacă azi nu va fi,
,·a fi peste un an, peste 5, peste zece -, cînd cei tineri vor putea vorbi allfeliu./
Oricum sunt curios ce va fi acel ordin. Ce zic şi eu să faci, nu ce vrei şi d-ta.
Ţi-am scris de ajuns.
Mă închin cu sănătate şi te rog să-mi faci Testimoniul! Salutări d-nei Catinca.
a

tăcut

Dacă

G. Bogdan
IV, Molnarutza, 13, I, 7

9
[Budapesta, 1889]

IUBITE D-LE BARSEAN,
Multămesc iubitului meu unchiu că nu a putut să-şi ia nici odată vreme să-mi
scrie cc fel de documente-mi sunt de lipsă. Acum le-i mira cind îli spun că din
parte-mi am lipsă numai de unul, de botez. Crezînd că voi avea cu ministrul de lucru
şi cetind eu legile, nu puteam se-ntelege 1sti vă spun minciuni mai mari ... Dar de!
Unchiul e gala să mă trimiată pe la Sibiu şi pre la sîrbi să-i caut prin arhive documente, cînd e vorba de procesul lui, dar cind să facă şi el ceva, apoi le lasă să orbeci
vai şi-amar. Pare că turbez de minie!
Dacă te-ai şi pornit să faci documentul ce ti-1 cerusem, mai cred că-i tle prisos.
Dacă lot l-ai făcut, dă-l totuşi mamei.
Noul,.titi n-am .. Poale voi aduce iar de la Slavici ceva, .că merg azi să-i duc tutun.
Aş voi să-mi scrii o corespondentă numai: Rudow n-a primit poeziile. Le-ai
reclamat? Cc Ială a f5cut Petrescu la „nebunia" din poelii noştri? Acum am văzut
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~i eu Ui asta a fost cam impertinentă idee. Pantu şi-a procurat pe Zoia de Brink? De
nu vi-l trimet f'U, acum pot. Eşti multămit cu V. B. Muntenescu?
Aştept un mic răspuns.
Şlirea de frate-meu nu m-a surprins; dară D-ta şi Pantu, ,,prietenii tlli", cum
zice sărmana mamii, ati fost contra lui sigur a merital; şi eu i-am dat mamei sfat
sll-1 privească aşa cum este de mişel; deci să-l dea la „marină".
Dacă yezi că poţi ,·orbi cu unchiul de asta spune-i că-i ideea mea. Aş nl'a
c,1 totuşi să fac din ci - măcar cătană. Pe mare are ocazia apoi să bea rachiu, dacă-i
place şi să apliciteze în expresii de cari le-a scris la fete pe note. Fii bun, adu odată
vorba ocazional, la casină ori plimbare, că mie mi-e silă sci-i mai scriu unchiului; el
c din cei cu griji de milioneri şi noi suntem prin pulbere incă. Şi astfeliu nu-i om
rău el dacă nu-i ceri nimic.
Al D-tale,
G. Bogdan

IV So utcza, 6, 21

10
Okros, Dai poştal [\'Ora 1889/

IUBITE DOMNULE BARSEAN!

M-am oprit pe la Okros şi îti scriu ceva ca răspuns la scrisoarea din urmă.
Regret tare mult, că n-am putut să-mi fac un examen, de la o neme m-a pără
sit ,·oia de-a invăta ungureşte; şi de la altă vreme m-au părăsit şi puterile cele fiztcC'.
Mă apucă iară nervozitatea, tocmai cînd nu trebuia. Un doctor-profesor, mt-a ~pus,
ce-i drept, că n-am la ce mă teme şi că 6-8 săplămîni de cură la băi de fer şi pucioasă ori sare şi pucioasă mă vor restabili, să nu mai mă tem de neo întrerupere
de carieră. Oiu face-o asta, de voi putea. Jn tot cazul la toamnă aş ,oi să pot fi în
serviciu gimnaziului. Ce n-am făcut, să face apoi de aici încolo.
Mai rămîn ceva aici, să prind ceva putere; aerul îmi priPşte. Mult nu nii sta
şi voi , eni apoi la Braşov, să văd ce-o mai fi. Mai aştept şi un răspun5 al unei rudc>
în o cestie financiară. Şi mai mult penlru asta aştept.
Noutăti nu am.
Salut pe Doamna D-tale.
Bogdan

rrate-m<?u Iancu e la Mosc,·a,

să

caute inoarele lui Nestor

doară!

11
Budapesta, dat

poştal

[1889]

llJBITE DOMNULE BARSEANl

Am înteles că m-au ales. La o conferinHi ati fi Yorbit să-mi
română. Te rog să imi pui aici şi o clasă superioară; VII aş nea. De
sli mă pol ocupa şi cu lucruri mai mari, nu cu de cele mici ... Dacă-i
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să-mi

dai -

să-mi

pl11că!

nea\"ind istori11 --• ce,·a filosofie,

Ioqică

prin 12 sf'pl. s1.n. ,\ici f11r o cură scurtă (25 băi) dc>
simt; 11poi voi trecP iar pP la Ocna ,·rt•o şeptP zile,
să şterq un simptom rare acolo dispăruse repedP şi mi-11 rPapărut pe drum. Poat0 că
lrc•rp şi aici ~-- ce nu cred. Atunci viu de-a dreptul. ParP că mi-e şi zor să mă văd
în clasă. Sînt încă aşa de copil, de-mi f11c de pe-acum în e11pul meu cel plin clP supărări cite o prc>le~wre. Cele introdurt;ve le 11m gala! ...
Vlairu a fost pe-aici; în timpul cucuruzului de lapte, o probă că oamenii sp
schimbă-n timp, şi că timpul se potriveşLP cu o sPamă ele oameni. Erau fără „gucker"
şi deci cred că nu ,·or vedea multe şi mult ...
El mi-a spus că eşti acasd şi că faci socoteli de in\'enl11r cu un om, a rărui
cinste nici el nu şi-a pre\uit-o mai 'iCUmp, decît trei sule.
Mi-a părut bine că mi-a spus.
De ce?
'.\iu numai că o fi rînduialti la anul; ci şi rct H!i primi scrisoarea 11st11:
Pe scurt: Te-aş ruga să-mi lrimiti vreo douăzeci de florini şi te-ntăbulez la locul
prim pe plata ce-o voi avea-o. Am cerul de la cei ce mi-au dat pînă acum destul.
Cinci îmi mai trebuie ce,·a, ceva, nu-i mai supăr. Dacă poti, ajută-mă D-ta pînă
mai apoi.
Oricum, dă-mi un ră~puns repede.
Să prepar ceva pe Sf. Sofia?
l)p

pucioasă

\'Pnit eu
şi-mi

aş

,·pni

lac bine,

pînă

văd

şi

Al D-tale prieten,
Bogdan

(Ofeen), Buda, 2, Zsigmond-utcza, 28, 13

12
Buda, Dat

poştal.

[rnra, 1389)

IUBITE DOMNULE BÂllSEAN!

Mui întîi un Merri şi - apoi altele .. ,
Să mă fac .,pe deplin sănătos"? Cine-o doreşte m11i mult decil mine? De-aceea
m-am aruncat şi în mililic11 necuviinţă de \i-am scris scrisoarea trecută aşa cum ti-am
scris-o, Mi-am lungit vremea de cură. Aici stau pînă duminică, cînd am împlinit, cu
două întreruperi ele azi, douăzeci de băi. Efectul lor momentan este liniştire admirabilă a nervilor. Deri este imposibil să nu fi profitat ceva. Mai multe nu fac, pentru
că pucioasa şi apa caldă slăbeşte. Deci plec la Ocna iar. Aici vreau să mă odihnesc vreo opt zile şi să mă scald de patru cinci ori în apă căldută (după scaldele
de-aici nu-i bună rece) şi să şterg un simptom, care acolo dispăruse total şi care rni-a
reapZirut prin oboseala şi zguduirea trenului. La Ocna prisosim vreo 4-5 k~J în
greutate!
Conchid că organismul meu are tendinţa de recreare. RJmîne să-l hrt1nesc bine
cu linişte, vin roşu şi ceva apă şi electricitate. Aşa cum se spune aici.
Aşa dar cred că mă voi întoarce cu multă nădejde, clacă nu „deplin sănătos".
Dar mă întorc şi cu poftă de lucru. După cum am de gînd a-mi întocmi traiul,
voi putea face tol ce sunt dator şi vreau să far. Voi fi pustnic afară de şcoală şi
dasdil la şcoală; nimic altceva.
A5 a\'ea poftă să fac chiar şi mai mult. Mi-a picat în minte să ţin adecă un
„colegiu" despre Eminescu. Gimnaziştii superiori mi-ar fi publicul; străini, cine 11re
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poftă. Aş celi cu ei pe lot [minescu şi li l-aş explica; să-i învăt cum să citeascii.
Eu cred că D-ta, D-le director, mi-ai pune la dispozilie o sală; încolo ştiu-aş eu ce
sa fac ...
Aici m-a condus şi ideea, că poate, cine ştie, nu voi avea norocul să propun
mult timp, Deci să fac acum lot, cit pot face. Cînd am avut gîndul iisla, într-un
moment de sl<lbiciune de care am avut eu clesLule, mi-au dat lacrimile.
Dar „datoria" mi-oi achita-o complet că m-am supărat putin că nu mi-ai scris
ce am şi, mai ales, în ce clase. Te rog fii bun scrie-mi asta pe-o cartă poştală şi
adreseaz-o simplu la Ocna ...
Noutăti nu am niciuna.
Salul pe> Dna Catincu\a.

Al D-tale prieten de\·otat,
G. Bogdan

aşa

Ps. Cetii în „Tribuna" că B ... 7 petrece-n Sibiu. Să capele vreun post?
pricini a fost pe-acolo şi Pletos de la Năsăud! Se îmbulzesc la - ?

Ştiu că-n

13
Ocna Sibiului. Dat

poştal

{IBBQ)

IUBITE D-LE BARSEANI
M-am rînduit aşa: 12 zile mă scald odată în „balta verde" Gradus ad Tăkelianum
pe care, după cum îmi spune Dr., voi utnbla ca Christos pe ape, aşa să fie de greu
de sare. D-lui speră s5 mă reculeg binc>. Vedea-vom. li cred, căci neau să-i cred,
deşi Alex. Roman mi-l descria ele mare iqnornnl. Fata nu-l d,i de' minciun:1 pe Ronrnn,
deşi-i aproape de Boulanger!
Sorotind că stau 6 săpt. rnsa mă coslil 15 fi, deci 35- --36 fi pe zi în „bttlta \'erdl•"
şi vreo 30 cr. o bae. Deci \'C'zi di nici aici nu 111[1 il';>leuptli nici 1111 dt•1.1~1rn.
Vremea încPpe cu f1 umos,
Atila dc·ocamdală. Ştiind uncie eşti-li \-oi m11i da de ştire cum merg. Acum plec
111 prima baic>, cum ,·a fi plecat Peneş Curcanul de ,·oinicos.
Salut pe D-na Catinca el pueros. Vreau să fie (cu\'înt inde,;cifrabil
11.cd.]
cern şi latineşte. Cum ar boteza pianul latineşte? Tema pentru glosar!
,\I D-tale,

O. Hogr/011

14
Ocna, 14 iul/ic-) 188Q

STIMABILE OLE BARSEAN!
Sper

că

voi fi ceva mai bine

după

Ocna

şi

doar

~i mai bine,
Aş

dori

să ştiu

unde a\i

hotărit să

mergl'\i pe

vară.
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Te anunl cd „Tribuna• va deschide o listc'i pentru conlribuluri la statua lui Lminescu. Ar fi bine să faceti putină larmă şi acolo, să se facă a sumă lrumuşicJ.
Altă noulale e Cd la planul meu \·om pune la cale o societate pPntru răspîndirea
gratis a cărtilor în popor, contributii, cit nea fiecare, dar în toată lunc1 odată. Albini
îmi scrie că au discutat ieri la clubul lor ideile pe care aici nu ti le pol înşira, dar
ti le \'Oi scrie apoi, ca Brate s-ar învoi să fie cenzor şi Albini secrelBr şi că Albini
va căuta sct cîşlige pe b[a]r[onul) Urs pentru preşidenlie lt1 comitetul provizor.
Planul seamăna cu noua societate din Weimar, a.le cărei „scripte" le am deja.
Dar nu-i tot un8 ...
Mine ori µoimîne trimet concursul.
Sa.lut pe cocoana Catinca.
Al D-tale,

Bogdan
Din eroare o expediez abia azi,
Concursul l-am trimis.

sîmbăta.

15
Bucureşti,

dai

poştal

(1890)

IUBITE DOMNULE BÂRSEAN !

N-am nimic nou, afara de ce-li va fi spus d. Făgurăşa.n; îi scrisesem o scrisoare.
Cel mult că mi-am început lecţiile la Manliu, opt ore de latinii la inferior şi 2 pecit19.
La dr. Constant-a am fost. Suferise de friguri şi natural că se apropiase ceva de
.,Durchsichtigkeit"; [transparentă - n.ed.]; moşul cum l-am lăsat în Pesta.
Cred că \'Ci fi primit memoriul frate-meu. In zilele astea \'a apare şi al doilea,
mai important. Allce\·a nou la Academie nu-i. Ba e ce\'a, se tipăreşte nunta lui
Marian, căruia i s-a făcut mare nedreptate cu premierea nuntei odoricei divi-ei Se\ astos-ei. Asta-i femee şi ăla-i popă, aici şi fc•meile au ce n-au popii. Aşa inic-leg
că s-ar explica toată întîmplarea!
Maiorescu! începe azi curs şi-li vui scrie de ast11.
Salut pc• d. Catinca şi familia,
Bogdan

16
Bucureşti,

dai posta} (I B90]

IUBITE DOMNULE BÂRSEAN!

Azi am ce-ti scrie.
Am fost la teatru române'ic în sfîrşil! Aşteptasem cu dor pe Macbcth. Piesa era
ciuntită rău sp(re] e(xemplu] de monologul portarului nici urmă ş.a. Mai bine ciunteau
ce\'a din scenele vrăjitoarelor care au produs ilaritate în o parte din public, căruia-i
lipseşte se vede cunoştinla critică a lui Shakespeare, şi care-ar fi pulul să-şi aducă
aminte cel pulin de comediile din descîntecele noastre şi să nu riză la Macbeth! Şi
cJpo;cîntecele şi vrăjitoarele ~Ji'1sesc sprijin şi în credinţele! ace~tea ale nnc1stre, în cari
odata am cre:tut toli. Dar fantomele? Bangno ieşind de sub scenă pe maşini, de-I vede
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toi publicul ~i cei ele pe scenct nu-l vt1d, afar;\ de Macbelh; ce qoqomc1nic,! J.u a<,
pre1enta 11ceas[[1 scl'n(1 l,ir[1 ajutoare tehnice, li1sint pe Macbeth de halucinutor, şi
publicul ar în(elege din jocul artistului deplin şi tot! Asta nu sP face şi monologuri
a)a de> rPalislic frumoase se lasă afară; ciuntarea a fost straşnică. Lasi'.i-i! Artiştii?
Manolescu-i artist; d-rn Ciupagea o debutanU1 promilctloare, cu qlasul ciiplu'>it de o
nuan\ă cit> răguşală, silitoare, căci simleai că plănuite sînl anumitele momente, nu
iP)i le ca clin inspira\ie ori altfel sim\eai că acum iese din şcoală, uneori; trupul
prea gingaş pentru Lady Macbeth; fata putin capabilă să ia expresiile răută\ei acesteia, un cuprins infernal într-o gingăşie îngerească. Aş ciori-o să o văd în Romeo şi
Julia, crt>cl că ar fi (o) elegantă Julie. Oricum studiul şi fată de ignoranta tuturor celorlalti, ce erau pe scenă este ce\'a, ce-ar trebui pus în lumină, cînd scrii cronice ca
Gion! Atîta-i ce-li pol spunt> pe scurt de ea şi de teatru pînă acum. Publicul galeriei,
de sus este grozav de murdar, \ine şezătoare; cel din logii ~ aici am căutat numai
fetele muerilor şi nu şliu cum de nu am găsit frumoase, în vreme ce pe strade întîlnesc zilnic chipuri, ce te pot face poet bun, chiar un Alexi ori Vulcan să fii; îmi plac
de mă topesc; noroc că ...
De la Academie \i-am scris ceva îmi pare. Acum lucru şi eu acolo, la teză. Teza
mi-a ales-o dl. Sturza. Cea veche este deja lucrată de altul. Am: Petru cel Mare la
Prut; Bei/rag zur Geschichle Pcler's des Grossen [Contribu\ii la istoria lui Petru cel
Mare -- n. ed.]. 11.\oarele> româneşti \·or forma punctul de concentratie; o critică şi
o complPtare a lor; apoi caraderislica politicei ruseşti etc. Acum citesc pe Niculce.
O. Sturza îmi va da Weber, Hermann, Bruckner din Oncken, monografia, Notre, din
cronicari, Xenopol, Hurmuzaki, un englez, pe care dl. Sturza mi-a promis că mi-l
va ceti traducîndu-mi-1, incit mă interesează. Aşa dar, după ce m-am băgat în vorbă
cu d. Sturza trebuie să lucru, ori îmi scade curajul ori ba, ori" vreau ori nu. Şi-i bine
~sta penlrn mine, cel ce şov[1i. A fost un noroc că m-au gonit, ci:i aşa voi fi repede titrat, decît aş fi fost rămînînd acolo.
Altceva n-am de comunicat. O întrebare: la Sf. Nicolae ar fi ceva documente
din timpul acela şi fără să aibă legătură cu tema mea1 Ian vezi ...
Constanta_ aşteaptlt un ministeriu, de nu va fi sosit cu al (indesciprabil), care sci-i
dea ceva bani de mers în străinătate. De Didina am zărit-o odată pe stradă; pentru
cocoana D-tale astea.
Al D-tale prieten,
Hogclan

strada Rafael, 11 (Caleu l\!o~ilor)

/nucureşl,

1890/

IUBITE D-LE BÂRSEAN,

Nu \i-am scris de mult. M-nm înglodat în lucrări cari abia mai lîrziu s-or i\·i.
Trebuie s[1 lucru mult şi s[1 n-am bucuria succeselor, pentru c;\ n-am lncriiri anterioare; aceasta o înţeleg pentru teză.
D-lui Manliu c-ajut ln lucrarea unei poetice, pentru şcoale şi el primeşte multe
clin svaturile mele. Şi aşa sper, fără a fi nemodest, că \"e\Î an:•a întiia oară o poetică
bună românească. Din anul viilor ea ar putea fi introdusă şi la gimnaziul, la care
nu-mi era dat a lucra şi eu mai muli,
Manliu mă roagă să-li scriu aceste lucruri. Ar dori sd-i fie recomandate cărtile
lui ele gimnasiul vostru Ministerului unguresc. Roman ele la Pf.'sta şi B11rcian de 111
Sibiu i-au dat svnlul acesta, care-i o condi \ie pentru ca aceste căr\i să-i He oficios
recunoscute şi acolo. Deci ar trebui să-mi scrii ori sc1-i scrii lui, d,.1c;, Conteren\a ar
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fi dispusă să facă recomandaţia asta ori cererea asta Mini'>lrului prin consistoriu ori-

cum e obiceiul pe-acolo?
Vă salut, împreună cu d-na Catinca de sărbători.
1'-,;S, Ră<ipunsul mi l-ai putea trimite prin frate-meu, ccHo-i ncolo.
Al Diale serv,
Bogdan
Sir. Arcului, 17

18
Sibiu, dai poştal
(12 mai 1892 -- cu creionul]
D-LE BÂRSEAN !

l\i comunic înlîiu Cd s-a holărît ca de sîmbătă ce vine într-o săplămînă - D-nii
Urole şi Albini să plece la Viena, unde să pregălea<;ră smirea şi primirea clelegalilor. Ei vor ave deci vreme să simtă mai intii ce o să iasă din această afacere. - primilă bine de toţi. De toti astfeliu citim azi, joi, în reclac\ie scrisori de aderentă;
1mii se ofer să vină cu corurile de plugari la gară să-i salute cu dntece etc., cari de
illlfeliu vor li avizate pentru întoarcere.
Deci Aurel a scris de grabă opera La situa/ ie XX.
Salut pe D-na Catinca şi î!i string mina cu drngo-;le,
G. Bogdan

19
/martie 1893/
D-LE BÂRSEAN!

Eu nii pleca în zilele acestea la Cernăuti, unde voi lua locul lui Pipoş. Trebuie
ajung în 18 april st.n. la post.
Teza mea a rămas pe jos cu spiritualul Lorenz. lntîi a primit-o ideal; yăzînd-o,
real, mi-a zis că unde va putea el controla izvoarele?; a tinut-o însă la el; răspuns
final: ,,1/eissige" Arbeit (muncă harnică - n.ed.], dar el nu poate lua răspunderea
căci izvoarele sunt pentru el necontrolabile, deci râmîne ca facultatea să decidă dacă
admite părerea unui istoric străin (Krones gîndea Lorenz; eu am propus un român).
Acum primesc un răspuns de la decanul că profesorii nu admit acest expedient şi
deci să las orice încercare oficială, care ar avea acelaşi răspuns (decanul e binevoitor, el singur).
Mai fii doctor - în Jenai

să

3G -

Crisia '79
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Am scris lui Oncken în Giessen şi Meinhart în Freiburg. Amîndoi rfi.pund s-o
prezint oficial, ca ei să o citească apoi. DC'ci mai tîrziu voi încerca cred ei, ori numai
poate. Neavînd cu ce sta pe-aici, trebuiu însă să îngrijesc intii de stomac; şi aşa voi
merqe la Cern[1u\i, de unde, avînd o săn,·1tate mai bunii (sper cii. se va face!) am sZ1
vă povestesc cu cîteva broşuri istorice-politice: Petru-Maior; discursul lui Bi'irnut, introducere, text-cores şi note; Supplcx Jibe/Jus, traducere şi note, introducere mică (şi o
mare lucrare asupra evolu\;ei politice a ardelenilor (mai ales) a ungurenilor. Am deja
cîteva cestii foarte nostime all/eJ văzute decît Ia Barit, ,.Tribuna" (chiar!) etc. Idea
mi-a precipitat-o abuzul ce-I face „Tribuna• şi mai ales aderentii ei corespondenţi de
vorbil „face epocă". Chiar şi „Gazelil poporală" a lui Russu-Şiriilnul face epocii do~
ist JieJJer Rlodsinn [C' curată prostie> -- n.ed.) şi deci trebuie vorbit odată din punct
de vedere istoric-critic în contra stupidităţii acesteia, pe care i-am scris de cîteva ori
.,Tribunei", că este curios că o cultivă în publicul nostru chiar şi ea, care era -- critică. Dar alta vreau să scriu ...
Te rog spune-mi acum I) cum c> cu preturile de care te-am întrebat? şi 2) dacă,
tipărind la Braşov pe Maior, aş putea să sflrşesc mai iute, voind D-ta să faci a doua
corectură, controlînd dacă s-au cores greşelile îndreptilte de mine, sau cetind tot?
La Cernăuti nu aş scoate bucuros broşuri cari Yor fi uneori radicale de tot şi
deci ar putea fi incomodP pentru redactor -- auc;lriac !!
Tf' rog scrie-mi la Cernău\i: Rf'rl . .,Gaz[f>la] Buc[ovinei]", str. Francisc, 7. Eu plec
de-aici mîine, să pol sta în Viena pulin. Salut pe Dna Catinca.
G. Bogdan
Voind să fac din G[azeta] B[ucovinei] o for\ă şi culturală în aceste părţi am să
trimit la to\i prietenii cite o scriso,:tre, să mă ajute colaborind. Şi D-tale! Nu ai ceva
să previi invitarea oficială? M-ai surprinde plăcut.

20
Jena, 1 I\' 93

DOMNULE BARSEAN!

Fragnwntele din Petru Maior s-au tipării cam fără ,·oia mf'a, din care pricină eu
am şi încetat a mai fi colaborator la monitorul nostru oficial. Un articol mai e acolo,
care poate nu va ieşi însă, C' despre Gion, urmaşul în linie dreaptă al lui Midas.
Jn sfîrşit Maior l-am gătat ieri, de supZ1rare, <;,i-l voi scoale sper foarte repede ca
Nr. I din „Bibliol0ca natională" . .,Scrieri populare". Ai să fii mul\ămit cu el! A doua
lucrare, pe care în tarti lil noi aş sfîrşi-o într-o săplămînă este introduc-erea şi c-ompletarea unui comenlar la discursul lui Bărnut. la care am scris neo patruzeci de note
deja. Etc.
Vă mai ţine\i de cuvînt? Veţi lucra ceva?
Astea le-am scris ca să nu îţi scriu numai ce urmează. Aş dori adecă să-mi po\i
spune ce costă o coală de tipar, formatul, hîrlia şi tiparul celor 50 colinde, la
dl. Aurel? Cu un prilej proxim informează-te te rog să-mi po\i spune prea probabil
după ceţi voi fi comunicat o nouă adresă. Adaugă alunei, te rog foarte muli, care-i
preţul unei coli asemenea întocmai la prinicipiile comerciale a „Mureş-ilor" romantici - rău i-a batjocorit antisemitul! - şi Ia lepturariul lui Onit. Eu cercetez ce-i
mai ieflin, dar şi de formă trag seamă.
Salutînd pe so\ia D-tale î\i poftesc sănătate şi voe bună, ce-mi lipseşte mie.
G. Bogdan-Duicd
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D-LE BARSEANI

S-a decis să se continue o confercnlă maw pe ziua ele 16,28 ,\lov. Pîn:·1 ,1tunci o
micli conferen\(t va mai fi, chen1c1li fiinci <_;i „111ocicriilii", 'i:1-';,i dC'a qlasul.
Am as stal şi eu la toate clisculiunile şi clupă Pic, nu am nici un singur motiv
s:1 relrnq vreo vectere din ele pe care le cunoşti c:1 Ic am.
Un lucru mi s-a clarificat. Nu aş insisla asupru intimilălilor ca [a] cl'le spuse ele
dl. Sturdza clecît fiind absolut necesar. Ce-a fo~t, v~tcl C<l a fost necesar.
BranU;;le l-a atacat rău şi a fileul prost lucru. ,\ intărîtat Bucureştiul! Dar s-acu
acesta va vorbi şi mai lămurit.
In numărul urmtitor (a) ataca pe ~îrbi, precum sîrueasca „'.\laşe Delu" ne-atacă
pe noi, fiind ziar guvernamental.
Alt punct de cliferen\ă!
Dacă-n scurtul timp al „directiei" sale, Dr. V. Rr(anişte) a făcut atîla diplomatic,
e de aşteptat să bancroteze, ca şi Kossuth Ferencz.
Şi deoarece noi încă dorim lămuriri, îl voi pişca clin cînd în cinci, ca Sd se dedea
şi mai bine la ·
Asupra altor lucruri, ciorile poate, \'oi vorbi venind mai apoi la Braşov.
Am v;-jzut pe Saftu azi. I-am spus că am impresia că nu stă rău cu na\ia (?) de
la Braşov. /\ zimbit şi-a înjurat pe cei de-aici că nu escriu concurs, deşi legea conslitu \ionată a bisericii îi obligă de 1 1h an. Se-mpedecă aici aşadar.
Vă

salut,

Duică

22
[Scrisoare cu antetul „Tribunei"]

Sibiu ... 189(5/

DLE BARSEANUI

Planul cu istor· a l-am lăsat baltă. El nu a fost primit cu căldura ce aşteptam.
şi eu, cetinei, t":etind, m-am convins că nu-i preparată lucrarea de-ajuns. Eu
însumi dau de greută\i mari cu partea demografică. M-am lăsat deci de gîndul
acesta.
Dar am altul: să scot o revistă lunară, ştiin tifică şi anume: 1) istorică, relativ
la Ungaria, Ardeal (şi Bucovina mai puţinel), relativ la România cu mici notiţe, relativ la cea mare europeană numai modernă şi politică; 2) economică cu studii asupra
chestiilor actuale şi la noi; 3) critică, relativ la orice apariţiune de la noi; 4) novele
şi poezii numai originale, la mare nevoie ceva tradus din 1. originale şi bun.
Te rog şi pe D-ta - revista e sigură - să lucri ceva, pentru primul număr deja.
Eu aş dori vreo poezie, două, pentru acest număr, care din parte mi va cuprinde destulă istorie ardelenească, nişte documente de
la 1848 (din Bucovina) şi feluri te noti te.
Pentru un alt număr 3 ori 4 aş dori un articol asupra cronicei braşoveneşli de
care-mi spuneai, cu excerpte interesante.

Şi-apoi
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O să fim cam aceiaşi oameni cure era
viei (Probeanu)
J\ştepl un răspuns scurt.

să

23

fie la istorie, din Bucovina Dr. G. PopaAl D-tale.
Duică

Ps. Revista o doresc să fie 4 coale de tipar, oclav mare. Pre\ul ,·a Ii 5 poate 4 fi.
Prospectul şi im·itarea la abonament o fac deja în noiembrie, în care Jună vă cer la
Braşov toată protecţia.

D.

23
Focşani

9/21 iun. 99

ST(IMATEI D-LE BARSEAN!

Vreo 40 de c>levi ai liceului nostru \·or veni pe la Braşov, făcînd o excursiune
munţi. Ci \Of fi conduşi de C. Calmuschi, profesorul de geografie.
Am scris despre aceasta d-lui Oniţ, rugindu-l să facă ce poate ca cle\ii noştri
s5 găsească un cuarti v şi o mîncare eftin5, pe 2 zile, cit \ or sta acolo.
Pînă azi 9/21 iunie nu am primit nici un răspuns.
Elevii vor sosi pe-acolo prin 4-5 iulie.
Neavînd nici un răspuns de la cil. Onit, le rugăm pc D-ta să ne spui: pute\i face
ceva în sensul spus? Nu cerem o încvartiruire gratis, ci mai ic>flină şi - dacă se
poate - şi gratis (partial) prin unele familii, care ar ,·oi să facă acest lucru (p.e.
penlru familia mea o să dau eu la cîliva elevi scrisori). De acasii ar putea d. e ci. Sterie S!inghe să le facă ceva ieftin şi totuşi bun. M-am gîndit că poate parochia i-ar
admite în şcoala din Prunci ...
Te rog f. mult, d-le Bârsean, sfi faci D-la ceva. Şi să ne scrii ...
De la Braşov ele\·ii vor face o excursie la Dîrsle. Dacă Vlaicu i-ar însoti ca sl!
le explice fabrica de la Dîrsle şi d-ta locul ati face mult bine.
Intre noi: elevii noştri nu sînt prea maluri. Scopul este să le procurăm exper ente. Faceţi ce puteţi, ca să ne ajulali, ca frali ...
R."1~punsul îl aştepl."un pe adrc>sa d-lui Calmuschi, aici. Te salută cordial,
peste

Duicd

24
Bucureşti,

25 111, 1902

IUBITE DOMNULE BARSEANU !

1\i scriu în numele meu, al lui Chcndi şi Şt. O. Iosif, la care sîntem siguri că
se va al[1tura cel pu\in şi amicul Coşbuc (Nu l-am glisil sZ1-i spun, Cd puteam Lice şi
în numele lui. E patriot bun).
Nouă ni se pare că înlîiul lucru ce-ar trebui să-l face\i pentru „unitatea Jimbii",
ar fi o revistă bine făcută, redactată de D-la, lot la BraşO\·, ele membrii d0-aici ai sec\iei literare>. Rc>daclală, căci de tipărit se poale tipări şi la Sibiu. ln acest caz, fiind
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s·guri că revista Transilvania ar de\'eni ceva, cc nu C'ste acum, noi ne oferim să
scriem regulat la revistă, dind lucrări originale şi --- mai dPs -- raporturi regulalC'
asupra literaturii curente, pentru ca lot ard<:>leanul să afle repede ce-i bun şi de CC'
este bine să se apere. Am combate literatura rea, am recorn,111Cla-o pe cea bună. Alîta
este de-ajuns să spunem a?i, pentru ca să po\i conchidt• cc-am putea ajunge să facem
mî.m•, poimîine ...
ln lot cazul, le~Jălurile cu literaturile străine ar trebui culti\·ate prin traduceri
a!E.•se, nu numai ca artr1, ci şi ca puncte de vedere filosofice ';,i soci,tle. La brnşoveni
noi am găsi des gur cea mai limpede înlc•lcgere pl•ntru un libcrnlism mocterat (alît11
le-am concede şi ultramonlanilor de la Blaj), pPntru curajul de-a spune şi în 1\rdeal
lucruri, de care fierbe lumea şi pe care nu Ic urmărili nici cit le urmărim noi de aici.
Aceasta-i ideea mea. Chendi, care a scris în „Tribuna poporului" trei mticoli
grăbili ~ îmi pare rău că nu i-am cunoscut înainte de-a apare nu spune nimic
pozitiv. Şi tonul e prea întărîl11t, de ce nu-i nevoie în chestii dc-ace~tPa. Mie-mi rrnn·
că dacă s-ar real za ideea mea, pc care te rog s-o discuii )i cu Dr. Scxlil dac/i-i lr1
Braşov, s-ar aduna şi al\i scriitori de-aici pe ling~i D-,·oastrJ. D.c. ,.polic1raful N. lorqc1
(, orba „Conserrntorului" ), Albini etc.
Aceasta-i singura calc, pe care lribunişlii ele cîndva se mai pol aduna to\i, lilcra/iceşle. Şi nu-i de loc cuminte, dacă mai a\'em ,·oie de-a vâ da ce pull'll1 da s~i se
refuze o condi\ie, Redacţia D-voastră, ... pc•nlru a cî~tiga 11li\ia colaboratori.
Scri!,,oarea aceasta este scrisă pentru D-ta. Sint citeva idei şi note personale, cart'
nu se pot ceti, d.e. în sectia D-\'oastră. De-aceea, dacă ve,i c{1 <:> de făcut ce,·a, \'l'i
spune numai ce am propus noi, dar nu le vei ceti scrisoarea. Cc-or zice „ullramontanii" şi vechii duşmani ai „tribuniştilor", dC' care ,·or ce,·a?

Te

salută

G.

cu vechie clragoslc,
Bogdan-Duică

Sf. Voivozi, 15

25
Rucureşli,

[dactilografiat]

20 iunie 1021

STIMATE DOMNULE,

Presupunînd că veţi fi bucuros a colabora la „Omagiul literar" pregătit pentru
'.',;, Iorga, di rog a-mi trimite mie o contribulie despre care permiteti-mi a mai însemna că nu trebuie să aibă o întindere prea mare.
Cu mul tumiri şi stimă,
D11c11re~li, .,trnda Frumoc1siî, 413
G. Hogdan-Duică

26
14 ( 1)

s--

0/irăs, dai. poştal [aprilie 1889/

CC\'I

DRAGA ALBINI,
Venirea mea la Ucuriş a fost de folos şi pentru voi; a\i început deja cu „Nu

eram de-o

samă".

Con•c\iile lui

Coşbuc

au fost bune.
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Am scris iar ceva! O crilică, ca put"ne din cite au ieşit la noi în anul ăsta. E
nu-i vorbă, dar cu învă\iHuri foarte pozitive-n ea. Cine-i orb nu va vedea si
înţelege. Cred că şi Muntenescu îmi va multămi, deşi a fost aşa de impertinent de
nice nu mi-a răspuns la o scr,soare, prin care-l rugam să-mi trimită ce-a scris, să pot
,.să nu-i fac nedreptate, să nu-mi scape ce va fi c1vînd bun" .Nu i-am pomenit de scrisoarea de la voi!
Astfeliu mi le-a trimis Vaida -- care mi-a scris că ne-a trimis pe Taine gala'
Taine al lui poate ieşi după ce aţi publicat foiletonul ce mai e de mine, de Shakespeare. Că mai departe nu ştiu de voi lucra treaba asta. M-au trecut sudorile, cind am
vrut să-ncep a scrie mai departe, numai gîndindu-mă la ea! Va continua Popovici
de la vară. Tot de la vară va scrie Vaida un articol de Shakespeare pe larg, şi după
nişte indica\ii de-ale mele. Va fi ceva de copilul ăsta. Mi se plînge că-i lipsă de
păreri literare în Gherla.
Popovici mi-a promis că asemeni se ,·a ocupa şi va căuta să popularizeze ce,·a
din ideile lui Maucauloy? Ei, mullumit eşti frate burtosule1 De te-or închide şi pe
line odată mai muli, ai urmaşi. Şi-i bine că aibi!
Coşbuc ce face cu foiletonul de poesii poporale?
Tu ce faci cu corespondenta despre foile pedagogice şi cu cealaltă de tinerime
şi demoralisare (subcer mereu răspundere de va fi proces iară!). Cred că aştepţi să
treacă din materialul cu năsăudenii, care-i „ccstiune arzătoare". Bine, dar nu le uita.
Lu foileton m-aş grăbi. Şi aş voi să-mi faci hatîrul să începi acest foileton cu
titlul Muntenescu cam pe la neo joi-vineri, pe cînd eu voi fi în Arad, să văd cum să
înţeleg oamenii despre ăste lucruri, dacă poţi, se înţelege. Şi cred că vei putea.
Noroc şi sănătate.
Lucre\ja Suciu va scoate o broşură de poesii, dedicate lui Sla,·ici, la Institut.
De ce nu i-a răspuns Direcţia? Sau urgeasă. Le-am aranjat amîndoi acum, din cele
vechi au picat multicele; mai nouă în total sunt ceva. Voi a\i putea da o notiţă, mai
tîrziu, c1nd vă voi scrie eu, că poate voi duce manuscriptul la Slavici, să-l citească el
mai înlîi dac5-i vorba să-i fie dedical! Or crepa de ciudă iezuiţii noştri! Şi asta sigur va fi! Cred că şi lui îi va fi o mic[1 mulţămire ~i tocmai pe cînd ese de la Vacz.
De Colic voi scrie în curînd de la Pesta. Statislic aceea a postei mi-o tăiasem ~i
eu din ziare şi o păstrez. Vei fi muJtumit.
Ce-i nou1
Dacă Pîrvu vine la Pesta, zi-i să mă caute la 2 orc p.m. şi totdeauna în IV Molnar-utcza, 13, I, 7, ori în Cafe Central după prînz, pe la patru ore, oricind.
Salutări la toţi!
Cînd te-or duce rob1 Să mă informez pe la Cariei, dacă-ţi este pe-acolo apelul1
lungă

Bogdan
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DIHORUL ŞI COLABORA TORU BIHORENI
IN PRIMA ENCICLOPEDIE ROMÂNĂ,
TIPĂRITA DE „ASTRA" (1895-1904)
de
CONSTANTIN MAUNAŞ

într-o lucrnrc prcccclentă ne ocupc1m ele colc1borc1lorii bciuşcni ili
„Enciclopediei Române", c1firmâncl şi prin c1ccasti:l legăturile pc cmc
Beiuşul le-a avut cu Sibiul înainte ele constituirea despărtămintului
„Astrei". Rezulta tele acelei cercetări 1 expuneau, totodată, sub o nouă
calitate corpul profesoral beiuşctn, prol>înd prin colaborarea clin proprie
iniţiativă la prima enciclopedie română, atîl nivelul său ridicat de competenţă profesională, cît şi, în special, nevoia de afirmare cultunt!ă într-o
unitate firească de aspirc1 ţii şi credint[i cu „Asocia ţiunect", ele veni tă exponentul românilor din Imperiul austro-ungar şi factor de colabornre
al lor, pe deasupra graniţelor, cu confraţii din provinciile surori din
România.
Dar această punte de comunicare şi de comuniune pe cure u întins-o
între români „Enciclopedia Română" esle mult mai amplă în ceea ce
priveşte Bihorul decît am conturat în lucrarea noastră anterioară.
Prezenţa Bihorului ca judeţ locuit în majoritate de români şi a bihorenilor ca şi colaboratori ai acestei vaste lucrări, esle mult mai întinsă şi, nefiind studiată pînă acum în întreaga sfc•ră a chestiunii, ne
propunem să o facem în cele ce urmează.
Semnifici:lţiilor ei, vizînd în principiu administrarea încă unei probe
din acele vremi, pentru definirea dinamicii româneşti în spa~iul strămo
şesc al Ţării Crişurilor, adăugăm, prin prisma rezultatelor cercetării ele
faţă, şi o pagină mai puţin reliefată în datele sale concrete pentru istoricul leg6turilor reciproce româno-germane.
1 C. Mălinaş, Colaborarea profesori/or beiuşcni la prima cncic/opcclie romcuw a
Astrei, 1895-1904, în Biblioteca, Editat de Biblioteca jucleteană Bihor, Oradea, 1978,
p. 72-92. Lucrarea a fost prezentată la sesiunea ele comunirări din clat11 rle 11 octom-

brie 1978 ln
,.S. Vulcan".

Beiuş,

în cadrul

aniversării

a

150 de ani
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Mălinaş
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Avem în vedere oqlinclirea în „Enciclopedia Română" a vieţii so·
cial-politice şi a culturii germane prin articolele scri<;c de \V. Rudow.
soţul poetei Lucretia Suciu.
Urmărind revisla „Transilvania" de la sfîrşilul secolului trecut se
poale reconstitui cu deslulă amplitudine mecanismul uriaş pus în miş
care pentru editc1rec1 enciclopediei, care va deveni" cea mai mare şi
mai irnportanlă dintre întreprinderile liternre realizate sub egida „Asociaţiunii ":!. În prima şedinţă după Anul Nou a Comitetului Aslrei, lc1
Sibiu, în 3 ianuarie 1895, Corneliu Diaconovich propune un proiect
„pentru o nouă întreprindere literară din partea Asociaţiunii în scopul
lăţirii ştiinţelor în cercuri cît mai largi ale poporului nostru, anume prin
editare unei enciclopedii române":1•
Comisia, căreia îi este dată spre studiu propunerea, o îmbrătişează
fără rezerve, dar şi fără a-i destina fonduri, totul urmînd a se face,
am zice noi astăzi, prin autofinantare. ln numărul din 15 februarie al
revistei J\sociaţiunii se tipareşte _\pelul „Creştere şi cultură." prin
care se face publică chemarea la editarea unei „Enciclopedii poporale", al ci:'Hei scop era de a deveni ,,un sfetnic şi un conducător
pc toate Lemele"\ deoarece „popularizarea ştinţelor şi artelor şi lă
ţirea cunoştinţelor folositoare sînt cele mai eficace mijloace pentru
promovarea progresului cultural al unui popor":i.
lzvorîtă din tradiţiile iluminismului românesc, lucrarea vc1 depăşi
practicismul pe care aceste rînduri ar putea să-l sugereze şi se va con~titui mai complexă decît chiar apelul o denumeşte. La amplificarea
substanţialităţii ei vor contribui colaboratorii, care vor completa registrul de titluri astfel „incit lucrarea nu va deveni o enciclopedie de sfaturi folositoare, ci „Enciclopedia Română", .,o publicaţie de caracter
eminamente naţional", ce, pe lingă faptul că „se va ocupa în primul rînd
cu cestiunile de interesu curat românesc, oferind în formă lecsiconală
o fidelă oglindă despre întreg trecutul şi prezentul poporului român "1i,
va cuprinde informaţii despre popoarele Europei şi ale lumii, despre starea şi progresul lor social-politic, tehnic, ştiinţific şi cultural. proiectînd
poporul român în concertul naţiunilor lumii.
În contextul absenţei vreunei tradiţii româneşti la care să se ataşeze', meritul lui Corneliu Diaconovich şi al biroului de coordonare a
~
3

Transilvania, Sibiu, 1895, nr. 10- 11, p. 231
Procesul verbal al şcdintei, în Transilvania, 1895, nr. I, p. 31
4 Apelul Creştere şi cultură, în Transil\'ania, 1895, nr. 2, p. 33-34
5
Ibidem
8
Transilvania, 1895, nr. 9, p. 271
7
Barbu Theodorescu, Istoria bibliograliei române, Bucureşti, 1972, p. Hl3-198;
Mircea Avram, Astra - iniţiatoarea primei c11cic/opedii româneşti, în Centenarul revistei „Transilvania". Sesiunea de comunicări din 11-12 mai 1968 (Sibiu, 1969,
p. 21-24); Constantin Simionescu, Prima enciclopedie română (Reslitulio}, în Biblio-

teca, 1978, nr. 4, p. 41
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este de a fi şliul st1 rămînă rec:eplivi, deschişi lc1 clorinla genea colaboratorilor de a lărgi enciclopedic1 şi ele c1 fi şliul selecla clin
noianul de oferte şi propuneri linia lucrării. chim clc1că şi-c1u văzut ele
atîtea ori clepăşile şi c1mplificale propriile intentii. În afluxul ele oferte
ele colaborare primit în urma publicării Apelului rec:unodşlern cei:I mai
clară şi pre~ioasă atestare a oporlunităţii exprese c1 lucrării, el U1rei lipsă
se resimţea de mult ca sursă ele informc1 ~ii, clupă cum excldma în epocă
cronicarul Gazetei de Trc1nsilvania: ,.A nu mcti rE!levc:1 aztăzi importanţa
unei enciclopedii penlru cultura generctlă a unui popor este superfluu şi
a nu simţi aproape zilnic şi ceas de ceas lipsa ei esle identic cu a nu
avea necesităţi sufleteşti, iar a le servi în uzul zilnic ele enciclopedii
străine este a-ţi aservi întreaga vic1ţă străinismului"!'. Bihorenii şi în ~Jeneral românii din Imperiul ctustro-ungar, lipsiţi ele instilu~ii cullurnlc
inc:urajale ele stat, c:1veau motive de nenumărnte ori îndreplă~ite să se
mobilizeze la chemarea Astrei, cu c1lît mai mult, cu cit în şcolile gimnc1ziale româneşti limba de predare nu era cea ma ternă, ac:centuînclu-se
tot mai mult procesul de desna~ionalizare a învctţămîntului, care Vi:I culmina în 1907 cu legea contelui Apponyi. De altfel este Cdzul să mnintim
că încă ele la 1790, în contextul creat prin „Revocatio orclinationum", actul din 28 ianuarie prin care Iosif al II-lea îşi retrage decretele presat
de factori europeni, în Ungaria se adoptă aşa numita Lege XVI, ce prevede o singură limbă oficială, limba maghiară, şi instituie profesori ele
această speciali late pentru „lăţirea ei prin şcoli". La 1792 limba maghiară se impunea şi în părţile anexate de Ungaria, între care şi
Bihorul, ca obiect „extraordinar" de învăţămînt, pentru rn, prin mai
multe etape ale chestiunii, să devină limba obligatorie şi exclusivă a
procesului de învăţămînt în toate şcolile de stat din Transilvania.
Prin legea din 1907 se etatizau şcolile confesionale, singurele în
care se mai putea asculta şi dezvollct deprinderea limbii române, răpin
du-se total românilor. ca ele fapt şi celorlalte popoare clin Ungaria, dreptul de a învăţa, ele a citi şi de a scrie în limba maternă.
Se instituţionaliza deplin şi sever, procesul început prin legea de
la 1790 şi care de fapt era mull anterior, parte integrantă a programului
dus de secole de lipsire de drepturi politice şi naţionale a românilor din
Ungaria şi Transilvania. Împotriva acestui proces „Astra" a purtat după
1861, o făclie cu merite nepieritoare şi niciodată suficient subliniate în
păstrarea şi dezvoltarea limbii şi literaturii române şi a fiinţei noastre
naţionale, fiind cel mai de seamă factor de legătură cu România. Iată
de ce repula\i scriitori, oameni ele ştiin~i:i. universili:iri, profesori clin lot
spaţiul românesc, indiferent de graniţe şi-au oferit gratuit c:olaborarect
rală

8
1n Trnnsi/vcmia, 1896, nr. 10-11, µ. '.n!J-230 se ctau membrii interni ai biroului
Enciclopediei: Dr. Bem (medic), Ilie Moga (învătălor). Ioan Popovici (profesor), Nicolau Togan (preot). sub conducerea lui Corneliu Diaconovich şi a „Astrei".
:, Gazela r/e Transilvania, 1896, nr. 243
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Printre ei se aflau

4
şi

au devenit autori c1i
Vincentiu Bahe<;;,
Laho\·ar\', C. Reidulescu-Motru, D. Onciul, Ci. Popovici, A. Sctligny, Th. Sperantia,
M. Strajctnu, T. Tarnovschi, N. Tec lu, ca să nu amintesc decît o parte
dintre cei mai iluştri, cărora li se adctugă prof. univ. Cuslav \ \ eigand
din Lipsea, cunoscut romanist, care în acei ani ct făcut o căllitorie de
studii printre români, publicînd în revista „Tr,msilvania" o parte din
cercetările sale.
Constituirea registrului de titluri a mers, astfel. într-un ritm, care,
deşi uimitor pentru lucrările de acest gen, este explicabil. Într-un an
s-au stahilit, printr-un efort de colaborare fără precedent în cultura românească, peste 30 OOO de poziţii, care, de fapt. în finalul lucrării c1u fost
cu mult depăşite.
Încă din luna septembrie 1895 revista „Trt111silvania '', care dădea
periodic c1tit ştiri. cît şi lista noilor colaborc1tori şi milita pentru prenumernrec1 cil mai multor exemplare ale viitoarei lucrări în vederea adunării fondurilor, contractării tirajului. fixării numărului de clişee, ce să
se comande la atelierele din Lipsea şi Viena, scria: ,.în urma Apelului
publicat în această cauză. s-au angajat pînă astăzi aproape o sută dintre
cei mai valoroşi scriitori, între care numeroşi membri ai Academiei
Române, profesori universitari şi de la şcoalele noastre medii. precum
şi mulţi alţi bărbati de ştiinţe şi litere" 10 • Drept urmare „lucrările pregătitoare sînt deja în curgere şi peste cîteva luni se va începe publicarea opului care este contemplatu în extensiune de circa 120 coale de tipar şi are să apară în fascicule lunare în decursul de doi ani" 10 . Dar,
aşa cum se ştie, lucrarea a crescut pe parcursul elaborării şi a însumat
aproape 3 200 de pagini în trei volume format in quarto, cu peste 38 OOO
de articole, 10 hărţi, 131 de ilustraţii şi anexe, fiind semnată de 172 de
autori" 11 •
Amploarea operei a determinat pe editorul \V. Kraft, care a avansat
banii necesari pentru tipărire, să instaleze încă din 1896 o tipografie la
Sibiu destinată special pentru „Enciclopedia Română" i:?_ Cu prilejul adunării generale a Astrei tinule la Lugoj în 27 august 1896, a fost difuzat
primul fascicol din „Enciclopedia Română", cuprinzînd pe 6 coale de
tipar (88 de pagini) 1 OOO de titluri, tipărit în condiţii grafice care au
produs cea mai adîncă impresie. Harta Africii, cuprinsă în fascicol. a
fost socotită drept cea mai bună hartă în culori tipărită pînă atunci la
români.
lucrării: Titu Maiorescu, Gr. Antipa, Victor Babeş,
Valer Brctnişte, c;eorge Candrec1, Ovid Densuşic111u, C~.

10

Transilvania, 1895, nr. 9, p. 271
Se poate obiecta o lipsă de proporUonalitate a lucrării, în sensul că primul
volum cuprinde articolele de la „A" la „Copenhaga", volumul al doilea de la „Coperode" la „Keman" şi restul în volumul ol treilea.
12
Transilvania, 1896, nr. 4- 5, p. 152
11
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Apariţia fascicolelor următoctre şi a primului volum în 1898 au fost
amplu comentate în presa vremii cc1 un eveniment mobilizator pentru
români, care răsfrînge cu toată claritatec1 conştiinţa unilăţii noastre naţionale. ,.Unirea" din Blaj sublinia cele două gc1rantii cdfc au făcul posibilă lucrarea, patronajul Aslrei şi calitatea colaboratori lor, care au asigurat „un material cum nu-l aflăm în nici o enciclopedie străină şi cum
nici la români n-a fost pînă acum adunat". Apoi tot c1colo: .,frieu de
necunoscut este de multe ori cel mai puternic motiv care focc să întîrzie sau chiar să zădărniciască multe lucruri bune şi folositoc1re. Cîţi dintre noi n-am surîs cu naivitate numai chiar şi Ia ideea unei „Enciclopedii române"? ... Să ne dezbrctcăm de detesta bi lc1 nPincredere ce o
avem în puterile noastre şi să ne grăbim a încurctjc1 c:icest nou product
al literaturii româneşti." 13
între cei care din \,·oluntariat şi-au depăşit aceaslă „tectmă ele necunoscut" şi, din dorinţa de a fi de folos neamului, au contribuit lc1 c1pc1riţia „Enciclopediei Române", înaripaţi de recompensct pură, morctlJ
patriotică a efortului lor, se află şi bihorenii Theodor Bule, Traian Flircaş, George Papp, Victor Borlan, Partenie Cosma, \V. Rudo\v, Ic1cob
Radu, pe atunci Ia Lugoj, şi cunoscutul folclorist. At. M. Marienescu,
membru al Academiei Române şi care a activat multi ani Ia Oradea 11 .
Pentru ei sînt destinate în egală măsură cuvintele alît ele pătrunzătoare
din presa vremii: ,.lista cea mai autentică a românilor ctdevăraţi se va
păstra în analele editurii Enciclopediei Române" 1".
Dar oglindirea Bihorului cu istoria, viaţa sa social-politică, economică şi culturală în paginile enciclopediei a beneficiat de asemenea de
alte numeroase contributii ale unor autori nebihoreni, pe care Ie vom
consemna aici, dind din ansamblul lucrării imaginea şi sentimentul unităţii românilor. Deoarece profesorii beiuşeni formează un grup compact
ce credem că s-a constituit sub îndemnul lui Partenie Cosma în anticamera preparativelor înfiinţării Ia Beiuş a despănămîntului Asociaţiunii, vom începe cu prezentarea lor.
1. TEODOR BULC (sau Bulcu). Absolvent de teologie Ia Strigoniu, a făcut studii întinse ca autodidact, dobîndind cunoaşterea literaturilor română şi clasice. între 1888-1909 a fost profesor al liceului din
Beiuş pentru limba şi literatura română şi latină. Mulţi ani a fost vicerector şi rector al Internatului paveleean de băieţirn. Bun orator, profesor zelos şi iubitor de carte, Theodor Bule şi-a asigural o deschidere
europeană prin lungile călătorii de sludii făcute în Turcia Grecia, Ita13

lbiclcm, nr. 10-11, p. 2:12
Cît priveşte colaborarea lui At. M. Marienescu, cea mai întinsă comparativ
cu a celorla!ti bihoreni şi extrem de interesantă şi pretioasă, ca priveşte mitologia
antică şi folclorul românesc şi o vom consemna într-o lucrare despre viaţa şi nctivitatea lui la Oradea, pe care o avem în pregătire. Iacob Radu a scris în Enciclopedie
o serie de articole din domeniul dogmei teologice,
1
" Unirea, apuci Transilvania, 1896, nr. 10-11, p. 232
16
Const. Pavel, Şcoa/e/e din Beiuş. 1828-1928, Beiuş, 1928, p. 2:19
14
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Jia şi Germctnic1. Profesorul Traictn Tămaş, fost elev şi apoi cc1dru didactic la Beiuş, îl va evoca mai tîrziu în cuvinte de o căldură şi
recunoştin lă ce vorbesc de la sine despre prestigiul lui Theodor Ilu Ic
în socielc1tea beiuşeană: ,,unul dintre cei mai luminali dascăli c1i
vremurilor sc:1le, un muncitor devotat în serviciile neamului său, profesor erudil, bibliofil, călător încercat şi iubitor al frumusetilor naturii" 17
T. Bule a descris călătoriile sale, fie în presă, fie în anuarul liceului,
oferind o lectură instructivă şi educativă pentru elevi, colegi şi public 11-.
Impresiile sctle de călătorie ar merita un studiu. Din activitatea sa mai
reţinem că a fost membru al asociatiunii pedagogice din Budapesta şi, în
clltă ordine de idei vicerector al Şcolii ucenicilor de meseriaşi şi comercianţi 1i>.

Am identificc1t în vol. 2 şi 3 ule enciclopediei 74 ele articole
ce-i aparţin, pentru i:l defini o parte din literele alfabetului. apoi no\iuni de fonetică, morfologie, sintaxă, prozodie, stilistică şi retorică.
Toate acestea îl prezintă ca iubitor şi cunoscător de cultură clasică,
greacă şi latină, din care va fi ştiut să dea cit mai mult elevilor săi. Vom
cita cîteva definiţii cu o culoare aparte: .. Enclitic-vorbe lipsite de ton
care se reazeme pe vorbe premergătoare, ,.Epitet-figură de stil prin care
obiectele se descriu viu şi sensibil, Literat-omul de ştiinţă care fixează
gîndirile sale prin literă scrisă", definiţie foarte largă, iluministă, ,,Masculin - în gramatică indică sexul bărbătesc, genul masculin al cuvintelor". Dă conceptului de teatru o definire largă, sprijinită pe elemente
de gîndire estetică antică greacă: ,,Spectacolul public închipuind diferite situaţiuni, sau întîmplări din lume, scene istorice, mitologice, sau
sociale imitate de anume persoane, după cum ei îşi închipuiesc a fi fost
petrecute în natură ... ".
După ce apreciază teatrul ca arhitectură, adaugă cu nostalgie:
,.Nici unul, însă, din teatrele moderne n-au proporţiile teatrelor antice,
grece sau romane, care erau menile să primească zeci de mii de spectatori şi unde actorii trebuiau să se servească de măşti trompetă, penim ca glasul lor să poată fi auzit de toţi privitorii". Adept al evoluţiei
genurilor literare, mai scrie: ,,Ca literatură, teatrul de astăzi s-a modificat mult de cel antic", şi vedea această modificare prin dezvoltarea dramei moderne, a melodramei, farsei, operei, operetei, baletului, vodevilului, incluzînd, deci, în conceptul de teatru tot ce se urcă pe scenă.
A descris opera lui Terenlius ca fiind scrisă pentru publicul cult în opoziţie cu a lui Plautus, care e pentru popor. Prin cazul lui Themislocle,
celebrul bărbat atenian ilustrează o vibrantă lectie de patriotism, ară17 Ion Bradu, Acli\'itatea didactică şi publicistică a pro/esorului Traian Tămaş
(manuscris, f. 6)
18 Theodor Bule a publicat: Amintiri din Italia, Gherla, 1897 (cu ecou în lelegralul român din 1898); Scrisori din Helve/ia, ln Familia, 1898; Pompei şi Acropolis,
Athena, în Anuarul liceului din Heiuş pe 1898/99; Amintiri din Grecia, Gherla, 1899.
l!i L'rtesil\·e11y a Heknyesi giir. Jwt. Jiiyim11ciziumb<>l -~ a \·ele- egybckătott alsobb
tan()clcil,rol 1904/5 lani·ne, Belenyes-Beiuş, 1905, p. 92 ~i 125
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oslracizare acesta, refu9ic:1t la persi, refuză să conducă o
împotriva patriei sale şi se slinge clepc1rle de ţară.
Întrezărim în acest caz iarăşi elanul cu care T. Bule înaripa elevii
slii, clezv[duindu-le exemple măreţe din viata grecilor şi a romanilor
pentru a le forma motive de comportament şi credinţă patriotice.
Prezentăm în anexă lista articolelor pe cere le semnează în enciclopedie.
2. GEORGE PAPP. Profesor lc.1 Beiuş (în perioada 1882-1892) pentru
limba şi literalura română, latină. şi filozofie. Trece la liceul clin Araci,
unde rămîne pînă. în 1925, cînd decedează 20 . A scris Puterea părintească
la romani. Patria potestas apud Romanus, publicată la Beiuş în crnuarul
pe 1891/92. Prin această scriere se ataşează curentului puternic al secolului, prin care se cultivau elanurile morale şi patriotice ale tinerilor cu exemple eroice din viaţa strămoşilor, arătîndu-le că, dacă cei
din vechime au fost în stare de fapte măreţe, nici urmaşii nu se cuvin0
să stea mai prejos.
În Bihor se tipăresc numeroase căni de acest fel, semnate de autori
locali, între care se aşează la începuturi cea a lui Ioan Munteanu~ 1 , despre care N. Iorga a avut cuvinte de preţuire.
Pe Gheorghe Papp (sau George Papp) l-am găsit în toate cele trei
volume ale Enciclopediei, cu 48 ele articole despre localităţi centru de
comună din comilatele Bihor şi Arad. Menţionez că în carte sînt cuprinse şi alte localităţi clin Bihor, în redactarea altor autori şi pe carc le
vom arăta mai încolo. Fostul profesor beiuşan mai prezinlă oameni de
cultură români şi maghiari, dintre Ci:lre desprindem pe J\foria Bosco,
după căsălorie Suciu. Are cuvinte c c1lde pentru prezentarea cetăţii de
la Biharea a lui Menumorut. Asemenea cunoştinţe vc1 fi găsit prilejul să le transmită şi elevilor săi în cei 10 ani cît c1 funcţionat la Beiuş
şi, apoi, Id Arad, unde se afid, ele fapt, în anii cînd a colaborat la Fnciclopcdie. Dăm în anexă listc1 c1rticolelor ce Te-a semnat în aceaslă
lucrnre.
2. VICTOR BORLAN. Născut în 1862, absolvenl al facultăţii de teologie şi a celei de ştiinţă ele la Universitatea din Budapesta, devine
profesor suplinitor în Beiuş la 1883, apoi titular definitiv în 1893. Să reţinem, c8 în 1926 esle clireclor ad-interim, fiind, cu o continuilale de
peste 40 de cllli „bunul şi paşnicul nestor al corpului didactic ele la acest

tînd

că, după

flotilă

1

~°

Const. Pan~!, op. cit., p. 2:17
Biografiile celor mai vesli/i Romani şi Romane islorico-c/ramalice prelucrate
ele Ioane Munteanu ele Lapusiului Superioru în anul 1839, Urbea Mare, cu tipariul lui
Aloisiu Tichy; Viorel Faur, Din coresponelenfa profesorilor /Jeiuşeni cu George Hari/iu,
în Lucrări şliin/ilice, seria istorie, lnslilutul pedagogic Oradea, 197:J, p. 158--159
~

1
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liceu" 22 la venerabila etate de 64 ani, avînd bucuria de a trăi în Româniu în Lregi tă.
A propus 21 ştiintele nalurnle sau istoria naturală, geo~Jrafia, ocazional aritmetica şi altele, franceza penlru elevi din clasele mari „cari s-au
anunţat voluntar" 2~; a fost mulţi ani custodele muzeului de şliinte naturale şi al hărtilor. În 1903 publică la Budapesta împreună cu Vasile
Dumbravă un mc:rnual de Istoria naturală în două. volume, ce mai er:i
încct în progrnma aprobată pentru anul şcolar 1912-1914:15 •
Are cea mai substanţială prezentă în Enciclopedic dintre toţi profesorii de la Beiuş. L-am identificat cu 84 de articole de zoologie şi geografie fizică, semnînd alături de reputali oameni de ştiinţă, între care
Gr. Anlipa. Descrie numeroase familii şi specii de păsări cîntătoare clin
toată lumea, dă în detalii cromatica penajului şi dimensiunile, inspirîndu-ne o imagine despre ceea ce ar fi pulul avea în muzeul al cbrui custode a fost ani de zile şi pentru a cărui dezvoltare a lucrat în permanentă.

1n descrierea familiilor de viermi

dăunători popularizează cunoş

tinţe folositoare pentru popor, după acel puternic sens al iluminismului
românesc, ce unea inleleclualii şi oamenii simpli în difuzarea şliintei
pentru foloase praclice. Prezintă fenomene meteorologice, elemente ale
reliefului (muntele C::eahl8u), fauna Americii şi a Alpilor. În descrierea
cutremurelor de pămînt face o evaluare a stadiului de cunoaştere a problemei: .,Cauza impulsiunii lor, fiind internă, e necunoscută. Tot ce se
ştie în respectul acesta nu e decît deducţiune ... lmpulsiunile produc
un fel rle mişcare în sol care e de trei feluri: puls8loare, undulEttoare şi
roUHome ... ".
După cum vedem şi aici, în articolele sale precumpăneşte atitudinea pozitivă, putem spune ştiinţifici:\, faţă de subiect, prin care Victor
Borlan se integrează firesc în caracterul Enciclopediei. Dăm în anexă
lista articolelor sale.
4. TRAIAN FARCAŞ ( Farcaşiu). În timp ce V. Borlan şi Th. Bule
sînt foşti elevi ai liceului din Beiuş 26 , Traian Fărcaş urmează la Academia de drept din Oradea între 1874-1878, făcînd parte din grupul care
iniţiază corul „Hilaria" în toamna anului 1875:!7, ales în comitet şi trecut in protocolul de infiinţare 211,
22

Const. Pavel, op. cit., p. 238
Anuarul gimnaziului din Beiuş pc 1913/14, p.
24
Ibidem, p. 4
~, Ibidem, p. 24
20
Ibidem, pe 1922/23, Beiuş, 1923, p. 13
27
T. Neş, Oameni din Bihor, p. 161, 359, 3G3
2
H Teodor Popa, J\lmanacliul Hi/ariei, 192G, p. 8--9

23
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Tînărul student de anul al doilea fusese ţinta de circumstanţă a
scandalului provocator din 31 ianuarie 1875, care a fost folosit de pretext pentru suspendarea „Societăţii de leptură ":!!I,
După terminarea dreptului va absolvi şi teologia şi litNole pe cale
particulară. In 1883 este profesor suplinitor la Beiuş, locul parc:[1 magnetic şi obligatoriu de trecere al intelectualilor români de mmcă clin
această zonă, iar în 1888 devine titular definitiv ele istorie şi l<1 tină. tn
1913 este nevoit să-şi ia concediu tot anul „din cc1uză de slăbiciune
de ochi":it1, se pensionează de la J septembrie 1914 cu un serviciu de
30 de ani în liceu. Ca pensionar devine primar a I ornşului Beiuş, parcurge aspra şi măreaţa epopee a anilor 1918/1919, iar după Unire, în
1923, este numit profesor la liceul de stat din Sa lonlt:1, unde rămî1w
pînă la decesul ce survine în 1926:1 1•
A scris Istoria gimnaziului greco-catolic din Beiuş ( 1828--1895),
tipărită la Gherla în 189ff1~, deci tocmai cînd se angajase şi pentru
Enciclopedie, şi un manual de gramatică a limbii latine „pentru tinerii
români" 13 , scris împreună cu I. Fersiganu, tipărit la Gherla, 1897, manual ce a fost mulţi ani folosit în şcoală.
Fire dinamică, l-a atras viata publică, îl găsim în 1905 în grupul
celor ce duceau campania eleclornlă pentru cilegerea lui Ioan Buleanu
ca deputat de Beiuş, în parlament. Colaborează la primul volum al „Enciclopediei Române" pentru istoria anlică şi a Evului Mediu european cu
32 de articole, alături de Vincen~iu Babeş, Dimitrie Onciul şi alţii. Dovedeşte vaste cunoştinţe despre istoria unor civilizaţii apuse, dar vii în
istoriografie, ca şi despre popoarele migratoare. Uneori citează Istoria
Românilor de Xenopol, ceea ce ne face să presupunem că avea cunoş
tinţă de această lucrare. Face amplu descrierea oraşului BE~iuş, cu accent c..1supra şcolilor româneşti de aici, şi-l numeşte „emporiul culturei,
industriei şi comerciului din acest ţinut". Dă şi trei fotografii mari cu
clădirea terminată la 1888, clădirea internatului de fete din acelaşi an
şi a internatului de băie~i de la 1896, ridicate prin grija episcopului
Mihai Pavel. În continuare, majoritc:1tea spaţiului la acest articol e folosită pentru a descrie evoluţia gimnaziului.
Scrie într-un stil agreabil, curgător, în ciuda abunden~ei de date şi
personaje istorice, pe care le aglomerează cu siguranţa şi plăcerea erudiţiei. Dăm lista articolelor sale în anexă.
5. PARTENIE COSMA. Cunoscutul om politic originar din Beiuş,
director al Băncii „Albina" şi unul dintre cei mai de seamă militanţi

\·asile 13olca, Lcpturişlii din Oradea, Sibiu, 1944, p. 47--48; Viorel Faur, Socielectură din Oradea 1852-1875, Oradea, Muzeul Ţării Crişurilor, 1978,
p. 67-73
ao Anuarul pe anul 1913/1914, Beiuş, 1914, p. 1, 62, 65, 67
31
Const. Pavel, op. cit., p. 237-238
32
Cu ecou în Pami/ia pe anul 1896, p. 285, rubrica Dare de seamă.
~!,

tatea

de

33
Ertesitveny a Belenyesi găr-kal. lăgimna.ziumbol s a vele egybekătătt alsobb
tanoda.krol 1904/5 tanevre, p. 53
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pentru clreplurile românilor în Imperiul austro-ungar, membru al comisiei care a avizat proiectul Enciclopediei Române, a fosl un permanent
sprijinilor al lucrlirii, în care îl găsim semnînd dou8. articole dar, desigur, va fi elaborat mai multe dintre acelea care privesc formele activităţii politice şi financiare ale românilor sub dualism.
Cu această rezervă îl menlionăm ca descriind sfera noţiunii de
,,Conwes", cu accent pe sensul lucrărilor Congresului naţional bisericesc de la Sibiu, la care a fost ales ca deputc1t în 1868. Credem că i se
pot c.1tribui şi o purte din articolele despre oameni şi instituţii clin Bihor
pe care le dăm în finalul lucrării. Ne întăreşte în această convingere
faptul că elaborează amplu articolul despre Emanuil Gojdu pe mai mult
de patru pagini şi-l semnează. Accentuează asupra activităţii pentru
emanciparea românilor, caută explicaţii pentru unele reproşuri ce se
mai destinau ilustrului mecenat şi dă o descriere amănunţită a fundaţiei pe care a lăsat-o spre folosul românilor. Accentul ce-l pune pe latura financiară a activităţi lui Emanuil Gojdu ne face să credem că Partenie Cosma este c.1utorul şi al celorlalte articole despre filantropi din
Bihor.
6. Dr. W. RUDOvV. Scriitor fără strălucire, dar cu legături în viaţa
culturală din Germania, \V. Rudow s-a ocupat din tinereţe cu adunarea
de date despre români pentru lucrarea sa de doctorat Verslehre und
Styl der rumănischen Vollislieder, pe care a susţinut-o la Universitatea
din Halle:i 4 • Cunoaşte din Convorbiri literare versurile poetei din Ucuriş, Lucreţia Suciu, în contextul preocupărilor pentru scrierea unei istorii a literaturii române, care a şi apărut în 1892, fiind evaluată de
N. Iorga cu reţineri, socotind-o greoaie, dar în care sînt şi observaţii
interesante şi noi, care au generat discuţii controversate în presa
vremiP·i.
Intră în corespondenţă cu Lucreţia, se cunosc în 1890, cinci poeta
e prezentă cu o delegaţie a revistei Tribuna, la aniversarea de 600 de
ani a Universităţii din Halle 1 n. în 11 octombrie 1891 se căsăloresc, stabilindu-se la Ucuriş, pînă în 1896, cînd se mută la Oradea. ,,\V. Rudow
... s-a ostenit la îndemnul Lucreţiei să trimită informaţii bune despre
români ziarelor din Germania şi Austria" 3 i, aducînd contribuţii la primele cercetări de limbă germană asupra literalurii române, inclusiv
asupra poeziei eminesciene, de care, de allfel, solic1 lui era influenţată,
c:8.utînd afinitatea şi chiar inlegrarea lui Eminescu în romantismul german şi propunînd traducerea integrală a poetului nostru nalional, în
care vedea pe cel mai de seamă adept în poezie al lui Schopenhauer.
34
Ioan Chira, Foaia literară din Oradea (1897), în Conlribu/ii culturale bihorc11e,
Orndea, 1974, p. 294
a:; Elena Stan, Poezia lui Eminescu în Transilvania, Bucureşti, 1969, p. 93- 94
36
Apud I. Chira, op. cit., p. 294. Din delegatie mai făceau parte George Coşbuc,
G. Bogdan-Duică, Septimiu Albini şi Mihai Pîrvu.
37
Teodor Neş, Figuri bihorene. Lucre/ia Suciu (1859-1900), familia, 1936, nr. 1,
p, 57
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ca editor şi proprietar pe Lucreţia să redacteze
cu apariţie săptămînală, şi care, deşi de scurtă durată,
a atras colaboratori din toată Transilvania, între care George Coşbuc,
Gh. Bogdan-Duică, Ilarie Chendi, Gh. Ciuhandu, Lucian Bolcas etc:: 18 •
W. Rudow decedează la Oradea, în 16 aprilie 1899. El a scris cu privire
la români 30 :
- Geschichte des Rumănischen Schriftums bis zur Gegenwart,
Vernigcrode, 1892 40 ; - Rumănische Volkslieder; - Die Turkischen Bestandteile des Rumănischen.
ln lucrarea Um die Erde, ca membru al Societăţii de orientalistică
din Germania, dti mai multe „coale" despre România.
- Mihail Eminescu, Studiu critic, Blaj, 1891. în: Romănische Jahrbucher, 1893, 1, nr. 4, 230-238.
In Foaia literară a semnat proză şi traduceri din limba engleză.
Contribuţia sa la Enciclopedia Română înscrie un capitol necercetat
pînă acum al popularizării vieţii social-politice, a istoriei, culturii şi literaturii germane printre români. El semnează 67 de articole, dintre care
cîteva se referă şi la istoria şi arta francezilor, englezilor şi elveţieni
lor, lărgind astfel orizontul colaborării sale şi dîndu-i sferă europeană
de referinţă.
Dintre personalităţile pe care le prezintă nu toate au supravieţuit
judecăţii timpului. dar e important pentru profilul enciclopediei că
W. Rudow aduce bune şi numeroase informaţii din mişcarea artistică
germană pînă chiar la 1898. Cîteva dintre personalităţile descrise sînt
membrii onorifici ai Academiei Române. Menţionăm însă că în Enciclopedie cuprinderea civilizaţiei germane e mult mai extinsă, beneficiind şi de pana altor autori (îndeosebi prof. M. Strajan). Dăm lista în
ln 1897 o

sprijină

literară,

Foaia

anexă.

•

•

•

Un capitol bogat al prezenţei subiectului nostru în lucrare îl dau
articolele nesemnate sau semnate de autori dinafara Bihorului şi care
completează cu date preţioase profilul judeţului în amploarea Enciclopediei, participarea lui la viaţa şi istoria românilor pe toate planurile.
Am sistematizat aceste articole în anexa doi pe trei categorii: - despre
localităţi; despre relieful şi viaţa judeţului; - despre personalităţi.
In total, în Enciclopedie sînt menţionate 37 de localităţi din Bihor,
dintre cele mai importante, dindu-se în descriere cea mai veche atestare
a lor, statistica sumară şi structura etnică şi confesională a populaţiei,
38

39
40

Vezi bibliografia revistei în Ioan Chira, op. cil., p. 313-327
Teodor Neş, op. cit., p. 272-273
Titlu complet: Dr. W. Rudow, Geschichte des Rumiinischen Schriitums bis zur

Gegenwart. Ausgearbeitet mit Unterstiitzung der angesehensten Schriftsteller. Durchgessehen und ergiinzt im Au/trage des Bukarester Kulturministeriums von Prof. I. Negruzzi, Akademiker und Abgeordneten und G. Bogdan, Wernigerode, 1892

37 - Crisia '79
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serviciile publice existente şi organele administraţiei de stat. Denumirea este dată după toponimia românească, în majoritatea cazurilor. în
felul acesta sînt consemnate oraşe şi centre de comună din toate provinciile locuite de români în Imperiul Austro-Ungar, aHituri de cele din
România în ordine alfabetică, formînd un tot, ce defineşte întregul spaţiu geografic locuit de români în jurul anului 1900 şi oferind pentru
prima dată într-o lucrare unitară baza de C\'aluare a viitorului stat român naţional unitar.
Bihorul este descris apoi destul de amănunţit ca relief (munţii Bihorului, Crişurile, Bărcăul), ca parte a Crişanei (Ţinutul Crişurilor), ca şi
comitat, ca bogăţii şi resurse (minereuri, Băile „Felix"), ,a instituţii (revista Familia).
Dar partea cea mai interesantă a chestiunii o oferă parcurgerea listei personalităţilor româneşti ridicate din Bihor, sau care au trecut pe
aici, fie pentru a învăţa carte, fie activînd cu folos pentru neamul românesc.
Văzînd în anexă lista lor putem conchide, că găsim în prima
enciclopedie română şi primul dicţionar „personalia" referitor la
Bihor, anticipîndu-le pe cele ale lui Teodor Neş sau Aurel Tripon 41 •
Chiar dacă judecata de valoare din perspectiva timpului poate fi azi
diferită de acea dată de redactorii enciclopediei bihorenilor din această
listă, credem tot atît de importantă şi actuală imagincu, pc care ne-o
oferă asupra rolului pe care Bihorul şi în special Beiuşul şi Oradea l-au
avut în secolul trecut, atît ca sorginte de luptători, cît şi ca focar de
formare a tinerilor veniţi aici la şcoală bună din toată Transilvania.
Ni se pare că, tocmai pentru a fi discipoli corecţi ai valorilor, din
această listă putem desprinde încă multe subiecte de cercetare asupra
vieţii şi activităţii unor bihoreni, care pe nedrept au fost daţi uitării.
In acest sens Enciclopedia Română e un depozitur cu rol departe de a
fi fost epuizat. Aceasta a şi fost una din ipoteze în cercetarea noastră
şi pe care o socotim acum îndreptăţită şi confirmată. După cum, prin
prisma timpului, s-au reliefat multe alte valenţe ale Bihorului prin care
se cuvenea să fie prezent în lucrare. Exemple s-ar putea da numeroase,
aş alege pe unul dintre cele mai ilustre, anume, activitatea Societăţii
de leptură (1851-1875), ale cărei sensuri şi dimensiuni au fost puse în
lumină prin cercetarea din ultima vreme, în special mă refer la monografia lui Viorel Faur 42 La data redactării enciclopediei, această societate era prohibită de autorităţi şi numele ei era rostit cu teamă de represalii. Dar cu toate omisiunile ei sau, uneori, lipsa de proporţionali
tate a articolelor, Enciclopedia Română a fost o lucrare fundamentală
Rodica Vidican de la Biblioteca judeţeană Oradea a întocmit o h.1crare intepe această temă. De mai multi ani Laura Arendaş, de la aceeaşi instituţie,
adună date pentru a întocmi lista unui viitor dicţionar „persana/ia" al Bihorului.
42 Viorel Faur, Societatea de Jecturd din Oradea
1852-1875, Oradea, Muzeul
41

resantă

Ţării Crişurilor,

1978, 336 p.
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ce s-a aşezat prin mijloacele ei la baza Unirii din 1918 şi de acee>a „ne
va rămîne întotdeauna scumpă, fiind o faptă de cultură, de maturitate
ştiinţifică şi de nobil patriotism pusă în slujba unităţii culturale, morale şi naţionale a poporului român" 41 •
Prin acelaşi unghi de apropiere a sensurilor, prezenţa Bihorului şi a
bihorenilor în carte ilustrează rolul crescînd pe care această parte de
ţară străbună l-a jucat tot mai .nult ca şi centru de activitate a românilor, în special după 27 august 1898, cînd are loc la Beiuş adunarea
generală a „Astrei", la care participă 800 de delegaţi ai românilor din
imperiul bicefal, cu care prilej într-o atmosferă înălţătoare se lansează
primul volum al Enciclopediei Române, şi culminînd cu declaraţia de
autodeterminare de la Oradea, din 12 octombrie 1918. Pe acest drum ce
a finalizat şi valorificat toate eforturile românilor pentru unitate, Enciclopedia Română a fost un moment şi un instrument de ordonare a
forţelor, de mobilizare şi orientare a lor, rămînînd ca o dovadă nepieritoare în acest sens, la care Bihorul este ataşat substanţial şi convingător.

LE DEP ARTEMENT DE BIHOR ET SES COLLABORATEURS
A I A PREMIERE ENCYCLOPEDIE ROUMAINE
EDITE PAR ASTRA (1895-1904)

(Resume)
En 1895 L'Associalion transylvaine pour la litteralure roumaine el la cullure du
roumain, lance un appel pour la redaction de la premiere encyclopedie
roumaine. En peu de temps, presque 200 des plus illustres hommes de science, ecrivains, universitaires offriront leurs services, et le travail apparaîtra monumental, en
trois volumes, jusqu'en 1904, contenant sous le titre „Encyclopedie RoumaineM plus
de 38 0Q0 articles sur le peuple roumaine et les peuples du monde. La premiere
encyclopedie roumaine est aussi la premiere oeuvre de collaboration nationale des
Roumains, en depit des frontieres et de la fragmentation de la Roumanie. Le departement de Bihor, habite dans sa majorite par des Roumains, reflete dans l'encycyopedie
son specifique, par presque 400 articles, ce que signifie plus de 1 % des titres du
travilil. Les 400 articles dans leur ensemble, donnent l'image de la participation de
Bihor a l'espace geographique, a l'histoire et a la vie des Roumains, en temoignant
de leurs efforts pour la continue communication d'ideals et de foi avec leurs freres
des autres provinces. Dans le travail on revele les norns des collaborateurs de Bihor
qui signent dans „L'Encyclopedie Rournaine" en mettant en evidence, selon le cas,
leur personnalite: Theodor Bule, George Papp, Victor Borlan, Partenie Cosma, Traian
Farcaş, Iacob Radu, At. M. Marienescu et W. Rudow.
Un grand nombre d'articles sur le Bihor ont ete elabores par des auteurs du
dehors du departement ou sont restes anonymes. La conclusion de l'etude souligne la
particuliere competence des huit collaborateurs de Bihor, dont quatre etaient professeurs au Lycee rournain de Beiuş et l'un d'eux membre de l'Academie Roumaine.
peuple

t3

Barbu Theodorescu, op. cit., p. 194
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LISTA ARTICOLELOR SEMNATE IN ENCICLOPEDIA ROMANA
DE AUTORI BIHORENI

1. THEODOR BULC
--

însuşi

-

Da.etil. Prozodie.
Decima.. Strofă de zece versuri

specifică

glossei.

Declamaţiunea Retorică,
Dentale. Fonetică.

Dimetru. Prozodie: mono-, bi-, tri-, tetra-, penla-, hexla-, hepta- ')i octamC'tru.
Diminutiv. Lexicologie.
Distichon. Prozodie.
Dipodie. Prozodie: măsură de două tacturi.
Dochmius. Tact ritmic de cinci silabe.
(E). Literă a. alfabetului.
Ecloga. Poezie pastorală.
Ena.logiu. Stilistică.
Enclitic. Morfologie.
Epiphonema. Stilistică.
Epiphoza. Stilistică.
Epitet. Stilistică.
Epitrit. Tip de vers.
Epizeuseis. Retorică.
Epanalepsis. Retorică.
Epoda, Strofă finală în poezia lirică.
(F). Literă a. alfabetului.
Futurum. Morfologie.
(G). Literă a alfabetului.
(H). Literă a alfabetului.
Hypograma. Semnătură în piatră.
Hysteron protoron. Retorică.
(I). Literă a alfabetului.
lambus. Prozodie.
lmprecatiunea. Prozodie.
Indeclinabil. Morfologie.
Interogaţiune. Prozodie.
lntrebare (oratorică). Prozodie.
Inversiunea (Iperbata). Prozodie.
Vers ionic, Prozodie.
(J). Literă a alfabetului.
(K). Literă a. alfabetului.
(L). Literă a alfabetului.
Laberius Decimus. Dramaturg latin, a scris 40 de piese de teatru, a jucat el
pe scenă.
Litera.. Semnul sunetelor unei limbi ce împreună dau alfabetul.
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- Literat.
- (M). Literă a alfabetului.
- Masculin. Morfologie.
- Mezostichon. Vezi acrostichon. Această trimitere poate fi un indiciu că Theodor Bule a colaborat, fără să semneze însă, şi la primul volum al enciclopediei.
- (N). Literă a alfabetului.
- Psychodrama. Specie dramaticădestinată numai lecturii.
- (R). Literă a alfabetului.
- (S). Literă a alfabetului.
- Sapphic. Vers antic din 11 silabe. Strofa sapphică.
- Satira.
- Sentenţa.
- Silaba.
- Silabisare.
- Silepsa. Acordul logic.
- Sinecdocha.
- Sinonime.
- Sintaxa.
- Superlativ. Vezi comparativ. Această trimitere ne întăreşte în ipoteza că
T. Bule a colaborat şi la primul volum al lucrării.
- (T). Literă a alfabetului.
- Teatru.
- Terentius Publicus.
- Terţina. Strofă din trei versuri folosită de Dante.
- Temistocle (535--470 î.e.n.)
- Tsa, tse. Vezi Cea, ce. Fonetică.
-- (U). Literă a alfabetului.
- Hyperbola. Una dintre figurile de stil prin care se zice mai mult sau mai
pulin decît este în realitate, pentru ca să fie mai bine cunoscut obiectul în chestiune.
2. GEORGE PAPP
Arad. Comital şi oraş.
Aradul-nou.
Arany Ianos
Alexi Ioan. Autorul gramaticii de la 1826.
Ardelean Ioan, din Ciuleşti, Bihor.
Băiţa (785 loc. rom.)
Banlak (Bălnaca). li atribuie o veche biserică de lemn.
Bartok Ludovic. Poet şi publicist maghiar.
Berzsenyi Daniil. Poet liric.
Biharea. Cetatea lui Menumorut.
Bihor. Comital.
Borod (2089 loc. rom. şi magh.)
Bosco Isaia (1848-84)
Bosco Maria
Bratca (1245 loc. rom.)
Budureasa (1111 loc. rom.)
Căbeşci (1044 loc. rom.)
Călugăr. Lingă Moneasa ( 1071 loc. rom.)
- Căpruţa. Corn. Arad (823 loc. rom.)
- Ceica (826 loc. rom şi magh.)
- Cherechiu (1844 loc. rom. şi magh.)
-Chereluş (2621 loc. rom.)
- Cheresig (998 loc. rom.)
- Cheri. Corn. Arad. (1887 loc. rom.)
- Cladova. Idem. (788 loc. rom.)

-
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- Cui ed. Idem ( 1344 loc. rom.)
- Curtici. Idem (7182 loc rom.)
- Cuvin. Idem (1900 loc. rom.)
- Darvaş. Corn. Bihor (1169 loc. rom. şi magh.)
- Daul Teodor. Autor bihorean, are trei ,·olume tipărite.
-- Dund. Corn. Arad (1256 loc. rom.)
-· Erdeieş. Idem (2203 loc. rom. şi magh.)
- • Esztar. Corn. Bihor (1584 loc. magh.)
-- Galsa, Corn. Arad (2044 loc. rom. şi magh.)
-- Ghioroc. Idem (1586 loc. magh. şi rom.)
- Ghiroldy - Galloni, Fundaţie de 6000 florini dPpusJ de sora episc. S. Vukan.
- Gyula - Vărşand. Corn. Arad.
- Hălmagiu. Idem (1041 loc. rom.)
- Homorog. Aceste două din urmă le dăm ca atribuiri n0sigure (1277 loc. rom.)
- Iuţiu Vasile (1833-1886). Scriitor bihorean.
- Jancso Benedict. Scriitor maghiar favorabil rom~nilor.
- Kakas Marton. Pseudonimul lui Jokai Mor.
- Kisfaludy.
- Kuuk Ioan. Autor al mai multor fundaţii filantropice în Oradea.
- Micălaca. Corn. Arad (2493 loc. rom.).
- Miniş. ( 1246 loc. rom.)
- Mişca. Atribuire nesigură.
- Popfiu Iustin. Atribuire nesigură.
3. VICTOR BORLAN
-

Fauna Alpilor, fauna Americii
Amphistoma. Vierme (călbează)
Anemometru. Aparat de măsurat viteza vîntului.
Anguillulide. Viermii griului.
Apa dulce.
Archeopterix macrura. Pasăre fosilă din jurasic.
Arctic.
Arevicola, arevicolidae. Viermi.
Auşel. Pasăre cîntătoare.

Antolitus prolifer. Vierme.
Axolate. Reptile amfibii.
Bande polare. Norii cirrus.
Bleanda. Specie de şoim mărunt.
Bodîrlău, botgros, botros, bourel, buhaiu de balti'I, buhe. Păsări.
Bura. Umezeală, fenomen meteorologic.
Câcău, caie (gaie), califar, cânepar, capînfortura, cardinal. Păsări
Cîmpia
Cataractă. Cascadă, indice de tinereţe a rîului.

cîntătoare.

Ceahlău

Cintez
Cicloni
Cioara, ciocănitoare, ciocariul, ciodrlet, ciodrlia, cilinella alpina, ciurca.
Clisura. Strîmtoare, Portile de Fier.
Corb, corla (găinuşa de apă), cuc, c11fundar, cuib, culiciu, nîstel.
Cumulus. Nori.
Curo Siva. Curent oceanic.
Curs (de apă)
Cutremur de pămînt.
Cypselidae. Familie de păsări.
Curent marin
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Depresiune, deşert.
Dicolaphus (pasăre de ballă din America de sud), dolichonyx (pasăre
toare din America de nord), domnişor, drăpnean (păsări).
- Elanus.
-- Erythacus, falconi, falconidae, fasani, ficedula.
--- Fissilinghia. Reptile.
- Flamingo, fluturaş, forfecuţa, găina, găino<1se.
-- G,mgur.
- Graur, guacharo, gypogernmus, haematopus oslrealegus, hokko.
Ilididae. Familie de păsări ele baltă.
Iepurar, icterus baltimore, inăriţa, inări la verde, închinător mic.
-- !notătoare. Ordin.

583

cîntă-

4. TRAIAN FĂRCAŞ
- Aha Samuel, al J-lea rege al Ungariei la 1041.
-- Aba, fiul voievodului transilvan Leustak ( 1228)
--- Alarich, regele vizigoţilor (376-410)
- Albalonga, oraşul mamă al Romei.
- Alboin, regele longobarzilor (561-- 563)
- Amalasuntha, fiica lui Teodoric cel Mare ( 1526)
- Arsakizii, dinastii în Persia şi Armenia în anti~hitate.
- Athalaric, regele oslrogoOlor.
- Athanagild, rege al vizigoţilor.
- Athanaric, idem
- Athenais, împărătează bizantină (400-460)
- Attila, regele hunilor. Apreciază că în 451 e.n. ,,a fost bătut" la Cîmpiile
catallane de către Aetius.
- Avarii, popor migrator
- Baden şi Baden-Baden, ducat şi oraş în Germania.
- Barbarosa, doi fraţi, conducători militari din sec. XVI
- Barere de Viensac, lieder al revoluţiei franceze ( 1789)
- Baross, Gavriil de Beiuş, om politic.
- Beinş (cu trei fotografii)
- Bela, cei patru regi unguri
- Bleda, fratele lui Attila
- Botond, duce
- Bottyan, Ioan, general
- Braunschweig, ducat german
- Brennus, principe la Celţi
- Carlmann, fiul lui Carol Martell (sec. VIII)
- Carlos, Don, infante al Spaniei
Carlovingi, dinastie francofonă
- Carolina, Matilda
- Catalaunii, popor galic din cîmpiile catallannice.
- Cheops, rege egiptean din dinastia a IV-a (2709-î.e.n.)
- Dugovics, Andreiu. Poet maghiar.
- Dugovics, Titus. Erou al luptei antiotomane la 1456 sub Ioan de Hunedoara.
5. P ARTENIE COSMA
- Congres.
-- Gozsdu Manuel.
6. W. RUDOW.
- Blumauer, Alois. Poet german, 1755-1798. Sensual şi raţionalist, mult gustat
prin împletirea acestor date ale talentului său.
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Blumenthal, Leonhardt. General prusac, activ între 1849-1888.
Blumenthal, Oscar. Cronicar şi autor de comedii. Născut la 1852, din 1888 e
al Teatrului „Lessing" din Berlin.
Bluntschli, Johann Kaspar. Jurist ( 1808-1881) şi universitar de reputaţie.
numeroase tratate.
Bodmer, Joh. Iacob. Poet elveţian (I 698-1783) de expresie germană. A pregătit renaşterea poeziei germane după războiul de 30 de ani
- Browning, Robert. Poet englez (1812-1889) şi dramaturg.
- Bugenhagen, Johann. Numit Pomeranus sau Dr. Pom mer. ( 1485-1558). Reformator german, colaborator al lui Luther.
- Bulow, Eduard. Nuvelist productiv (n. 1853), a prelucrat 100 novele vechi medievale.
- Bulow, Fried. Wilh. General prusac (1755-1816), cu statuie în Berlin.
- Carolina. Complex de legi date de Imp. Carol V în dietele de la Augsburg
( 1530) şi Ratisbon ( 1552)
- Carolina. Legendă despre Carol cel Mare şi Roland.
- Carolina. Şcoală fundată de Carol Eugen de Wurttembcrg. A functionat între
1770-1794. Aici a învăţat Schiller.
- Dahlmann, Friedrich Christoph. Istoric german (1813-1860) autor a numeroase
cărţi despre istoria Europei.
- Dahn, Felix. Germanist şi romanciar (n. 1834), membru on. al Acadcmid
Române.
- Daumer, Friederich. Poet german (n. 1800).
- Derfflinger, George de, Mareşal brandemburgic (1600--1654).
- Deutsche Ostafricanische Gesellschaft. Societate germană implantată la 1884
în Africa pentru interese economice.
- Dienfenbach, Lorenz. Lingvist ( 1806-1883), bibliotecar al oraşului Frankfurt,
membru on. al Academiei Române. A scris „Celtica", 3 vol., 1830-40, ,,Origines
Europaeae", 1861, şi dicţionare germanice şi romane.
- Diez, Fr. Cristian. Romanist, a arătat că limbile romanice se trag deopotrivă
din latina rustica şi nu din provensaiă, fiind surori egal îndreptăţite. Membru onorific
al Academiei Române (1794-1876).
- Dingelstedt, Franz. Poet german, om de teatru, romancier (n. 1814).
- Dănniges, Wilhelm. Diplomat bavarez (1814-1872)
- Dorow, Wilhelm. Diplomat, arheolog şi arhitect (1790- 1846), a fundal Muzeul
de antichităţi din Bonn (1820).
- Drachmann, Holger. Poet şi pictor danez al mării (n. 1846).
- Droysen, Johann Gustav. Istoric german (1808---1884)
- Dryden, John. Poet englez (1631---1700).
- Dulk, Albert. Scriitor şi cercetător al ştiinţelor naturale, autor de teatru
(1819-1884).
- Duller, Eduard. Scriitor şi istoric din Viena (1809-1853).
- Dummler, Ernst Ludwig. Istoric german( n. 1830) din Berlin,.
- Duncker, Max. Wolfgang. Istoric german (1811- 1886) din Berlin.
- Duntzer. He'nr. Scriitor şi cercetător al vietii lui Schiller, Goethe, Lessing şi
Herder, bibliotecar la Colonia (n. 1813).
- Duringsfeld, Ida von. Scriitoare germană, autoare a unor celebre însemnări
de călătorie prin Dalmaţia şi Italia ( 1815-1876).
- Eberhard, Johann Aug. Filosof wolfian ( 1739--1809).
- Eberhard, Conrad. Sculptor, poet de atitudine instabilă ( 1768-1859).
- Eberhard, August. Scriitor. (1796-1845).
- Eduard. 7 regi şi Engliterei între 1042-1376, din diferite familii.
- Einhendorf, Josef. Poet romantic de inspiraţie populară (1788-1857).
- Einsiedeln. Tîrg în Elveţia cu o veche mănăstire, bibliotecă renumită şi tipografie.
- Ekkehart. Trei călugări în sec. X-XI de cultură latină şi întinsă activitate
literară.
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- Enclava. Ţinut cuprinzînd un neam înconjurat de alt neam în cuprinsul statului. De ex. saşii şi secuii în Transilvania.
- Engelbert, Sf în tul. ( 1185-1225) Om de stat german.
- Ernest. Opt principi germani între 1007-1851.
- Ernesti Ioh. Aug. Filolog ele formaţie latină ( 1707-1781)
- Eulenburg. Miniştri prusaci în sec. al XIX-iea.
- Feuchtersleben, Ernest. Poet şi medic de largă popularitate din Viena (n. 1806)
- Fielding, Henry. Romancier englez moralist. ( 1707-1754)
- Fleming, Paul. Poet german liric ( 1609-1640)
- Fleming, Henric. (1632-1706). Mareşal, s-a distins în luptele antiotomane.
- Flensburg. Oraş şi port în Prusia.
- Fontane, Teodor. Poet şi autor de romane patriotice (1819-1898).
- Forster, Joh. Reinhold. Călător german în Europa şi în jurul lumii, împreună
cu Cook. (1772).
- Forster, Joh. George. Scriitor clasic german ( 1754-1794).
- Forster, Fried. Cristof. Poet şi istoric german (1794-1868).
- Forster F. John. Istoric şi jurist englez ( 1812-1876).
- Forster, W. Eduard. Om de stat englez (1818---1886).
- ,,Fortunatus". Personaj popular în literaturile Europei.
- Fouque, Henric Carol de la Mottl. Poet german (1777-184:i).
- Fouquier-Tinville. Procuror francez, renumit pentru cruzimea sa ( 1747-- 1705).
- Fraube Sud. Aug. Poet din Boemia (1810-1893).
- Fredegunda. Regină francă (567-597).
-- Freies deutsches Hochstift. Societate pentru artă, înfiintală în 1859 în casa
natală a lui Goethe.
- Freiligrath, Ferdinand. Poet şi traducător bun al lui V. Hugo. Născut în 1810.
- Freytag, Gustav. ,,Scriitorul cel mai renumit al Germaniei de acuma", Născut în 1816.
- Heyden, Fr. August. Poet din Breslau (1789-1851).
- Heyden, Adolf. Arhitect (n. 1838).
- Heyse, Paul. Poet şi prozator din Berlin (n. 1830).
- Hoffmann, E. T. Amadeus. Scriitor celebru (1776-1822).
- Hoffmann, A. Heinrich. Filolog şi poet ( 1798-1874).

2
Lista articolelor despre Bihor semnate de autori nebihoreni, sau, ncsemnatC'. Acolo
unde am putut identifica autorul, am dat numele în paranteză rotundă.
1)

Localităţi:

-

Alma ş ( 1137 loc. români).
(1497 loc. magh. şi rom.).
Fonacza (476 loc. rom.). MenţionC>ază şi peştera.
Gepiu (1254 loc. rom. şi magh.).
Husasău de Tinca (1274 loc. rom.).
lanoşda, comună f. veche (1516 loc. rom.).
Kocsuba (1483 loc. rom.).
Meziad (1535 loc. români).
Oradea mare. Capitală de comital şi dieceză.
Ponor (1118 loc. rom.).
Peştere (473 loc. rom.).
Feneş
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- Peşteş ( 1722 loc. rom. şi slov.).
--- Roşia (2163 loc. rom.).
-- Crestor (Sarkat-Kereszlur). 1603 loc. rom. şi ma(Jh.
- - Snlonta 12 650 loc. mc1gh şi rom.
-- Săcueni (Szokdyhid) 4507 loc. magh. şi rom.
--- Tinca (:!570 loc. rom. şi magh.).
-- Tăşad (1240 loc. rom.).
Văşad (1244 loc. rom.).
-- Vaşcău (655 loc. rom.).
2) Viata

economică, social-politică şi culturală:

-- Biblioteca. EnumNă şi bibliotecile româneşti clin Oradea şi Beiuş.
-- Biharit. Minereu cc se află în Bihor.
- Bereteul. Afluent al Crişului Repede.
- Bihor. Comitat. Mun\i.
- Criş. Repede, Negru, Alb şi unit.
-- Crişana. Ţinutul Crişurilor.
- Drăgan. Afluent al Crişului. Valea Drăganului.
-- .,Familia". Revista lui I. Vulcan. Dă sfera colaboratorilor.
- Felix, Baia. Consemnează calităţile apei şi influenta cutresmurului din 1884
asupra lor (de Dr. Vuia).
- Gozsdu, Fundaţiunea. Amplu articol de două pagini scris de Partenie Cosma.
- Moaşa. Se menţionează şcoala de moaşe de la Oradea cu durată de 6 luni
(de dr. Vuia).
3)

Personalilăf i:

- Bojinca, Damaschin (1801-1866) scriitor şi avocat. A fost student în Oradea.
- Boz6ky, Aloisiu (n. 1842) jurist, director al Acad. de drept din Oradea, ţinc
numeroase conferinţe despre viata românilor.
- Buceveschi, Epaminonda. Pictor, a învăţat la Beiuş (n. 1843). A pictat tablouri
la poeziile „Deşteaptă-te, române", .,Doina" etc. (de Dr. I. G. Sbierea).
- Bud, Til. Om de cultură maramureşean, a studiat în Beiuş. Are cărţi premiate
de Astra.
- Constantini, Demetriu. Intre 1837-1850 director şcolar în Orad0a. /\re o carte
de istorie a românilor apărută la Timişoara în 1857.
- Corneli, Ioan. Director al şcoalelor din diecesa Orăzii, unul din autorii Lexiconului de la Buda şi reprezentant al Şcolii ardelene.
- Coşbuc, George. Menţionat în amploarea sa, dar şi pentru colaborarea la revista „Familia" din Oradea sub pseudonimul C. Boşcu.
- Cosma, Partenle. Din Beiuş, director al Băncii „Albina", personalitate proeminentă cîteva decenii în luptele românilor din Imperiul bicefal pentru drepturi şi autodeterminare.
- Dănuţ, recte Daniel Ioan. Filantrop român, din Chioar, a studiat la Oradea
(de Dr. Aug. Bunea).
- Darabant, Ignatiu. PNsonalitate mecc>ntă a Şcolii ardelene, episcop de Oradea
(1788-1805) (de Dr. A. Dunea).
- Darabanth, Ioan, recle Dorobant. Filantrop român, a studiat în Oradea.
- Dragoş, Ioan. Deputatul de Beiuş ce a mediat între Iancu şi Kossuth în 1849
(de I. St. Şuluţiu).
-- Dragoş, Moise. Origmar din Turda, Fpiscop de Oradea (1777- 1787) şi militant pentru emanciparea românilor. (Dr. Aug. Bunea).
- Farkas, George. Activeazi1 IH Oradea între 1777-1812 pe lingă Darabant. Lasă
mai multe manuscrise în românPşte, apreciate de G. Şincai la 1803.
- Fejer, Georgiu (n. 1766). Istoric maghiar, a tr~iit şi în Oradea. Adunl1 în 40 de
,·olume „Codex diµlomaticus Hungariae".
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- Gavra, Alexandru (1797-1884). Din Oradea, personalilate a învătămînlului
românesc, autor şi editor de cărţi despre Şcoala ardeleană, a început şi o enciclopedie (de I. Vuia).
- Goldiş, Iosif. Deputat de Ceica, scriitor şi filolog, membru cor. al Academici
Române.
- Juhăsz, Georgiu (n. 1826). Filantrop din Oradea.
Ivacicovici, Procopie. Mitropolit al românilor, a studiat li! Orndea.
-- Gozsdu, Manuil. Amplu articol de patru pagini scris de Part0nic Cosma.
- Kiss Matciu (1816-1876). A studiat la Oradea, profesor la Beiuş. (de
dr. I. Radu).
- Kovacs, Meletie. Ep. al românilor din părtile Orăzii. Articol amplu de
Dr. Aug. Bunea).
- Kăvăry, Gregorie. Direclor al Cimnaziului din Beiuş la 1834.
Kăvary, Teodor. Profesor la Beiuş şi apoi director. Are lucrări
- Kuuk, Ioan. Filantrop, a lăsat o fundaţie în Oradea.
- Mangra, Vasilie. Consemnează activitatea pînă la 1900.
- - Marian, S. Florian. A studiat la Beiuş (d0 Dr. I. G. Sbierea).
-- Marienescu, Atanasie Marian. Reputat folclorist, scriitor, membru al i\cadem1e1 Române din 1877, a venit la Oradea de la Budapesta în 1885 şi a fost pensionat
în 1900. Activitatea sa a fost îndelungată şi diversă în oraşul de pe malurile Crişului
Repede.
-- Menumoruth (de D. Onciul).
- Meţianu, Ioan. Intre 1874/75 la Oradea.
- Muntean, Ioan (1808-1860). Autor, prof. la Beiuş, bibliofil.
-- Nagy, Mihaiu. Autor, prof. în Beiuş.
- Nicoară, Moise. A studiat la Oradea.
- Oltean, Ioan (1839-1877). Ep. de Oradea, membru fondator al Astrei.
- Papp, Popa Pavel de. Elev în Oradea, participant la 1848.
- Paşca, George. Elev la Beiuş, a dat cărţi.
- Pavel, Mihail de Peteritye. Ep. de Oradea, a dezvoltat şcolile româneşti din
Beiuş. Filantrop.
- Pocsy, Alexiu (1753-1831 ). Alipeşte tn 1824 72 de parohii din eparhia Muncaciului în eparhia Orăzii.
- Miron, Pompiliu (n. 1824). Scriitor şi folclorist din Şteiu, membru al „Junimii"
şi prieten cu Eminescu.
- Popa, George. Reformator al şcolilor româneşti din Bihor, autor de dlrti pentru istoria românilor.
- Popovici, Ioan. Din Beiuş (1819-1864), avocat, activitatea patriotică la Arad.
- Raţiu, Petru. Orator înflăcărat, scriitor.
- Roman, Alexandru. Personalitate complexă (1826--1876). Din Auşeu.
- Roman, Iosif. Frate cu R. Al. Avocat, preşedintele Băncii „Bihoreana" din
Oradea.
- Romanul, Miron. Din Meziad (n. 1828). Elev la Beiuş şi Oradea, mitropolit al
românilor din Transilvania.
- Roşiu, Teodor (1841-1884). Elev la Beiuş, prof. la Beiuş şi Oradea.
- Sălăgianu, Ioan Silviu. Prof. la Beiuş, autor unui manual de geografia Daciei
(1869) şi alte lucrări.
-- Şincai, George Petrece cîtva în Oradea, unde scrie şi tipăreşte din lucră
rile sale.
- Suciu, Aurel (1853-1898). Memorandist, a fost închis la Vaţ. A studiat clreplul
la Oradea.
- Suciu, Lucreţia măr. Rudow (1859-1900). Poetă.
-- Tuducescu, T. Atanase (1851-1885). Din Cîmpanii de Jos. Seriilor, a studiat
la Oradea.
- Tuducescu, Ioan. N. 1841 în Cîmpanii de jos. Autor a numeroase manuale, director al băncii „Mureşeanul".
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(1820-1892). Mitrooplit de Alba Iulia

Făgăraş.

- Veliciu, Mihaiu. Memorandist, a fost închis la Vaţ. A studiat în Beiuş şi
Oradea.
- Vulcan, Samuil (1758-1839). Personalitate iluministă complexă, ep. de Oradea.
- Vulcan, Iosif din Holod (n. 1841 ). Scriitor şi părintele revistei „Familia", personaltale culturală complexă.
- Wlad, Aloisiu de Selisce. N. 1822 în Vedreş-Abram, Bihor. Luptător politir.
A studiat în Oradea.
- Zsiga, Nicolau. N. 1870 în Bihor.
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DOCUMENTE ŞI MEMORII PRIVIND LUPTELE
PENTRU ELIBERAREA BANATULUI
ŞI CRIŞANEI (AUGUST-OCTOMBRIE 1944)
de
VIOREL FAUR, IOAN MARINESCU, VALERIU A. GIURAN

In acest an poporul român sărbătoreşte împlinirea a 35 de ani de
la actul insurecţional din luna august 1944, moment de cotitură în istoria noastră, care a deschis era marilor transformări democratice şi revoluţionare.

După eliberarea capitalei şi a peste două treimi din teritoriul patriei de sub dominaţia fascistă, armata română a trecut la luptă pentru
alungarea trupelor fasciste din nord-vestul Transilvaniei. A participat,
alături de forţele Uniunii Sovietice şi a celorlalte ţări din coaliţia antihitleristă, la războiul antifascist, pînă la victoria finală împotriva Germaniei naziste. Armata română „a participat - după cum arăta tovarăşul Nicolae Ceauşescu, secretar general al partidului nostru - timp de

aproape nouă luni, alături de glorioasele armate sovietice, cu un efectiv de peste o jumătate de milion de ostaşi, care, prin curajul şi băr
bătia lor, prin înaltul spirit de jertfă ce i-a animat, au adus o contributie de pret la spulberarea rezistentei îndîr jite a armatelor hitleriste, la
realizarea victoriei finale" 1 •
Incă din ziua de 24 august, marile unităţi ale Armatei 1 române au
acţionat în sudul Transilvaniei, Banatului şi în Crişana pentru anularea
oricăror rezistenţe inamice şi pentru a stăvili pătrunderea armatelor
hitleriste şi horthyste aflate în estul Ungariei şi în Jugoslavia. Din

punct de vedere tactic-operativ luarea unor asemenea măsuri de preîntimpinare a unei puternice lovituri inamice, constituia o componentă
a planului Marelui Stat Major al armatei române, cunoscut sub denumirea de „acoperire a frontierelor" ţării.
1

Nicolae

Ceauşescu,

Cuvînlare la sesiunea jubiliară a Marii Adunări Naţionale
a eliberării României de sub dominaţia fas-

consacrată celei de-a XXX-a aniversări
cistă, în Anale de istorie, 1974, nr. 4, p. 7
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2

Armatei I-a îi revenea misiunea de a realiza „marele cap de pod
transcarpatic, cu o dezvoltare frontală de aproximativ 900 km şi o
adîncime de peste 100 km, în centrul Transilvaniei şi între 60-180 km
la vest de Carpaţii Occidentali, cu o suprafaţă totală de circa 50 OOO kmp.
Acest spaţiu vast dădea posibilitatea concentrării cîtorva zeci de divizii
în vederea actiunilor ofensive ulterioare" 2 • Incepînd cu ziua de 4 septembrie, Armata a 4-a română şi-a dispus forţele pe linia frontierei
vremelnice impusă României prin odiosul dictat de la Viena. Prin urmare, Armata I-a şi-a restrîns frontul în Crişana şi Banat3, pentru a-şi
putea utiliza cit mai eficient capacitatea de luptă împotriva inamicului
ce se pregătea intens cu scopul de a pătrunde în centrul Transilvaniei.
In acest sens, ea şi-a organizat dispozitivul astfel: Grupul Bihor (două
batalioane de vlnători de munte şi batalioanele fixe reqionale „Arieş",
„Bihor" şi „Someş") apăra sectorul dintre localitatea Gilău şi creasta
Munţilor Bihor (localitatea Bratca); Grupul Crişuri, în componenţa că
ruia intrau diviziile 3 vînători de munte şi 1 infantc>rie-instrucţie - comandat de generalul Leonard Mociulschi - trecea în apărare între
Munţii Bihor şi localitatea Curtici; Corpul 7 teritorial apăra sectorul
între văile Mureşului şi Timişului; iar Divizia 19 infanterie - situată
la flancul stîng al Armatei I-a - apăra poziţiile situate la sud de linia
Bocşa Română Deta 4•
Pe lingă aceste mari unităU au mai acţionat: în Banat - Divizia 9
cavalerie 5 (intre 24 august - 9 octombrie); în Banat şi Crişana - Corpul de cavalerie 6 (între 17 septembrie - 8 octombrie); în Crişana diviziile „Tudor Vladimirescu" şi 2 vînători de munte 7 (între 21 septembrie - 17 octombrie), concomitent cu divizii şi grupări sovietice
din corpurile 33 şi 35 armată sovietică.
Primele lupte de mai mare amploare cu inamicul s-au desfăşurat
în cea de-a doua decadă a lunii septern brie, în zona oraşului Timişoara. Apărarea acestui mare centru urban din sud-vestul ţării a reprezentat un moment important al operaţiilor militare din zona respectivă.
Măsurile luate pentru organizarea apărării Timişoarei, de către detaşa
mentele operative formate de Divizia 1 infanterie-instrucţie, în perioada
24 august - 7 septembrie 1944, precum şi urmările acestora asupra modului cum au evoluat luptele (între 11-18 septembrie) au fost de o
reală utilitate, deoarece au contribuit Ia consolidarea sistemului defenarmată Ion Tutoveanu, /nsemndlatea capului de pod strategic din
Transilvaniei şi c1mpia de vest a fdrii, în Insu rect ia din august 1944 şi semni/Jcatia ei istoricd, Editura Militară, Bucureşti, 1974, p. 190
a General-maior dr. Ion Cupşa,Armata română pe frontul anlihitl<!rist. Studiu
operativ-tactic, Editura Militară, Bucureşti, 1973, p. 67
4
Colonel Gheorghe Romanescu, colonel Leonida Loghin, Cronica parlicipdrii armatei române la rdzboiul antihitlerist, Editura Militară, Bucureşti, 1971, p. 66
5
Ibidem, p, 352
8
Ibidem, p. 320
7 Ibidem, p. 344
2

General de

podişul
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siv local. Acţiunile ofensive ale armalelor hitleristo-horthysle, au fost
oprite şi prin eroicele bătălii de la Păuliş şi sudul Bihorului (Săucani,
Pocola, Beiuş). 1n felul acesta, tendinţa inamicului de a străpunge apă
rarea de la vestul ţării, a suferit un eşec total, ceeu ce a permis regruparea forţelor româno-sovietice, care au conlucrnt pentru eliberarea întregului teritoriu al patriei de sub dominaţia străină.
În intenţia autorilor prezentului material nu a stat reconstituirea
detaliată a modului cum s-au desfăşurat aceste însemnate operaţiuni
militare, deoarece problematica în discuţie a fost cuprinzător şi competent tratată - pe baza unei documentaţii arhivistice vaste - de istoricii noştri militari 8 • De asemenea, lucrările de memorialistică!!, semnate de comandanţi de mari unităţi, care au participat nemijlocit la evenimente, au completat fondul de informaţii cu noi elemente ce întregesc cunoaşterea realităţilor de pe cîmpul de luptă. Demne de ink res
1

General de armată Iacob Teclu, Luptele pentru desăvîrşirea eliberării României
de sub jugul fascist: Oradea, în Analele Institutului de istorie a particiului de pe
lîngă C.C. al P.M.R., 1964, nr. 5, p. 140-146; general-maior (rez.) Alexandru D. Pleşoianu, 1n zona Arad, în Armata română în războiul antihitlerist (Culegere cie articole}, Editura Polilică, Bucureşti, 1965, p. 203-205; general-maior Constantin Popa,
colne! Leonid a Ion, locotenent-colonel Leonid a Loghin, Cercetarea arhiv islică privind
participarea Armatei române umăr la umăr cu Armata sovietică, la războiul antihitlerist, în Analele Institutului de studii istorice şi social-politice (în continuare Analele
I.SJ.S.P.) ele pe lîngă C.C. al P.M.R., 1965, nr. 2, p. 39-50; locotenent-colonel P. Ilie,
locotenent-colonel A. Marinescu, Din luptele armatPlor române şi sovirlice peni ru
eliberarea părţii de nord-vest a României, în Analele I.S.I.S.P., 1966, nr. 1, p. 19--30;
locotenent (rez.) Gheorghe Homescu, Pe Crişul Repede, în /oe. cit., p. 31-34; colonel
Eugen Bantea, colonel Constantin Nicolae, general-maior (rez.) Gheorghe Zaharia,
8

August 1944 - Mai 1945. Scurtă prezentare a contribuţiei României în războiul antihitlerist, Editura Militară, Bucureşti, 1969; locotenent-colonel Vasile Catană, locotenent-colonel Ioan Petri, Momente din luptele Armatei române pentru eliberarea judeţului Bihor, in Bihor trecut, prezent, perspective, Oradea, 1969, p. 29-35; L. Fodor,
Unele acţiuni ale maselor din judeţul Bihor în sprijinul luptei de eliberare a păr/ii
de nord-vest a României de sub jugul fascist, în Studia Univcrsitnlis „Babeş-Bolyai",

Seria Historia, fasciculus 1, Cluj, 1969, p. 95--107; colonel Gheorghe Romanescu, colonel Leonida Loghin, op. cil.; general-maior Ion Cupşa, op. cit.; Ioan Marinescu, Acţiunile marilor unită/i române şi sovietice pentru eliberarea Ţării Crişurilor în perioada septembrie-octombrie 1944, în Crisia, Oradea, 1973, p. 267-282; colonel Florian Tudi, in Banat şi zonele sudice ale Transilvaniei, în Insurecţia din august 1944
şi semnificaţia ei istorică, Editura Militară, Bucureşti, 1974; Vasile Păsăilă, Contribuţia
armatei române la operaţiunile militare pentru eliberarea zonei Oradea de sub ocupaţia fascistă. lnsemndtatea stralegico-militară a acestui eveniment, în Trei decenii
de afirmare a judeţului Bihor pe coordonatele socialismului, Oradea, 1974, p. 55-63;
Ioan Marinescu, Operaţiunile militare din toamna anului 1944 1nt reprinse în Bihor
da Diviziile 3 vlnători munte şi „Tudor V Jadimirescu", în Crisia, Orad;ea, 1977,
p. 265-276; Liviu Grota, Contribuţia adusă de Divizia 19 infanterie la lnsurec/ia naţională armată antifascistă şi antiimperialistă din august 1944 şi la acoperirea frontierelor ţării 1n partea de sud a Banatului, in Banatica, vol. IV, Reşiţa, 1977, p. 415425; • • •, Documente privind istoria militară a poporului român (23-31 august 1944),

vol. I-III, Editura Militară, Bucureşti, 1977-1978
9
General-locotenent (rez.) Leonord Mociulschi, Asaltul vînălonlor de munte,
Ed.tura Militară, Bucureşti, 1967; colonel (rez.) Alexandru Galgoţi, Pe Jocurile unde
s-a desfăşurai insurecţia armată din august 1944, Timişoara, 1974
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sînt şi evocările apărute în paginile presei noastre, care au readus în
faţa generaţiilor tinere, secvenţe emoţionante şi pline clc> dramatism clin
timpul

războiului

antihitlerist.

.

ln ultimii ani ne-am preocupat de cercetarea evenimentelor militare petrecute în Crişana şi Banat, în lunile august-octombrie 1944,
orientîndu-ne în două direcţii: a investigării fondului arhivistic existent, mai ales în Arhiva Ministerului Apărării Naiionale şi a adunării
de informaţii de la participanţi, care le-au consemnat în memorii, unele
depuse în colecţia Secţiei de istorie a instituţiei noastre, iar altele la diverse arhive din ţară (Bucureşti, Rîmnicu-Vîlcec1, Timişoara, etc.).
Considerăm că este imperios necesară publicarea documentelor
militare referitoare la luptele din această parte a ţării, deoarece în
volumele de documente recent editate 10 apar informaţii despre operaţiunile marilor unităţi, astfel că acţiunile unităţilor şi subunităilor operative nu sînt cuprinse decît foarte rar în documentele respective. Spre
exemplu, din cele 300 documente incluse în primul volum, doar 8 se referă la părţile vestice. Situaţia este aproape identică şi în volumele următoare. Astfel. în volumul al doilea figurează 18 documente avînd şi o
semnificaţie de interes local din 316, iar în cel de-al treilea, numai
13 din 274. Din totalul de 890 de documente tipărite pînă acum, numai
39 conţin referiri la Banat şi Crişana. Prin urmare, am socotit potrivită
publicarea unor mărturii arhivistice, utile reconstituirii pînă la detaliu,
a episoadelor mai semnificative din eforturile celor care au luptat pentru apărarea patriei, eliberarea întregului ei teritoriu, continuînd ofensiva pînă la terminarea războiului. Aceste documente pun în evidenţă
efortul militarilor noştri pe cîmpul tactic-operativ, eroismul tinerilor recruţi care s-au comportat strălucit în lupte, cu toate că le lipsea experienţa războiului.

Totodată

documentele relevă nu numai desfăşurarea cronologică a
dar şi hotărîrea şi efortul extraordinar al ostaşilor români•
de a îndeplini misiunile încredinţate, de cele mai multe ori, în condiţii
extrem de dificile, dacă avem în vedere insuficienţa materialului de
luptă din dotare, în special a tunurilor antitanc, marşurile de 40 km pe
zi, efectuate pe drumuri desfundate de ploi, după care intrau direct în
luptă împotriva unui inamic instalat în teren, care dispunea de o putere
de foc mult superioară.
Publicarea documentelor de război ale unităţilor sau subunităţilor
care au luptat în prima linie constituie - după convingerea noastră - o
acţiunilor,

• •, Documente privind istoria mJlitară a poporului român (23-31
1944), voi. 1-111, Editura Militară, Bucureşti, 1977-1978
10 •

• Majoritatea luptătorilor din
contingentele 1944-1945.

unităţile

operative

româneşti
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utilă

completare a culegerii de documente 11 , întregind cunoaşterea aspectului operaţional-tactic de pe cîmpul de luptă. Precizăm că nu am
reprodus din documentele cercetate decît părţile care se !·eferă la Crişana şi Banat, aceasta pentru a delimita cu mai multă claritate problematica istoriografică anunţată în titlul prezentului material.
Am considerat că informaţia arhivistică îşi găseşte un binevenit
complementar în documentul memorialistic - realizîndu-se o privire
mai cuprinzătoare asupra realităţilor istorice din acea perioadă. Ca
atare, am solicitat cîteva memorii de la ofiţerii care au participat la
evenimente, ele fiind de un real folos pentru istoricul militar, pentru
reconstituirea fidelă a faptelor petrecute în lunile august-octombrie 1944. Intenţia noastră este de a continua publicarea unor asemenea mărturii istorice, acest prim demers fiind doar un început al
unei colaborări fructuoase cu luptătorii pentru neatîrnarea patriei, ale
căror fapte de arme ca şi ale atîtor anonimi - merită recunoştinţa
contemporanilor.
Deşi uneori aceste mărturii sint tributare unei optici subiective,
utilizate însă cu spirit critic şi confruntate cu sursele ştiinţifice acceptate, ele oferă informaţii de o valoare certă, incontestabilă. Scriind despre evenimentele la care a luat parte, memorialistul aduce elemente de
atmosferă, mentalitate şi sensibilitate, în care istoricul poate descifra,
valenţele adevărului. Apar frecvent detalii de ordin militar din care
se configurează acel „itinerar eroic" la care autorii memoriilor se referă, unii chiar cu o evidentă intenţionalitate literară.
Aparţinînd foştilor comandanţi de unităţi şi subunităţi, memoriile
(rapoartele, relatările) se fixează asupra evenimentelor trăite, adăugîn
du-li-se informaţii din documentele păstrate în arhive. ln acest fel, ceea
ce părea discutabil se consolidează prin raportarea la datele ştiinţifice
rezistente.

11

Adresăm

multumiri tuturor acelora care au

răspuns

Menţionăm, totodată, faptul că tovarăşul Valeriu A.
substanţială în obţinerea memoriilor pe care le publicăm.

tre.
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I. DOCUMENTE

1
EXTRAS DIN REGISTRUL ISTORIC AL DIVIZIEI I INFANTERIE-INSTRLCpE,
IN CARE ESTE CONSEMNAT ORDINUL SECRET AL M.ST.M.
NR. 62900 DIN li AUGUST 1944

(... ) Unităţile de recruţi ale acestei permanenţe se vor disloca - la ordin într-o zonă ce se va indica prin ordinul de transport al M.Sl.M. Secţia 3-a (... ), în
vederea acestei dislocări, se vor lua măsuri imediate pentru organizarea unităţilor din
subordine (... ).
Arhiva Ministerului Apărării Naf ionale
Marele Stat Major (în continuare
A.M.A.N. - M.St.M.), fond nr. 506, dosar 38, f. 16

2
EXTRAS DIN JURNALUL DE

OPERAŢII

AL DIVIZIEI 1
DIN 18 AUGUST 1944

INFANTERIE-INSTRUCŢIE

( ... ) AstJzi toate unităţile în subordinea acestei permanente, precum şi cartierul permanenţei Diviziei I infanterie, Eşalonul I, sînt gata organizate pentru a se deplasa în noua zonă de instruire. Toţi stau în aşteptarea ordinului de îmbarcare şi
plecare continuîndu-şi programul de instructie şi lucru ordonat (... ).
A.M.A.N.

~

M.St.M., fond nr. 506, dosar 38, f. 18

-_,
EXTRAS DIN JURNALUL DE OPERAŢII AL REGIMENTULUI 5 VINATORI,
DIN COMPUNEREA ORGANICA A DIVIZIEI 1 INFANTERIE-INSTRUCŢIE
PRIVIND MĂSURILE PENTRU APĂRAREA ORAŞULUI TIMIŞOARA

( ... ) ln noaptea de 23/24 august I 944 la orele 23,30, Regimentul 5 vinători, comandat de lt. colonel Giuran Alexandru, a primit ordin să se deplaseze imediat din
comuna Săcălaz, unde era dispersat, in garnizoana Timişoara, la cazarma regimentului. ln dimineaţa de 24 august 1944, la ora 2, regimentul s-a pus în marş cu Batalionul I şi 2 recruţi spre Timişoara, unde a ajuns către orele 5 ( ... ).
https://biblioteca-digitala.ro
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La ora 14 Regimentul 5 vînători, partea sedenti.Hă, cu cele 2 bntnlioane de rea primit ordin să intre în dispozitiv operutiv în detaşamentul ce ia fiintii al
lt. col. Giuran.
Compunerea detaşamentului:
- Regimentul 5 vînători, partea sedentară cu 2 batalioane de recruti;
- Regimentul 1 artilerie P.S. cu 1 baterie de artilerie (1 secţie tunuri 75 mm şi
secţie obuziere 100 mm), 2 baterii pe jos;
- Batalionul de garnizoană;
- 1 pluton de pioneri din Regimentul 7 pioneri;
- compania grăniceri Jimbolia;
- jandarmii din sector.
Detaşamentul lt. col. Giuran a primit ordin ca
să apere seclorul
centru şi
oraşul Timişoara, avînd la nord Detaşamentul colonel Corl.Ju şi la sud Detaşamentul
colonel Costescu, în sectorul limitat. Poziţia de rezistenţă trece pe la Sînandrei - vest
(de) calea ferată Sinandrei-Timişoara-Freidorf-Parţa. La ora 16 Batalionul 1 şi 2
recruţi au intrat in sectorul de apărare astfel:
Batalionul 1, la nord de Bega, sprijinit de secţia de tunuri de 75 mm, cu misiunea să bareze direcţiile: Timişoara- Biled şi Timişoara-Jimbolia. Se dă cite un
pluton, detaşament înaintat, la Becicherecul Mic şi un alt pluton la Berecsăul Mare.
Batalionul 2, la sud de canalul Bega, cu misiunea să bareze direcţiile Timicruţi,

şoara-Utvin şi Timişoara-Şag (Timişeni).

Se dă un pluton detaşament înaintat la Sinmihaiul Român, cu misiunea de a
supraveghea canalul Bega.
Batalionul de garnizoană şi 2 baterii, pe jos, în rezerva Detaşamentului lt. colonel Giuran, în Timişoara.
Plutonul de pioneri a primit ordin să mineze podurile de la Becicherecul Mic,
Berecsău şi Sînmihaiul Român.
Batalioanele de recruţi au ocupat imediat sectoarele ordonate şi au început imediat organizarea poziţiei (. , .).
A.M.A.N. -

M.St.M., fond nr. 1119, dosar 12, f. 1

4
ORDINUL NR. 12 113 DIN 24 AUGUST 1944,
EMIS DE DIVIZIA 1 INFANTERIE-INSTRUCŢIE
CA TRE REGIMENTUL 6 ARTILERIE GREA
Acţionaţi

cu secţia obuziere la ordinul lt. colonel Giuran. Luaţi imediat legătură
la P(unctul) C(omandă) (al) Reg(imentului) S v(ină)tori în Timişoara. Restul
unităţilor, pe jos, se înapoiază mîine la Recaş.

cu

el

Comandant,
general de
A.M.A.N. -

brigadă,

Chitu Vasile

M.St.M., fond nr. 506, dosar 48, f. 26

38°
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5
ORDINUL DIVIZIEI 1 INFANTERIE-INSTRUCŢIE NR. 12 114 DIN 24 AUGUST 1944,
COMUNICAT ŞCOLII DE SUBOFIŢERI DIN GIARMATA
Şcoala (de) subofilt'ri din Giarmala
nel Corbu, la Orţişoara.

acţioneaz5

la

dispoziţia Detaşamentului

col0-

Comandant
genc'ral de brigadti, Chi/u Vasile
A.M.A.N. -

M.St.M., fond nr. 506, dosar 48, f. 28

6
ORDINUL NR. 12 115 DIN 24 AUGUST 1944
0AT DE DIVlZIA 1 INFANTERIE-INSTRUCŢIE DETAŞAMENTULUI „DUMBRA VIŢA"
Acţionaţi cu
ofiţer

la telefnn

detaşamentul

de serviciu

la ordinul Diviziei, fiind în rezervă. Aveţi tot timpul
telefonist. Raporlali ci'I sînte\i gata Ia P(unctul)

şi

C(omandă) Recaş.

Comandant,
general de
A.M.J\.N. -

brigadă,

Chitu Vasile

M.St.M., fond nr. 506, dosar 48, f. 32

NOTA INFORMATIVA NR. 13 156 DIN 24 AUGUST 1944
A DIVIZIEI 1 INFANTERIE-INSTRUCŢIE,
CĂTRE CORPUL 7 TERITORIAL

Comandantul companiei (de) grăniceri (din) Sînicolaul Mare raportează:
1. La Seghedin ar fi trupe motorizate ungureşti;
2. La Teremia Mare (sînt) formatiuni de infanterie germană cu mitraliere, prin
porumb.
Rugăm verificaţi şi prin mijloacele Dvs., noi continuăm supra\'egherea.
Comandant,
general de
A.M.A.N. -

brigadă,

Chitu Vasile

M.St.M., Jond nr. 506, dosar 40, f. 5
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8
MĂSURI INIŢIATE

DE DIVIZIA 1 INFANTERIE-INSTRUCŢIE
ORDONATE I.A 25 AUGUST 1944

Se pune la disµo,.i\ia Detaşamentului (lt.) col. Giuran un pluton pioneri şi un
ofiter, un subofi\er, 20 trupă şi 400 kg material exploziv, pentru il le întrebuinţa în
raz că se vor ordona distrugeri. Ca măsuri preg5titoare, (lt.) col. Giuran, împreună
cu comandantul plutonului de pioneri, va întocmi un plan de distrugere, în raport de
ideea operativă. Plutonul se pune în subzistentă la Regimentul 5 vînători. Comandantul plutonului ia imediat legătura cu (lt.) col. Giuran.
Comandant,
general de
A.M.A.N. -

brigadă,

Chi/u Vasile

M.Sl.M., fond nr. 506, dosar 48, f. 57

9
DIVIZIA I INFANTERIE-INSTRUCŢIE INFORMEAZĂ EŞALOANELE SUPERIOARE,
LA 25 AUGUST 1944, DESPRE MĂSURILE LUATE
PENTRU DOTAREA FORMAŢIILOR DE SPATE

Am intervenit la Cercul teritorial ca să doteze cele trei detaşamente din linie
cu cite una coloană de 40 căruţe, un camion şi un turism. Am dat instrucţiuni de
modul de comportare tuturor unităţilor şi formaţiunilor din zona diviziei, chiar dacii
nu au fost afectate cu trupe operative.
Comandant,
general de
A.M.A.N. -

brigadă,

Chi/u Vasile

M.St.M., fond nr. 506, dosar 40, f. 56

10
ORDINUL NR. 4 DIN 26 AUGUST 1944,
TRANSMIS SUBUNITĂŢILOR DIN DETAŞAMENT
DE CĂTRE LOCOTENENT-COLONEL GIURAN,
IN VEDEREA AP ARĂRII ZONEI TIMIŞOARA

ln conformi tale cu ordinul telegrafic nr. 678602 din 25 august I 944 al M.St.M.
comunicat cu al Diviziei 1 infant(erie) - instrucţie nr. 13.208 din 26 August 1944:
Cu onoare se face cunoscut:
Faţă de agresiunea trupelor germane contra Capitalei, se ordonă ca de fndat~
să se execute următoarele:
https://biblioteca-digitala.ro
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se \'ll împiedica orice circulati(• a YPhiculP!or 'iau coloanC']or germane pe şo
selele noastre ( ... ). In acest scop s0 nir organizn baricade păzite, distrugeri de comunicaţii, ambuscade mobile în culluri (de-a) lungul şoselP!or. Se va proceda prin
toată energia fie prin actiuni dc> fartă, fi0 prin acţiuni de partizani.
Comandantul

detaşamentului,

lt. colonel Al. Giuran

A.M.A.N. -

M.Sl.M., fond

lll.

1119, dosar 14, f. 24

11
EXTRAS DIN RAPORTUL CONTRAINFORMATIV
AL CORPULUI 7 TERITORIAL DIN 26 AUGUST 1944

( ... ) Starea de spiril a populatiPi româneşti este foartă
AM.AN. - M.St.M., fond nr. 506, dosar 40, f. 22

bună

( ... ).

12
ORDINUL NR. 13 274 DIN 26 AUGUST 1944,
DAT DE DIVIZIA 1 INFANTERIE-INSTRUCŢIE LEGIUNILOR DE JANDARMI
TIMIŞ, CARAŞ-SEVERIN ŞI CHESTURILOR DE POLIŢIE
DIN TIMIŞOARA, CARANSEBEŞ ŞI ORAVIŢA
1. Toti ostaşii înrolaţi în armata germană şi aflaţi în concediu în România
ridicaţi şi puşi sub pază.
2. Vor fi grupaţi în lagăre organizate la sediul Legiunilor de jandarmi.
3. Armamentul şi muniţiile ce eventual s-ar găsi asupra lor \'a fi strins
giunile de jandarmi judeţene.
4. Operaţiunea se va executa în întregime în ziua de 26 pînă la ora 20.

vor fi
la Le-

Comandant,
general de
A.M.A.N. -

brigadă,

Chitu Vasile

M.St.M., fond nr. 506, dosar 40, f. 27

13
EXTRAS DINTR-UN RAPORT DIN 26 AUGUST 1944,
CARE MENŢIONEAZĂ ATERIZAREA UNUI AVION GERMAN
PE TERITORIUL COMUNEI BRESTOV A Ţ
( ... ) La 26 august 1944 ora 16 pe terit(oriul) com(unei) Brestovăt, (la) nord-vest
Ghizela, a aterizat un avion german. Mai mulii locuitori mergînd în ace11 direcţie au
fost atacaţi cu focuri de armă, după care mai multi atacatori au coborît din avion şi
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599
către ostaşii

M.St.M., fond nr. 506, dos,n 40, f. 35

14
ORDINUL NR. I 322 DIN 26 AUGUST 1944
DAT DE DIVIZIA I INFANTERIE-INSTRUCŢIE
CĂTRE COMANDANTUL GARNIZOANEI LUGOJ

U1spuneti imediat înlocuirea tuturor gărzilor dale de Regimentul 17 infitnlerit'
cu elemente din alte unităţi, astfel ca acest rc11iment, astăzi pînct la om 18 să fie
disponibil în întregime pentru a putea fi întrebuinţat în misiuni operative, fiind (în)
rezerva Diviziei I infanterie-instrucţie. Raportaţi de executare pînă la ora 18. Regimentul 17 infanterie va fi gata de întrebuinţat, executîndu-şi misiunea dată prin ordinul de operaţii nr. I şi 2.
Comandant,
general de
AM.AN. -

brigadă,

Chitu Vasile

M.St.M., fond nr. 506, dosar 48, f. 33

15
ORDINUL DIN 26 AUGUST 1944 DAT COLONELULUI GALGOŢI,
COMANDANTUL REZERVEI DIVIZIEI 1 INFANTERIE-INSTRUCŢIE,
PRIVIND MĂSURILE CE TREBUIESC LUATE PENTRU APĂRAREA TERITORIULUI
1. Luati măsuri pentru a organiza baraje anticar pe comunicaţia Timişoara-Lu
goj-Caransebeş

la punctele obligate de trecere şi localităţi.
2. Veţi intercepta şi bara toate podurile peste Bega şi Timiş de la vest spre est.
3. Veti organiza unităţi antiparaşutiste la toate unităţile de rezervă cu mijloace
rapide pentru a contracara eventualele debarcări de paraşutişti germani.
4. Măsurile luate de Dvs. vor fi raportate şi diviziei pe o schiţă pînă la ora 20.
Comandant,
general de
A.M.A.N. -

brigadă,

Chitu Vasile

M.St.M., fond nr. 506, dosar 48, f. 34
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16
NOTA TELEFONICA DATA SUBUNITĂŢILOR I.A 26 AUGUST 1944
DE CĂTRE DIVIZIA 1 INFANTER.IE-INSTRUCŢIE
Către Detaşamentul

colonel Costescu.
Rog luati imediat
pe căile de pătrundere.

colonel Corbu,

măsuri

Detaşamentul

lt. colonel Giuran,

Detaşament

de a construi baricade la punctele obligate de trecere

general de

Comandant.
brigadă, Chitu Vct~ile

A.M.A.N. -- M.St.M., fond nr. 506, dosar 48, f. 69

17
EXTRAS DIN JURNALUL DE OPERAŢII AL REGIMENTULUI 85 INFANTERIE,
COMANDAT DE LOCOTENENT-COLONEL ADRIAN MERTIC,
DIN COMPUNEREA ORGANICA A DIVIZIEI 1 INFANTERIE-INSTRUCŢIE

( ... ) Regimentul 85 infanterie intră în dispozitiv operali\' cu o companie la ChiCriş pentru a întări paza frontierei împreună cu Batalionul 2 grăniceri pază,
care se găsea deja instalat în pozitie defensivă în vederea unor e,·entuale violări de
frontieră, ln ziua de 25 august 1944 Batalionul 1 (din Regimentul) 85 inf(anterie), format din recruţii contingentului 1945, se instalează defensiv pe liziera de vest a satului Ineu. ln ziua de 26 (august) 1944 se organizează la teren. La 27 august 1944 se
înfiinţează Batalionul 2 (din Regimentul) 85 infanterie sub comanda maiorului Şepca
liu Petre, compus din recuperaţii şi înapoiatii de pe front ( ... ). De la 28 august la
5 septembrie se continuă lucrul pe poziţie organizîndu-se amplasamente de arme automate, şanţuri de tragere şi cazemate pentru armamentul greu. De asemenea, se execută baricade pe şoselele Ineu-Seleuş şi Ineu-Şicuia, precum şi minarea podurilor
de la Socodor şi Sintea Mare ( ... ).
şinău

A.M.A.N. -

M.St.M., fond nr. 1084, dosar 6, f. 2-4

18
NOTA TELEFONICA DIN 27 AUGUST 1944, ORELE 0,10',
TRANSMISA DIVIZIEI 1 INFANTERIE-INSTRUCŢIE

La nord de Perlam şi la nord-est de Periam, un avion inamic, pe la orele 23,
a făcut citeva viraje peste Periam, cu luminile aprinse, lansînd rachete luminoase
de-a lungul frontierei.
Transmis: Căpitan Zamfirescu
A.M.A.N. -

M.St.M., fond nr. 406, dosar 40, f. 38
https://biblioteca-digitala.ro
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19
RAPORTUL NR. 7 DIN 27 AUGUST 1944
ÎNAINTAT DIVIZIEI I INFANTERIE-INSTRUCŢIE
DE CA TRE DETAŞAMENTUL Gll!RAN

Am onoare a raporta mai jos situaţia la om 6,30:
- în sectorul companiei 1 grăniceri (Jimbolia) nu s-a întîmplat nimic;
-- plutonul (din localitatea) Valcani, din Regimentul 4 grăniceri, a fost atacat
de circa 3 grupe (de) ostaşi germani. Schimbul de focuri a ţinut de la orele 2,15-5,30.
Pierderi nu au grănicerii ( ... );
- în regiunea Cenad şi Sînicolaul Mare - linişte.
lnlormaţiuni precise. Şeful pichetului Checea, nr. 12, este informat de un cC'lă
tean sîrb, că în comuna Claria sînt tunuri, tancuri şi trupe germane.
Comanrlanlul

rlc>taşamentului,

li. colonel Al. Giuran

A.M.A.N. -

M.St.M., fond nr. 406, dosar 40, f. 40

20
NOTA INFORMATIVA DIN 28 AUGUST 1944, ORA 4,30,
ÎNREGISTRATA DE DIVIZIA I INFANTERIE-INSTRUCŢIE

Plutonul de legătură din Şag, jud. Arad, a fost atacat cu focuri de armă autode către civili şvabi, circa 30-40. Plutonul are I rănit la ora 4 (dim.). Detaşa
mentul colonel Corbu a trimis întărire I pluton.

mată

Transmis: l.ocotenenl Avram
Primit: soldat Munteanu
AM.A.N. -

M.St.M., fond nr. 406, dosar 40, I. 47

21
NOTA TELEFONICĂ NR. 13 445 DIN 28 AUGUST 1944,
TRIMISA DE DIVIZIA 1 INFANTERIE-INSTRUCŢIE
CĂTRE DETAŞAMENTELE OPERATIVE
Rugăm înaintaţi pînă mîine 29 august 1944 orele 9, ordinea de bătaie a
din subordinea Dvs. pînă la comandanţii de pluton inclusiv. Lucrarea va fi
fără nici o întîrziere, în dublu exemplar.

Comandant,
general de
AM.AN. -

brigadă,

Chitu Vasile

M.St.M., fond nr. 506, dosar 48, f. 67
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22
ORDINUL DIVIZIEI I INFANTERIE-INSTRUCŢIE NR. 13 448 DIN 28 AUGUST 1944
ADRESAT COLONELULUI GALGOŢI ŞI COMANDANŢILOR LICI:ELOR MILITARE
.,MIHAI VITEAZUL" ŞI „ŞTEFAN CEL MARE"

I. ColonC'!ul Galgoţi, comandantul zonei intcrnC' din spatC'il' frontului, vil înt0cmi
planul de ilpii.rare luind sub orciine şi Licc11l „Mihai Viteazul" din lzvin, cum şi
Liceul „Ştefan cel Marc" de la Giarmata.
2. Postul de comilndii. ill colonelul11i Galuoli ~e fixeazii Ia Rec,1ş şi nu Vd putea
fi părtîsit fără înştiinţarea subsemnatului.
3. Roq Lic011 I mi I it,n „Milrni Vi tearn I" şi „Şt0fan rrl Mari'• să d0a Iot rf1ncu rsul
rolonelului Galgoli pC'ntru bunii îndeplinire' ii misiunii.
Com11ndi111I,
general de
AM.AN. -

brigadă,

Chitu Vasile

M.St.M., Jond nr. 506, dosar 48, f. 68

23
ADRESA NR. 27 DIN 28 AUGUST 1944 A DETAŞAMENTULUI GIURAN
lNAINTATA DIVIZIEI I INFANTERIE-INSTRUCŢIE
La ordinul Dvs. telefonic din 27.8.944, am onoare a raporta că s-au luat măsuri
de a se construi baricade Ia punctele obligate de trecere pe căile de pătrundere.
Comandantul dela:-;;amcnlului,

lt. colonel AI. Giuran
AM.A.N. -

M.Sl.M., Jond nr. 506, dosar 48, f. 91

24
INFANTERIE-INSTRUCŢIE NR. 13 449 DIN 28 AUGUST 1944
ADRESAT COLONELULUI DASCALESCU,
COMANDANTUL GARNIZOANEI TIMIŞOARA

ORDINUL DIVIZIEI 1

Compania de pompieri se pune la dispoziţia Dvs. pentru a fi întrebuinţată după
nevoi. In acest scop, dati ordinele Dvs. de urmare căpitanului Murgu, comandantul
rmnoaniei de pompieri Timişoara, luînd legătura şi cu colonelul Maior, secundul de
https://biblioteca-digitala.ro
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-
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(instruc\ie). Raporta\i asupra modului de între-

Comandanl,
(IL'tH'ral de brigadă, Chitu Vasile

A.M.A.N. -

M.St.M., fond nr. 506, dosar 48, f. 147

25
EXTRAS DIN ADRESA DIVIZIEI 1 INFANTERIE-INSTRUCŢIE NR. 13 4S2
DIN 28 AUGUST 1944, CĂTRE INSPECTORATUL C.F.R. TIMIŞOARA

( ... ) Rugăm puneţi în vedere companiilor de cale ferată sau companiilor de lucru C.F., că în caz de atac inamic dinspre frontieră, sînt obligate să se pună la dispoziţia comandanţilor de subsectoare din zona diviziei, astfel:
- cei ce lucrează la sud de Timişoara, se pun sub ordinele colonel Costescu,
comandantul Detaşamentului sud, cu care vor lua legătura la Parţa sau Pădureni;
- cei din zona Timişoara, vor conlucra cu Detaşamentul lt. colonel Giuran, în
care scop vor lua imediat legătură la Timişoara, cu susnumilul ofiţer, în cazarma Regimentului 5 vînători;
- cei ce lucrează în zona nord Timişoara pînă la Vinga-Şag se pun la dispoziţia colonelului Corbu, comandantul Detaşamentului nord, pe care-l găsesc la Punctul) C(omandă) Ortişoara.
Rog daţi ordine de urmare şi raportaţi executarea.
Comandant,
general de
A.M.A.N. -

brigadă,

Chitu Vasile

M.St.M., fond nr. 506, dosar 48, f. 148

26
ORDINUL DIVIZIEI 1 INFANTERIE-INSTRUCŢIE NR. 15 097 DIN 28 AUGUST 1944
DAT BATALIONULUI 5 INSTRUCŢIE-AUTO ŞI DETAŞAMENTULUI GIURAN
Plutoanele date de Batalionul 5 instrucţie-auto în Garnizoana Timişoara pentru
etc. etc., intră sub ordinele directe ale Detaşamentului lt. col. Giuran. ln acest
scop, batalionul trimite delegat ofiţer la lt. colonel Giuran, ca să ia imediat legătura
în scop ca să primească ordin de urmare, pentru plutoanele arătate mai sus. Lt. col.
Giuran şi Batalionul 5 instrucţie-auto vor raporta de executare.
gărzi

Comandant,
general de
A.M.A.N. -

brigadă,

Chitu Vasile

M.St.M., fond nr. 506, dosar 48, f. 156
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27
EXTRAS DIN RAPORTUL NR. 29 DIN 28 AUGUST 1944
AL DETAŞAMENTULUI GIURAN INAINTAT DIVIZIEI 1 INFANTERIE-INSTRUCŢIE
I. Informatiuni de la compania de grăniceri (din) Sînicolaul Mare. La ora 10,40
mai multe cărute cu trupe maghiare s-au apropiat la 200 metri de postul maghiar, în
dreptul pichetului Borcanu. La ora 11,50 soldaţii horthyşti au început lucrări de sapă
în spc1lele pichetului. Ln ora 13 (... ) în dreptul salului RC'ha VechC' au sosit 11 motociclete cu soldati. ln această comună C'ste un aeroport german. în turnul bisC'ricii
Kipehciza se află un observator. La ora 14,25 trupele germane dC' la Valcani (Iugoslavia) executau lucrări de sapă. La ora 15, postul de jandarmi din Teremia Mare raportează că germanii au răspîndit zvonul în comună că trupele gNmane din Serbia
vor ataca astăzi România. La orele 15,30 două avioane germane cu şase motoare, de
transport, au mitraliat marginea de nord a comunei Valcani (din teritoriul) român.
Un soldat horthyst a spus unui soldat grănicer român că germanii din lugosla\'ia ,·or
ataca astăzi România. Un agent sosit din Ungaria spune că la Seghedin ar fi so~it
trupe motorizate. Această informaţie nu este verificată. La Jimbolia, la cantonul
C.F.R., 2 camioane ar fi adus circa un pluton pînă la un pluton şi jumătate (de)
soldaţi.

2. Informaţ.iuni de la compania (de) grăniceri (din) Jimbolia. Postul de jandc1rmi
din Teremia Mare raportează că indivizi veniţi din Serbia, ar fi spus astă.zi 28 august
1944 orele 13,30 că armata germană ce se găseşte în Serbia va trece în România
peste 2 ore.
3. La ora 13,30 un avion german a venit deasupra aeroportului (şi) a mitralial
aeroportul. A rănit pe locotenentul Negrescu Petre şi a dovit o roată de la mitralieră. Ofiţerul a fost internat în spital. Pe drumul către Urseni au fost lo\'ite două
chesoane. A rănit un caporal şi a omorît şase cai.
Comandantul

dctaşamenlului,

lt. col. Al. Giuran

A.M.A.N. -

M.St.M., fond nr. 506, dosar 40, f. 52

28
EXTRAS DIN RAPORTUL NR. 7989 DIN 28 AUGUST 1944
AL GARNIZOANEI TIMIŞOARA INAINTAT DIVIZIEI I INFANTERIE-INSTRUCŢIE

( ... ) Atît în Iugoslavia cit şi în Ungaria, în apropierea frontierei române se
la tranşee, se observă şi mişcări de trupe. Două avioane germane, azi la orele
15,30, au mitraliat populat·a civilă din comuna Valcani. Nu sînt victime ( ... ).

sapă

A.M.A.N. -

M.St.M., fond nr. 506, dosar 40, f. 104
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29
EXTRAS DIN RAPORTUL INSPECTORATULUI REGIONAL DE POLIŢIE NR. 12 326
DIN 28 AUGUST 1944 ADRESAT CORPULUI 7 TERITORIAL

( ... ) între orelf' 13,15-13,30 pe deasupra municipiului Timişoara 11 evolunt un
a\ion german la o foarte mică înăl\ime, mitraliind populatia. Sînt 2 morti şi 4 rdni(i.
La aeroport a fost grav rănit locotenentul Negrescu Petre din Regimentul 5 vînillori,
comandantul plutonului ele intervenţie. În urma mitralierii populaţiei civile şi a trenului Arad-Timişoara, de către aviaţia germană., populalia româneasc,-1 (•st0 fo,.Hte indignatd, exprimindu-~i toată ura contra nemţilor (... ).
A.M.A.N. --- M.Sl.M., foncl nr. 506, dosar 40, f. 113

30
EXTRAS DIN RAPORTUL DIVIZIEI 1 INFANTERIE-INSTRUCŢIE NR. 15 149
DIN 29 AUGUST 1944, ADRESAT EŞALOANELOR SUPERIOARE

( ... ) Grl'micerii de la Sînicolau informcazZ1 cJ. la om 3,30 în gara Valcani (Serbia), cu direcţia spre Jugoslavia, a trecut un tren cu 16 vagoane încărcate cu maşini
cu şenile, avînd şi servanţii respectivi. La ora 6,30 două trenuri germane au trecut
prin aceeaşi gară şi cu aceeaşi destinaţie cu trupe de cavalerie. Din informalii neverificate - pentru refacere în Jugoslavia ( ... ).
A.M.A.N. - -- M.St.M., ioncl nr. 406, clost1r ,-10, f. 120

31
NOTA TELEFONICA NR. 38 DIN 29 AUGUST 1944, ORELE 16,
A DETAŞAMENTULUI LT. COLONEL GIURAN,
COMUNICATA DIVIZIEI 1 INFANTERIE INSTRUCŢIE

Compania l grăniceri (din) Jimbolia, comunică: la ora 9,55 a trecut un avion
german la înălţime circa 100 m cu direcţia est, probabil acela care a fost deasupra
Timişoarei. Compania (de) grăniceri (din) Sînicolaul Mare: la ora 9,50 la liziera de
nord-est a comunei Mocrin (Jugoslavia) s-au descoperit trupe germane instalate în
lucrări. Efectivul nu a putut fi stabilit. Ora 10,45. La casa de apă Valcani (Jugoslavia),
un observator german. Efectivul observatorului a fost mărit cu 10-20 oameni. Ora
https://biblioteca-digitala.ro
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13,40. In dreptul pichetului Sămînţa, pe şoseaua Kis Zoml>or - Cenad s-au instalat ln
defensivă 2 plutoane maghiare Ia 1 ',;i 1,5 km în dreapta pichetului.
Comandantul

det11şamentului,

Jt. col. Al. Giuran

Transmis: locotenent M. Iordache
Primit: sergent T. R. Pitaru
A.M.A.N. -

M.St.M., fond nr. 506 dosar 40, f. 134

32
NOTA TELEFONICA NR. 4 DIN 29 AUGUST 1944 A DETAŞAMENTULUI GIURAN
TRANSMISA DIVIZIEI 1 INFANTERIE-INSTRUCŢIE

La ora 14,30 un avion german cu un motor, la 2 OOO m, a zburat deasupra comunr!i Valcani de la sud-est, în viraje, spre sud-vest. La ora 15 un avion german cu
6 motoare a zburat deasupra Mehalei, cu direcţia sud-est spre nord-vest, la 500-1 OOO m.
Coman<lantul detu~amenlului,
lt. col. Al. Giurun

A.M.A.N. -

M.

Şt.

M., fond nr. 406, dosar 40, f. 135.

33
ADRESA NR. 1171 DIN 29 AUGUST 1944
INAINTATA DIVIZIEI 1 INFANTERIE-INSTRUCŢIE
DE CĂTRE LT. COLONEL PACURARIU, DELEGAT AL M.ST.M.
PE UNGĂ INSPECTORATUL C.F.R,

Am onoare a raporta că am dat ordinele de urmare companiei 2/IV pază şi companiei 3 exploatare C.F. Greutăţile ce vor întîmpina aceste 2 companii, constau în
faptul că efectivele lor sînt răspîndite după natura şi necesităţile lor de serviciu.
Lt. colonel

A.M.A.N. -

Păcurariu

S.

M.Sl.M., fond nr. 506, dosar 48, f. 92

34
ORDINUL NR. 42 DIN 29 AUGUST 1944
DAT DE DETAŞAMENTUL LT. COLONEL GIURAN
BATALIONULUI 2 AL REGIMENTULUI 5 VINATORI
1. Luaţi măsuri de organizarea poziţiei, a planului de foc şi a planului de apărare
anticar, intrebunţind în modul cel mai judicios mijloacele existente şi combinindu-le
cu mijloacele şi posibilităţile ce le oferă terenul (în) ceea ce priveşte apărarea
antitanc.
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înaintaţi detaşamentului schiţa cu dispozitivul realizat pînă la grupă, secţie de
artilerie, sectie de anticar, aruncătoare 120. Anexaţi la schiţă o situaţie de efective:
ofiţeri, subofiţeri, trupă, cai, trăsuri, auto.
3. Arătati într-o schiţă organizarea trenurilor de lupt;i şi roqimentaro, amploarea lor în teren, pe cîte zile s-a asigurat hrana, cîte unităţi de foc aveţi dl•puse pe
teren, cite unităţi pe roate.
4. Recunoaşteţi direcţiile pentru lupta în retragere; jalonaţi-Ic şi faceţi ca să fie
cunoscute de toate trupele pînă la pluton şi secţie de artilerie.
5. ln cadrul misiunii, începînd de mîine 30 august a.c. veţi executa programul
de instrucţie relativ la: interveniri în ajutorul grănicerilor, deci acţiuni ofensive de
mici unităţi; punerea în aplicare a planului de foc; deschiderea focului, foc la mare
distanţă, repere, concentrări de focuri, aprovizionări cu muniţie; amplasamente de
toate categoriile; ipoteze de contraatac, ipoteze de repliere în cadrul luptei în
retragere.
6. Cele cerute la punctul 2 şi 3 trebuie să sosească la detaşament pînă la
31 august 1944, ora 8.
7. Organizaţi apărarea satelor în interior spre a nu fi surprinşi şi dispuneţi imediat, conform ordonanţei ce veţi primi, ridicarea armelor.
8. ln aplicaţiunile ce veţi face, în cadrul misiunii primite, prevedeţi şi conlucrarea cu qrănicerii şi jandarmii din zonă.

Comandantul

detaşamentului,

Şeful

ll. colonel Al. Giuran

biroului operaţii,
ll. M. Iordache

A.M.A.N. -- M.Sl. M., fond nr. 1119, dosar 14, f.l 1.

35
EXTRAS DIN NOTA TELEFONICA A DIVIZIEI 1 INFANTERIE-INSTRUCŢIE
NR. 15 234 DIN 30 AUGUST 1944

( ... ) Toate legăturile telefonice din jurul Szegedului au fost distruse de bombardamentul aviaţiei anglo-americane din ziua de 29 august 1944. Szegedul a fost
bombardat circa 3 ore.
Asupra pichetului 90 Timiş s-a deschis foc de (către, un pluton german care dormise la o pustă în dreptul pichetului ( ... ). Pe lingă frontiera română cu Banalul Jugoslav se află mulţi partizani sîrbi camuflaţi în porumb. ln noaptea de 29/30 august
1944 a fost aruncat în aer un tren între Mocrin şi Kikinda. După 6 ore, circulaţia a
fost restabilită.
A.M.A.N. -

M.St.M., fond nr. 506, dosar 40, f. 83.

36
NOTA TELEFONICA EXPEDIATA DIVIZIEI 1 INFANTERIE-INSTRUCŢIE
LA 30 AUGUST 1944 DE COLONELUL GALGOŢI

Un avion inamic a aterizat forţat în regiunea Chizătău. Personalul a fost făcut
prizonier. Se va trimite la divizie.
A.M.A.N. -

M.St.M., fond nr. 406, dosar 40, f. 76
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37
EXTRAS DIN RAPORTUL INFORMATIV-OPERATIV NR. 152 DIN 31 AUGUST 1944
ÎNAINTAT DIVIZIEI I INFANTERIE-INSTRUCŢIE

( ... ) La ora 18,30 un avion german a zburat deasupra Timişoarei lansind manifeste in limba română, semnate de gf'neralul Arthur Pflepps prin core spune că din
ordinul fiihrerului a luat comanda trupelor germane din Ardeal şi Banat, indemnînd
românii să lupte alături de el contra aliaţilor (... ).
A.M.A.N. -

M.St.M., Jonci nr. 506, dos11r 40, f. 82.

38
NOTA TELEFONICA A DIVIZIEI I INFANTERIE-INSTRUCŢIE
TRANSMISA LA 31 AUGUST 1944 DETAŞAMENTULUI ORŢIŞOARA
ŞI COMANDANTULUI ŞCOLII DE SUBOFIŢERI DIN GIARMATA
1. Conform ordinelor superioare, colonelul Corbu pleacă imediat la M( a rea)
U(unitate) (de) la Alba Iulia, pentru completarea serviciului pretorial de acolo.
2. Va preda imediat comanda cu dosarul de sector şi întreaga documentare a
detaşamentului, colonelului Botez, comandantul Şcolii de subofiţeri (din) Giarmata.
3. Colonelul Botez se va prezenta mîine 1 septembrie 1944 pînă la om 8, la Postul
de Comandă (al) Detaşamentului Orţişoara pentru a lua în primire sectorul şi documentarea.
4. Răspunderea asupra sectorului şi comenzii cade asupra colonelului Botez cu
începere de mîine 1 septembrie 1944 ora 12, în care scop va raporta de executare şi
luarea comenzii, telefonic.
Comandant,
general de brigadă, Chi/u Vasile

A.M.A.N. -

M.St.M., fond nr. 506, dosar 48, f. 182.

39
RAPORTUL INFORMATIV NR. 13772 DIN 1 SEPTEMBRIE 1944
AL DIVIZIEI 1 INFANTERIE-INSTRUCŢIE TRANSMIS CORPULUI 7 TERITORIĂL

ln sectorul colonel Giuran, regiunea vest Timişoara, un avion german a aruncat
manifeste. Idem, un avion german zburînd dinspre vest a aruncat manifeste pe teritoriul comunelor Buziaş, Lipova. Manifestele sînt semnate de general Pflepps. Măsuri
luate: s-au strins manifestele aruncate, distrugîndu-se. S-a continuat luarea în primire
a depozitelor de materiale germane. Propuneri: intrucît informaţiunile ce le deţinem
https://biblioteca-digitala.ro
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se rezumă numai la regiunea frontierei, pentru a se putea
lui în spatele d spozitivului său de frontieră, cerem să se
ţie şi a evita astfel orice surpriză din Banatul Jugoslav.
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artivitatca inamicude avia-

facă recunoaşteri

Com1rndant,
general de
A.M.A.N. -

brigadă,

Chitu Vasile

M.St. M., fond nr. 406, dosar 40, f. 204

40
EXTRAS DIN REGISTRUL DE OPERAŢII AL REGIMENTULUI 5 VINATORI
DIN SUBORDINEA DIVIZIEI 1 INFANTERIE-INSTRUCŢIE
UNDE SlNT MENŢIONATE MĂSURILE ORGANIZATORICE LUATE

(... ) Pînă în ziua de 2 septembrie 1944, batalioanele au rămas cu organizarea în
care au făcut instrucţie recruţii. Cu începere din această zi se organizeaz;:\ în urmă
toarele subunităţi: un grup comandă de regiment; una companie armament greu regimentar cu 1 pluton transmisiuni, 1 pluton pioneri, 1 pluton aruncătoare de 81,4 mm,
1 pluton aruncătoare de 120 mm, pe trei piese, 1 pluton tunuri anticar (A.C.) Boffors
de 37 mm, pe trei piese; două batalioane de puşcaşi avînd fiecare următoarea organizare - un grup de comandă, 3 companii de puşcaşi, o companie de armament
greu, tren de luptă; tren regimentar; compania de puşcaşi organizată cu - un grup
comandă, 3 plutoane (de) puşcaşi, o grupă aruncătoare de 60 mm, trenul companiei;
compania de armament greu organizată astfel: un grup (de) comandă, un pluton (de)
milraliere, 3 plutoane puşcaşi - din lipsă de mitraliere, trenul companiei.
Efectivele au fost completale la batalioanele de recruli cu oameni vechi de la
partea activă (P.A.) veniţi ele pe front şi cu cei sosili din concediu. Organizarea a
fost complet terminată pe z;ua de 3 septembrie 1944, ora 20. Pînă în ziua de 7 septembrie 1944, Detaşamentul rămîne în dispozitivul iniţial cu organizarea modificată
de mai sus, cînd a fost schimbat de pe poziţie de cutre Regimentul 13 călăraşi din
Divizia 9 cavalerie, conform ordinului nr. 14388 al Diviziei 1 infanterie-instruc\ie, din
6 septembrie 1944.
După predarea sectorului, Regimentul 5 vînători, în ziua de 7 septembrie 1944
către orele 21, se deplasează în comuna Slnandrei, iar a doua zi, în ziua de 8 septembrie 1944, s-a transportat arhiva, aprovizionarea şi restul serviciilor. Regimentul
5 vînători P.S. (partea sedentară, n.n.) urmînd a se îmbarca în gara Sînandrei în
noaptea de 8/9 septembrie 1944, pentru a merge în zona de concentrare a Diviziei
1 infanterie-instrucţie (la) est-Ineu (conform ordinului nr. 14639 din 7 septembrie 1944
al Diviziei 1 infanterie-instrucţie). Din cauza evenimentelor, Regimentul 5 vînători
P.S. nu a plecat, ci a mai rămas trei zile în comuna Sînandrei. ln cele trei zile s-a
executat program administrativ, de instrucţie, s-au verificat efectivele şi s-a completat după posibilităţile regimentului,. echipamentul, armamentul, muniţiunile şi aprovizionările ( ... ).
A.M.A.N. 39 -

M. St. M., fond nr. 1119, dosar 12, f. 1-2

Crisia '79
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41
EXTRAS DIN RAPORTUL NR. 14053 DIN 3 SEPTEMBRIE 1944
ÎNAINTAT DE DIVIZIA 1 INFANTERIE-INSTRUCŢIE CORPULUI 7 TERITORIAL

(... ). ln interiorul teritoriului inamic: cu începere din ziua de 2 septembrie 1944
în reg unea Vârşeţului au început să sosească trupe germane. Din informaliuni se
pare că germanii fac în această regiune o grupare de forte mai importantă. Situaţia
aeriană: la orC'le 15,30 un avion german de recunoaştere a zburat dealungul frontierei
în seclorul Gaiul Mare - Stamora Moravita-Jam. Avionul a zburat la o înăl\ime de
40 -50 m. La orele 14,30 patru avioane germane ou zburat de la sud-est la nord-\'Psl
în zona Timişoara. Cereri: rugăm a se verifica prin a viatie gruparea şi mişcarea de
forte din regiunea frontierf:i de la Vârşeţ.
Comandant,
general de

brigadă,

Gheorghe Po!-joiu

A.M.A.N. -- M.St.M., fond nr. 506, dosar 40, f. 234

42
ORDINUL SECRET NR. 240 DIN 5 SEPTEMBRIE 1944, DAT SUBUNITĂŢILOR
DE DETAŞAMENTUL LT. COL. GIURAN

Cu onoare vi se trimite mai jos tabelul cu indicati,·ele
din subordinele Diviziei 1 infanterilc'-instrucţie:
Divizia l infanterie-instrucţie
compania 1 antiaeriană
Batalionul transmisiuni .
plutonul pioneri
Regimentul 93 infanterie
Regimentul 38 artilerie .
Detaşament maior Petrovici
Detaşament col. Galgoţi
Batalionul 998
Regimentul 5 vînălori
Batalionul 1/R.5.v.
Batalionul 21R.5.v
Regimentul 17 infanterie
Regimentul 85 infanterie
Regimentul I artilerie .
Detaşament ll. col. Giuran
Detaşament lt. col. Botez .
Detaşament lt. col. Dumitrescu
Batalionul 999 . , . . • • •
Comandantul detaşamentului,
lt. col. Alexandru Giuran
A.M.A.N. -

M.St.M., fond nr. 1119, dosar 14. f. 32
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Panait II
Ceala
Moţul
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Meh11.l1:1
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43
EXTRAS DIN ORDINUL NR. 278 DIN 5 SEPTEMBRIE 1944
DAT SUBUNITĂŢILOR DE CĂTRE DETAŞAMENTUL LT. COL. GIURAN

( ... ). Fiecare detaşament sau unitate trebuie s5-şi îndcplincnscJ misiunea cu forde care dispune ( ... ). Se va întrebuinţa orice categorie de material capturat d<•
la inamic punîndu-1 pe loc în funcţie contra inamicului ( ... ).
ţele

A.M.A.N.

M.St.M., fond nr. 1119, dosar 14, f. 35

44
RAPORTUL REGIMENTULUI 93 INFANTERIE, NR. 12868 DIN 6 SEPTEMBRIE 1944,
INATNTAT DIVIZIEI 1 INFANTERIE-INSTR.UCTIE

La ordinul Dvs. nr. 13671 din 4 septembrie 1944 referitor la continuarea instrucorganizarea lucrărilor ce se execută pe pozitia a 2-a, am onoarea a înainta
schiţa cu localită\ile unde se găseşte dislocat regimentul. cu omisiunile ce le are.
S-au executat următoarele lucrări: amplasamente pentru armamentul automat,
tunuri şi aruncătoare; gropi individuale pentru trăgători în genunchi; se continuă cu
organizarC'a acestor lucrări pentru a le adînci şi perfecţiona camuflajul. S-a pregătit
distrugerea celor două poduri de peste canal pe şoselele Sâml.Jăteni-Păuliş şi Sâmbă
teni-Ghioroc. Se execută o baricadă de trecere peste canal în dreptul comunei Cuvin.
ţiei

şi

Comandantul Regimentului 93 infanterie
locolenent-colo1wl Ion C. Gfleorg/ilu
Şeful biroului instrucţie
căpilt111 Ioan Fărcaş

/\..M.A.N. - - M.St.M., fond nr. 506, dos11r ,JB,

r.
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45
EXTRAS DIN ORDINUL NR. 2i8 DIN 6 SEPTEMBRIE 1944
DAT DE BATALIONUL 2 DIN REGIMENTUL 5 VINATORI,
COMPANIILOR DIN SUBORDINE

( ... ). Compania a 7-a va recunoaşte şi ocupa cantonamentele în comuna Freidorf.
Compania a 6-a, pe liziera sud-vest a Frateliei. Compania a 5-a şi a 8-a, în Fratelia.
Se va avea în vedere şi eventuala schimbare a vremii cînd actualele şoproane nu mai
pot fi folosite. Se vor lua măsuri pentru asigurarea pazei terestre şi aeriene. Se vor
executa lucrări strict necesare pentru organizarea terenului, ca: baricadarea comunicaţiilor contra mijloacelor blindate; amplasamente pentru armamentul automat şi greu;
gropi pentru trăgători. Pentru aceste lucrări se va afecta timp de lucru tntre 2-3 ore
39•
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pe cit posibil în cadrul aplicaţiunilor de instrucţie. Se va continua intens
care a fost întreruptă pentru a ajunge nivelul ordonat prin directive de
instrucţie. Companiile Yor face controlul oamenilor, vor revedea carnetele de tragere
pentru a se vedea ce trageri mai sînt în restanţă - puşca, puşca mitralieră, mitraliera, pistol mitralieră, grenadă. Comandanţii de plutoane vor avea programul întocmit pe ziua în curs, înscris în carnet.
pe zi

şi

instrucţia

Comandantul Batalionului 2
căpitan

A.M.A.N. -

1. Stamaliu

M.St. M., fond m. 1119, dosar 14, f. 31

46
ORDINUL NR. 220 DIN 6 SEPTEMBRIE 1944 AL BATALIONULUI 2
DIN REGIMENTUL 5 VINATORI, TRANSMIS COMPANIILOR DIN SUBORDINE

Cu onoare se fac cunoscute urmăloarele: inamicul este deja înfricat şi la cea
presiune cedează. In această situaţie succesele se obţin uşor şi lotul se
bazează pe îndrăzneala, energia şi rapiditatea cu care trebuie să atacăm pentru a cură(i teritoriul sau a distruge orice rezistentă sau încălcare a teritoriului. tn cadrul
misiunii dale fiecărui detaşament sau unităţi, comandantul respectiv trebuie să aibă
iniţiativă şi să se holărească repede. Nu trebuie să se facă nici un fel de tîrguială
sau parlamentare cu inamicul. Procedînd în modul de mai sus, la Giurgiu, Ploieşti,
Braşov şi Turnu Severin s-au obţinut rezultate foarte bune, prizonieri şi capturi de
materiale atît de necesare dotării armatei, în cantităţi neaşteptate. Zona judetelor şi
a local1Uiţilor trebuie să fie cercelată pentru a se descoperi şi anihila micile grupuri
de solda(i germflni de la diferite depozite şi posturi de pindă. Fiecare detaşament şi
unitate trebuie să-şi îndeplinească misiunea cu forţele de care dispune. Se va întrebuin\a orice categorie de material capturat de la inamic, punîndu-1 pe loc în funcţie
contra inamicului.
Comandantul Batalionului 2
mai

mică

căpitan

A.M.A.N. -

1. Stamaliu

M. St. M., fond nr. 1119, dosar 14, f. 34

47
EXTRAS DIN RAPORTUL NR. 14605 DIN 7 SEPTEMBRIE 1944
AL DIVIZIEI I INFANTERIE-INSTRUCŢIE, INAINTAT EŞALOANELOR SUPERIOARE

( ... ). Situaţia aeriană: la ora 9,50 un avion german de vinătoare tip „Messerschmidt 109" a zburat deasupra Timişoarei, mitraliind. Nu a fileul victime. Inlrînd în
acţiune artileria antiaeriană avionul a fost doborit la lagărul de prizonieri nr. 17.
Pilotul a fost făcut prizonier. Se numeşte Hans Greinus. Declară că a plecat din NoviSad cu destinaţia Ungaria. A urmat direcţia de orientare canalul Bega, pină la Timişoara, apoi pe calea ferattl Timişoara-Arad. La Novi-Sad există un aerodrom unde a
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\·ăzut

circa 10~ 12 a\ioanc. Subofiţerul a sosit la No\'i-Sad în cur<;u\ ,ilci de 6 sC'f1tembrie 1944 \'cnind de la Niş ( ... ).
A.M .. \.N. -

M. St. M., fond 11r. 506, dosar 1î0, f. 350

48
CEREREA DIVIZIEI 1 INFANTERIE-INSTRUCŢIE
ADRESATA CORPULUI 7 TERITORIAL (DENUMIT CODIFICAT „CALAU/A")

Rugiîm ordonaţi Diviziei g cavalerie de a face disponibile Regimentul 03 inf,rnteric şi Regimentul 38 artilerie cu începere din 8 septembrie a.c. pentru a putea fi
deplasa te în noua zonă ele concentrare a. diviziei.
Din ordin,
A.M.A.N. -

Şeful de Stat Major „Sania"
maior Al. Mârzac

M.St.M., fond nr. 506, dosar 48, f. 159

49
EXTRAS DIN RAPORTUL NR. 14683 DIN 8 SEPTEMBRIE 1944
AL DIVIZIEI I INFANTERIE-INSTRUCŢIE INAINTAT EŞALOANELOR SUPERIOARE

( ... ) la fronLera sîrbă: mişcările de trupe din ultimele ore confirmă prezenţa
diviziilor germane semnalate în regiunea Modoş. Situaţia aeriană: azi (la) orele 6,20
un avion german a zburat deasupra Timişoarei, venind dinspre sud-vest spre nord-est.
Nu a bombardat şi nici nu a mitraliat.
Comandant
general de

brigadă,

Gheorghe Po~oiu

A.M.A.N. -- J\1.St. M., fond nr. 506, dosar 40, f. 375

50
EXTRAS DIN RAPORTUL INFORMATIV NR. 14771 DIN 8 SEPTEMBRIE 1944,
ÎNAINTAT EŞALOANELOR SUPERIOARE, DE DIVIZIA 1 INFANTERIE-INSTRUCŢIE

( ... ). La frontiera sîrbă, în afară de cele raportate cu nr. 14683 din 8 septembrie 1944, ora 9, compania de grăniceri Jimbolia informează că în Kikinda se uflli.:
1 regiment artilerie grea, 1 regiment de infanterie. Se menţin informaţiile că în regiunile Kikinda-Becicherec-Vârşet şi Biserica Albă se concentrea7.ă forţe germane.
Comandant „Sinaia",
general de brigadă, Gheorghe
A.M.A.N. -

M.St.M., fond nr. 506, dosar 40, f. 376
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51
RAPORTlJI. NR. 346 DIN 8 SEPTEMBRIE 1944
ÎNAINTAT DE REC.IMENTlJL 9 GRANICERJ,
DIVI71EI I JNPANTERJE-INSTRUCŢIE
J\m onoarea a raporta: din informatiunile culese din mai multe izvoare>, rczultll
că germanii au concentrat forte în regiunile Kikinda, Becicherec, Vârşeţ şi
Albă. Faţă de aceslc> informaţiuni Vă rugăm să binevoiţi a interveni pentru

pra acestor zone să fie trimise
de forţe semnalate.

formaţiuni

de aviatic care

să

bombardeze

Biseric11
ca asu-

concentrările

Comandantul Rl·ginH'nlului 9 grăniceri
colonel Gh. Filipescu
A.M.A.N. -

M.St.M., fond nr. 506, dosar 40, f. 377

52
RAPORTUL NR. 14772 DIN 8 SEPTEMBRIE 1944
[NAINTAT DE DIVIZIA I INFANTERIE-INSTRUCŢIE, EŞALOANELOR SUPERIOARE
Se confirmă informaţiile că în zonele Kikinda, Becicherec, Vâr!;iet şi Biserica Alhă
se află concentrări de trupe motorizate. Rugăm să se intervină cu a,·iaţia în aceste
regiuni pentru a bombarda concentrările de trupe.
general de

Comandant
Gheorghe

brigadă

P,JŞoiu

A.M.A.N. -- M.Sl.M., fond nr. 506, dosar 40, f. 379

53
EXTRAS DIN JURNALUL DE OPERAŢII AL DIVIZIEI I INFANTERIE-INSTRUCŢIE
PRIVIND DISPUNEREA UNITĂŢILOR DIN SUBORDINE
( ... ). La data de 8 septembrie 1944, unităţile diviziei se găseau dislocate în regiunea Timişoara şi Arad, astfel: Regimentul 5 vinători ( cu 2 batalioane) în dispozitiv de apărare pe Timişoara; Regimentul I artilerie (cu 2 baterii a 2 pi('se) şi Regimentul 93 infanterie (cu 2 batalioane), în dispozitiv d(' apărare al defileului Mureş, la
Ghiorac-Păuliş; Regimentul 38 artilerie (cu 2 baterii a 2 piese) şi Regimentul 85 inhttps://biblioteca-digitala.ro
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f1rnteric (rn 2 b,:talioane), la Chişineu Criş şi Incu. Co,11,inrlr1menlul diviziei, în Timiîn',cirrinat cu apărarea acestei zone ( ... ).

şoorc1,

A.M.1\.N. -

M.St. M., fond m. 506, dosc1r 37, f. 108

54
EXTRAS DIN RAPORTUL INfORMATIV AL DIVIZIEI I INFANTERIE-INSTRUCŢIE
NR. 14830 DIN 9 SEPTEMBRIE 1944
Circulaţia la inamic: în cursul după amiezii de
ferată Mokrin-Verbita-Szeged a trecut un tren
trupă germană. La orele 19 a trecut un tren personal de

(... ).
pe calea

acest tren erau 2 vagoane cu
A.M.A.N. -

soldaţi

8 septembrie, către orele 18,
compus din 20 vagoane cu
la Mokrin spre Szeged. La
germani complet înarmaţi ( ... ).

M.St. M., fond nr. 506, dosar 39, f. 12.

55
EXTRAS DIN JURNALUL DE

OPERAŢII

AL CORPULUI 7 TERITORIAL

( ... ).ln ziua ele () septembrie IQ44 Dl. general Poşoiu Gheorghe, comandantul
Diviziei 1 infanterie-inslructie P.S. predă comanda garnizoanei Timişoara şi sectorul
de acoperire cuprins în zona de la sud de Mureş pînă la Jebel inclusiv, cum şi a pazPi interne a teritoriului judetului Timiş, D-lui general Popescu Dumitru, comandantul
Di, iziei 9 cavalerie ( ... ).
A.M.A.N. -

M.St.M„ fond nr. 353, dosar 22, f. 27.

56
EXTRAS DIN JURNALUL DE OPERAŢII AL CORPULUI 7 TERITORIAL
DIN 11 SEPTEMBRIE 1944

( ... ) Corpul 7 terilor al are misiunea de a închide comunicaţiile Lugoj-Deva,
şi Timişoara-Lipova, pentru a interzice pătrunderea inamicului spre
Deva( ... ). La orele 13, inamicul atacînd cu forte motorizate şi tancuri (2 batalioane)
a fost oprit pe liziera sud Fratelia şi Chişoda, contraatacat de Divizia 9 cavalerie a
fost aruncat peste Timiş reocupîndu-se Şagul şi Parţa ( ... ). S-a cerut şi se aşteaptă
intervenţia aviaţiei de bombardament către ora 10,30 pe comunicaţii, asupra coloanelor motorizate-blindate inamice (... ).

Timişoara-Lugoj

J\.M.A.N. -

M.St.M., Jand nr. 353, dosar 22, f. 30
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5?
EXTRAS DIN REGISTRUL DE OPF.RAŢII AL REGIMENTULUI 5 VINATORI
DIN 11 SEPTEMBRIE 1944

( ... ). ln ziua de 11 septembrie 1944 Ia or(']e 8, populatia din Sinandr('i a fost
vin 500 tancuri inamice de Ia Jebel spre Timişoara. S-au luat măsuri imediate pentru a aduna unitălile de Ia cîmpul de instrucţie şi a fi gata de actiune. La
ora 8,30 s-a primit ordin telefonic de la Ş('ful de stat major al Corpului 7 teriorial
ce se afla în Radna (colonel Checiulescu) că Regimentul 5 vinători intră în subordinea Diviziei 9 cavalerie. La ora 8,45 s-a primit ordin de Ia Divizia 9 cavalerie ca plutonul de pioneri dotat cu material exploziv şi transportat în maşini, să se deplaseze
imediat spre a distruge podul de la Timişeni-Şag. La ora 9 plutonul de pioneri a plecat sub comanda sublocotenentului Munteanu Iosif, cu două camioane, însă nu a putut
ajunge pînă la pod întrucît îl ocupaseră germanii care trecuseră peste el. Tot Ia
ora !J, s-a primit ordin telefonic de la Divizia 9 cavalerie, ca regimentul să se deplaseze imediat de Ia Sînandrei la Timişoara. S-a dat ordin ca după ce regimentul se
încolonează şi porneşte, comandantul să depăşeilscă coloana şi să se prezinte la Divizia 9 cavalerie, pentru a primi ordine. La ora 9,30 s-a pus în marş către Timişoara,
în ordinea: Batalionul 2, Batalionul l şi compania armament greu regimentar. La
orele 10,30 comandantul regimentului, It. col. Giuran a sosit la comandantul Diviziei
9 cavalerie şi a primit ordin verbal de la generalul Popescu de a ocupa cu un batalion satul Chişoda şi Giroc, iar al doilea batalion să rămînă în rezervă la Fratelia.
Ora 12,30. S-a primit ordinul de operaţii nr. 80463 din 11 septembrie 1944 al
Diviziei 9 cavalerie care prevede că Regimentul 5 vînători, întărit cu 2 baterii din
Regimentul 1 artilerie, va ataca în direcţia Fratelia - Parţa, depăşind trupele în contact (Regimentul 13 călăraşi) cu misiunea de a pune stăpînire pe comuna Şag şi gara
Timişeni, păstrînd trecerile peste Timiş, în acelaşi timp de a ocupa şi satul Parta.
La ora 13 s-a dat ordin ca Batalionul 1 să atace pe direcţia Timişoara-Parta pentru a ocupa satul Parţa, oprindu-se pe malul de nord al Timişului. Batalionul 2 să
atace spre directiile satelor Giroc-Chişoda spre Şag, pentru a ocupa satul Şag, gara
Timişeni şi pădurea vest-satul Timişeni. Plutonul tunuri anticar, pe direcţia Timişoara
Şag. Plutonul aruncătoare (de) 81.4 mm, sprijină Batalionul 1. Plutonul aruncătoare
(de) 120 mm se pune în poziţie la sud de gara Fratelia spre a putea sprijini cu foc
înaintarea batalioanelor. Două baterii din Regimentul 1 artilerie
în măsură de a
sprijini cu foc înaintarea batalioanelor. Faza de plecare la iliac - linia pe care se
află Regimentul 13 călăraşi: satele Chişoda-Giroc.
La orele 15 batalioanele 1 şi 2 au pornit la atac şi au depăşit linia cavaleriei.
La orele 17 s-a atins bifurcaţia şoselelor Timişoara-Şag şi Timişoara-Parta; de abia
acum regimentul a fost primit cu focuri de infanterie şi artilerie. Cu focul destul de
puternic din fată, batalioanele au continuat înaintarea respingînd puternicele rezi~
tente inamice. Inamicul este respins în satele Şag şi Parta şi cu rezistenţa puternică
a acestora (... ) lupta continuă în ambele sate şi inamicul este aruncat dincolo de riul
Timiş. Batalionul 2 ocupă comuna Şag. La orele 20 ambele sate erau ocupate de Regimentul 5 vînători. Postul de comandă al regimentului se instalează la Primăria comunei Şag. In timpul acţiunii, artileria şi arund!loarele de 120 mm şi-au schimbat
poziţiile pentru a sprijini ambele batalioane ( ... ).
alarmată că

A.M.A.N. -- M.St.M., land nr. 1119, dosar 12, f. 2-3,
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58
EXTRAS DIN JURNALUL DE OPERATII AI. REGIMENTULUI 5 VINATORI
DIN 13 SEPTEMBRIE 1944

( ... ). In 7iua de 13 septembrie l!JH ~e primeşte' ordinul de operatii nr. I al Diviziei 9 cavalerie, prin care recunoaşterea trimisă de Regimentul 5 vînători este retrasă în comuna Şag, iar comuna Jebel este ocupată de Batalionul 5 instrucţie-auto
care arc misiunea: să bareze direcţiile Ciacova-Jebel, Voiteg-Jebel, Şipet-Jebel, trimitind recunoaşleri spr0 sud; a întîrzia cit mai mult înaintarea inamicului şi a informa
permanent Regimentul 5 vîn5tori. In aceeaşi zi se primeşte ordin ca pe întregul sector
ce-l apăra Regimentul 5 vînători să rămînă un singur batalion, iar cu restul să se
deplaseze la Timi~oara. Comandantul detaşamentului, lt. col. Giuran (ordonă) ca pînă
la orele 10 Batalionul 1 (căpitan Petrescu) să ocupe şi sectorul Batalionului 2 - la
sud de comuna Şag. Batalionul 2, compania şi comanda regimentului se deplasează
cu autocamioane şi pe jos spre Timişoara, unde soseşte către orele 16 ( ... ).
A.M.A.N. -

M.St.M., fond nr. 1119, dosar 12, f. 4

59
SITUAŢIA DIVIZIEI

3 VINATORI MUNTE, LA 13 SEPTEMBRIE 1944.
(DUP A SCHIŢA, LA SCARA - 1 : 100 OOO)

Şcoala de subofiţeri Tinca (se apăra în sectorul Belfir, Gurbediu, Husasău de
Tinca, Tinca, împotriva Regimentului 8 infanterie din Divizia 4 infanterie maghiară,
ce acţiona pe direcţia: Salonta-Căuaşd-Gurbediu, şi împotriva unui batalion care
acţiona pe direcţia Leş-Miersig-Husasău de Tinca).
Batalionul 21 vînători (ocupa o poziţie pe valea Crişului Negru, între Şoimi--
Suplacul de Tinca-Căpîlna).
Batalionul 11 vînători (ocupa o poziţie de apărare între: Vintere-Simbăta, intre
calea ferată şi bifurcaţia şoselei, apărîndu-se în faţa Regimentului 10 infanterie care
afluia pe şoseaua Cordău-Lăzăreni-Holod şi a Regimentului 25 infanterie, ambele
din Divizia 9 infanterie maghiară, care ataca pe şoseaua Oradea-Sîmbăta).
Batalionul 6 vinători (ocupa o pozilie de apărare la Roşia, împotriva Batalionului 61 vînători frontieră., inamic, ce ataca pe direcţia: Bralca-nord Damiş-cota 708.
Post comandă divizie (la Beiuş).
Batalionul 12 vînători (la Beiuş).
O companie (la Stîna de Vale).

întocmit: Şeful biroului 3
căpitan A. Lupescu
A.M.A.N. -

M.St.M., fond nr. 544, dosar 23, f. 28
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60
EXTRAS DIN REGISTRUL DE OPERAŢII AL REGIMI:NTULllJ 5 VINATORJ
DIN 16 SJ::PTEMBRJE 1944

( ... ). Batalionul I din RC'yimt'nlul 5 vîndlori a [ost alarnl în d1m1nea\a zilPi rk
1G sPplcmbric HM4, de trupe germane la Şag şi lu Parţa. Batalionul a oprit înainlareil inamicului penlru un moment, pe Timiş. Fiind atacat de forte superioare la Parta,
companiil cP se afla în apărare pc sat a fost siliti:i să se replieze din sat pe m11.lul
Timişului. La Şag, inamicul a trecut Timişul prin pădure, la 1 km vest de unităti
şi a cilrnt în flllncurile şi spatele lrnlalionului. Comandantul batalionului vă7înd că
eslc ric punctul de> a fi ocupat satul şi ca să nu fie încercuit, a ordonat rPtragerea şi
a dus lupta în retragNe către Giroc--Chişoda, iar pînă în seara zilei de 16 septembrie 1944, întîrzic înaintarPa inamicului ( ... ).
A.M.J\.N -- M.St.M., Ionel m. 1119, dosar 12, f. 4

61
EXTRAS DIN JURNALUl DE OPERAŢII AL REGIMENTUlUJ 5 VINATORJ
DIN 17 SEPTEMBRIE 1944

( ... ). În ziua de 17 septembrie 1944 la ora 8, inamicul a atacat dinspre vest (Să
ciilaz) între calea ferată şi Bega, spre Timişoara. lntrucît sectorul a fost slab ocup11.t,
s-a dat ordin sublocotenentului Cojocărescu să atace cu plutonul său înfillratiunile
inamice, oprind astfel înaintarea lor. A fost sprijinit în parte de artileria sovietică care!
sosise în seara zilei de 16 septembrie 1944. La ora 10, inamicul a 11.tacat dinspre Becicherec, către Timişoara, cu 10 care de luptă şi circa 1 batalion de infanterie. Pînă
la ora 12 au ajuns la calea ferată Timişoara-Arad. Au fost scoase din luptă de către
artileria antitanc sovietică, 3 care de luptă. La ora 15 inamicul a ajuns pe Berecsău.
Către ora 16 şi-a reluat atacul spre Timişoara, cu care de luptă şi infanterie. A intrat în acţiune artileria anlicar sovietică şi artileria noastră - bateriile din Regimentul I artilerie şi aruncătoarele de 120 mm ale Regimentului 5 vînălori. Pină la ora 17
au fost distruse 4 care de luptă, dar inamicul ajunsese la aeroport. La ora 17,30 inamicul a pornit la alac cu 3 care de luptă şi cu infanterie. Carele de luptă au trecut
peste poziţia de rezistenţă ocupată de compania a 6-a, a locolE'nentului Popescu Nicolae şi compania a 7-o., a locotenentului Ungureanu Constantin - din Batalionul 2.
Soldaţii au stat adăpostiţi lăsînd tancurile să treacă peste ei, iar cînd a apărut infanteria germană, s-a pus în aplicare planul de foc de infanterie, reuşind să oprească
înaintarea inamicului pe şoseaua Becicherec-Timişoara. La vest de sectorul Batalionului 2, inamicul, cu tancuri !;,i infanterie ajunsese la cimitirul de la Mehala. S-a dat
ordin căpitanului Buzdugan din Batalionul 5 auto să contraatace cu o companie intl:irită cu tunuri antitanc sovietice. Compania s-a transportat cu camioanele, a contraatacat şi inamicul a fost respins. In această luptă a fost scos din funcţiune un car de
luptă inamic, la nord-vest Mehala ( ... ).
A.M.A.N. - M.Sl.M., Ionel nr. 1119, dosar 12, f. 4-5.
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62
SJTllAŢIA

OIVJ/JEI 3 VINĂTORI MllNTF. J.A 17 SEPTEMBRIE 1944.
(Dl1PA SC'IIIŢĂ, 1,A SC'ARA - I: 100 OOO)

Pr1sl comc1nrl;1 divizie (l,1 ll<'itl';,).
Bolillionul 5 vin;itori (la nord lkiuş„ intri' oraş şi Dl'lilni).
fl,1l<1linnul 3 pioncri (bloche,11[1 vc1lc'rl Cri-1 11l11i Nerirn şi şns0,111,1 Pm nl,1-Beiuş).
O rnmpanie geniu şi transmisiuni (inslalală la Finiş şi la Cîrburrnri - Budureasa).
O companie (la Stîna de Valf"').
Batalionul 21 vîniitori (apăr5 YaJl,a Crişului Nf'gru; şoseaua rlinlre Uilearul rlc
l3eiuş-Petrani şi şoseaua dintre Răliiiriani-Pnc:ola. Este atacat de R0rii111entul 4B infanterie maghiar, dinspre Şnimi-Uileacul de Beiuş şi de Regimentul 38 infanteril'
maghiar, de la sud VăWni de Beiuş-- PPlrani).
Batalionul 11 vînători (apără şoseaua RJbăgani-- Pocola, de la sud Săucani, în
cooperare cu Batalionul 21 vînători - pînă la sud-vest Drărioleni. Este atacat de DiYizia 12 infanterie ma~Jhiară, rlinspre Răhăgani--Săucani).
Batalionul 12 vînători (situat în dreapta Batalionului 11 vînători cu sectorul <10
apărare la suci Drăgoteni, inclusiv drumul <!intre Poetari şi R0metea. Este atarnt de
RC'gimC'ntul :rn infanterie maqhiilf dinspr0 C'st Coşdeni--Drăqntcni).
Batalionul 22 vînători (se apării în raia Regimentului 36 inamic care intrase în
Remetea, la sud- sud-est de localitate, blocînd şi comunicaOa Şoimuş-Remetea).
Batalionul 6 vînători (instalat la sud Meziad, se apără împotriva a 2 batalioane
inamice ce atacau dinspre Sohodol Lazuri, vest Meziad).

Întocmit:

Şeful

căpitan

biroului
A. Lupescu

3

A.M.A.N. - - M.St.M., fond nr. 544, dosar 23, f. 38

63
EXTRAS DIN JURNALUL DE OPERAŢII AL REGIMENTULUI 5 VINATORI
REFERITOR LA APĂRAREA ORAŞULUI TIMIŞOARA
( ... ). ln ziua de 18 septembrie 1944, la orele 19 se primeşte ordinul special nr. 3
al Diviziei 9 cavalerie prin care se hotăreşte ca în noaptea de 18/19, orele 24, Divizia 9 cavalerie, cu toate unităţile de întărire, să fie scoasă din pozitie. Comandamentul sovietic a încunoşliinţat trupele sovietice de acest lucru. Mişcarea s-a executat
precis cu începere de la orele 24 în cea mai perfectă linişte pentru ca replierea să
nu fie descoperită. Ambele batalioane, în cursul nopţii se adună în cazarma Alion.
De la această dată regimentul va începe deplasările spre noua zonă de concentrare,
pentru a intra în subordinele Diviziei 1 infanterie-instrucţie. ln această noapte se
termină misiunea Regimentului 5 vînători în apărarea garnizoanei sale de baştină,
Timişoara. Recunoscut este că dacă acest regiment se deplasa din garnizoană spre
Ineu, încă din ziua de 8 septembrie 1944, inamicul ar fi ocupat Timişoara.
În luptele de la Timişoara, regimentul are următoarele pierderi: ofiţeri răniţi -·
sublocotenent Seculici Alexandru; ofiţeri dispăruti - sublorolenent J\. Amzulescu şi
sublocotenent H. Tutilă; subofiţeri răniti sergent Gh. Radeţchi şi sergent-major
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Tr. Rognea; subofi\eri dispăru\i: sergent-major Gh. Monoran şi plutonier S. Dumbra\'J;
lrupi1: mor\i ~ 9; riinili -- 49; dispi1ruţi 155. Majoritalc·a dispăru\ilor sinl
d0 Iii Bil1i1lioni,J 1, în lupta în retragere de la Şag pinii la Timi~oara, Regimentul 5
\'în:itori în ace~te luµle cuplurcuL<l 7 µri1onicri, dintre cilre: 1 ofiter, 1 subofiţer ~i 5
truµă ( ... ).
A.M.A.N. -- M.St.M., fond nr. 1119, dosar 12, f. 5.

64
EXTRAS DIN REGISTRUL DE OPERAŢII AL REGIMENTULUI 5 VINATORI,
PRIVIND DEPLASAREA EFECTUATA DE LA TIMIŞOARA
IN ZONA DE CONCENTRARE A DIVIZIEI I INFANTERIE-INSTRUCŢIE

(... ). Conform ordinului special nr. 3, Regimentul 5 vînători şi Regimentul
artilerie crinstituie un detaşament şi se deplasează ini\ial în zona Ianova.
In ziua de 19 seµLembrie 1944 la orele 4,30 regimentul se pune în marş spre comnna Ianova, în ordinf'a: Batalionul 2, compania armament greu regimentar şi Batalionul 1. Marşul se execută în condiţiuni bune. Ajunşi în comuna Ia nova, trupa are
repaos, <lupit care pleacă mai departe, ci\tre comuna Herneacova, unde a ajuns către
orele 18, dar marşul a continuat mai departe către comuna Slanciova, unde regimentul rămîne peste noapte.
20 septembrie 1944. La ora 7,30 îşi începe marşul spre comuna Hodoş, care este
depăşită fără repaos. Se continuă marşul mai departe pînă în comuna Găvoşdia, unde
se dă o haltă mare şi se serveşte masa trupei. După masă regimentul îşi continuă
marşul pînă în comuna Şiştarovăt, unde cantonează peste noapte. Marşul în timpul
zilei a fost foarte greu dar trupa l-a parcurs în condiţiuni foarte bune.
21 septembrie 1944. La ora 7, regimentul se pune în marş trecînd prin Lipova - Băi, Lipova, ajungînd către orele 14 în satele Otvos şi Conop, unde se dă un
repaos pentru masa trupei. După masă, se continuă deplasarea, iar la orele 20 ajunge
la Bîrzava, unde cantonează peste noapte.
22 septembrie 1944. Bucătăriile ajung trupa din urmă şi dimineaţn, pe la orele
6, se dă masa trupei. La orele 8 regimentul îşi începe din nou marşul spre comuna
Beliu. La orele 10 regimentul intră în comuna Beliu, comună în care au fost lupte,
inamicul fiind respins. Acest marş în teren foarte accidentat, pe ploaie şi în condiţiuni
foarte grele, ostaşii regimentului l-au parcurs fără a simţi nici o oboseală, aceasta
dispărînd la gîndul că toţi merg să-i elibereze pe fraţii ardeleni ce au fost vremelnic
ocupaţi (... ).
A.M.A.N. -

M.St.M., fond nr. 1119, dosar 12, f. 6.

65
EXTRAS DIN JURNALUL DE OPERAŢII AL BATALIONULUI 11 VINATORI DIN
DIVIZIA 3 VINATORI MUNTE, DIN 20 SEPTEMBRIE 1944

(... ). ln Cîmpanii de Sus a venit proprietarul morii din comunii Ştei, a declarat
la aproximativ 300 m nord-vest de moară s-ar găsi 2 tancuri inamice care trag
asupra noastrJ. Populaţia civilă din satele Fînate, Cimpanii de Sus, Cimpanii de Jos
şi Siqhi~tel ,au arlus informaţii că patrulele inamice au trecut dinspre Budureasa,
Hîrseşli, Valea Neagră de jos, spre Sighiştel ( ... ).
că

A.M.A.N. -

M.St.M., fond nr. 151, dosar 1, f. 169
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66
EXTRAS DIN REGISTRUL DE OPERAŢII AL CORPULUI DE CAVALERIE. SITUAŢIA
OPERATIVĂ A DIVIZIEI 1 INFANTERIE-INSTRUCŢIE, IN ZILELE DE 23 ŞI 24
SEPTEMBRIE 1944

( ... }. Pe Crişul Nc>gru, între Zerind şi Belfir, inamicul s-a instalat în api\rare cu
elemente înaintate la sud de rîu, în regiunea: Tămaşda-Mişca-Talpoş-Belfir ( ... ). In
ziua de 24 septembrie 1944, pe Crişul Negru, inamicul are un cap de pod lu Talpoş,
pe care-l menţine c11 dîrzenie ( ... ). Comandr1mentul aliat, hoti\rînd rcluaren înninU\rii
către nord, peste · Crişul Negru şi spre nord-vest, Armata I-a ordonă Corpului ele
cavalerie si"1 împing;-1 imediat Divizin 1 infanterie-instrnc!ie ';,i Divizia 1 cavalerie, spre
nord, pentru a ocupa Salonta pînă la ci\derea serii, de unde, va fi în măsură s;'1 bareze toate direcţiunile care converg c,Hre c1ceastZ1 localitate dinspre est, nord '?i
vest, asignrînd din această. regiune dreapta dispozitivului ofc•nsiv al Armatei 53
sovietice. Diviziile au fost acţionate direct ele Corpul 57 sovietic, prin Divizia 203,
deoarece ordinul Armatei I-11 a sosit cu întîrziere la Corpul de cnvalerie, iar operaţiunea comporta urgenţă ( ... ).
A.M.A.N. -

M.St.M., fond nr. 354, dosar 25, f. 61-65

6?
EXTRAS DIN REGISTRUL DE OPERA ŢII AL REGIMENTULUI 5 VINĂTORI
DIN 25 SEPTEMBRIE 1944

( ... ). Dispozitivul de atac: Batalionul 2 (dipitan Stamatiu) întărit cu un pluton
t11nuri Boffors şi 1 pluton de aruncătoare 81,4 mm, în linia I-a; Batalionul 1 (căpitan
Petrescu), înapoia dreptei, în măsură de a face fală eventualelor reacţiuni inamice
dinspre vest de Talpoş; plutonul aruncătoare de 120 mm (căpitan Constantinescu),
la centrul dispozitivului, în măsură de a interveni cu foc acolo unde se ivesc rezistenţe inamice. Regimentul 1 artilerie este dat cn sprijin acestei actiuni.
La ora 13, Batalionul 2, sprijinit de Regimentul 1 artilerie, porneşte la atac şi
este primit cu focuri puternice de inamicul care era organizat la sud de Criş. Respinge inamicul şi către orele 17 ajunge cu primele elemente pe malul de sud al Crişului, iar cu companiile, la 100 m vest de satul Talpoş ( ... ). Satul Talpoş a fost ocupat în urma atacului şi manevrei executate pe la vest, de Batalionul 2, care a intrat
primul în sat. ln înaintarea către sat, un pluton a intrat în cîmpul de mine care
împrejmuia satul. ln tot timpul acţiunii, Batalionul 2 a fost sprijinit de Regimentul 1
artilerie şi de plutonul aruncătoare de 81,4 mm ( ... ). In această zi de lupte grele
regimentul are următoarele pierderi: un ofiţer mort sublocotenentul Hinovescu;
grade inferioare: morţi - 4; rănni - 37 ( ... ).
A.M.A.N. -

M.St.M., lond nr. 1119, dosar 12, f. 7-9
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68
EXTRAS DIN JURNALUL DE OPERAŢII AL REGIMENTULUI 3 INFANTERII! DIN
DIVIZIA „TUDOR VLADIMIRESCU", DIN 26 SEPTEMBRIE 1944

Misiunea uniti\ţii: clerlasarea regimentului de lil BPiuş la Calea Mare-qari'i, spre
satul Cihei.
Reqimenlul s-a pus în marş luînd măsuri de siguranlct cu Batalionul 1 în avanqardă, în ziua de 25 septembrie 1944, orele 13. În dimineaţa zilei de 26 septembrie
i944 am sosit în Calea Mare-garu, în pZidur<:>. Marşul s-;i ~xecutal greu din cauza
distantei parcurse )Î din cauza ploii. S-a continuat marşul spre Oradea-Mare. In
no<1ntea de 26,'27 septembrie 1944, rc·qirnenlul il staţional în satul ~martin.
A.M.A.N. -

M.St.l\1., Ionii nr. 110G, dusar 5, I. 28,

69
EXTRAS DIN JURNALUL DE OPERAŢII AL BATALIONULUI 11 VINATORI
DIN DIVIZIA 3 VINATORI MUNTE, DIN 26 SEPTEMBRIE 1944

( ... ) La orele 15, compania reia atacul cu înverşunare asupra salului. Sublocolen<:>ntul în rezervă Abrudan Iosif, a luat comanda unui pluton de cercetare şi s-11 infiltrat în sat. S-a degajat o luptă crîncenă între el şi inamic, deoarece satul Leş era
locul lui de başlinli; cle>~i locurile fiindu-i n1noscul<:>, s-a infiltrul cu mare greutate din
cnuza armelor automate amplasate în fa\a bisericii şi în faţa şcolii, şi neprecupetindu-şi via\a, a trecut la asalt Jl•uş111d să reducă armele 11ulomall' la IZ:i,Pre şi să alunqP
inamicul din s11l ( ... ).
/\.M.A.N. · - M.St.M., Ionel nr. 151, dosar I, f. 178

?O
EXTRAS DIN JURNALUL DE OPERAŢII AL GRUPULUI 6 VINATORI
DIN DIVIZIA 3 VINATORI DE MUNTE DIN 26 SEPTEMBRIE 1944

( ... ) Batalionul 11 vînălori atacă satul Leş. După lupte grele care au durat toată
ziua, salul a fost cucerit şi curi:i\at de inamic, capturîndu-se prizonieri şi muli material de geniu şi transmisiuni ( ... ). Timp ploios. Pierderi: l ofiţer; 25 trupi:!. Consum
de muniţie: 42 OOO cartuşe; 300 lovituri brand 81,4 mm; 180 lovituri brand 60 mm.
A,M.A.N. - - M.St.M., Jond nr. 742, dosar 4, f. 13
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?1
EXTRAS DIN JURNALUL DE OPERAŢII AL BATALIONULUI 5 VINATORI
(BATALIONUL DE MOŢI „AVRAM TANCU") DIN DIVIZIA 3 VINATORI MUNTE,
DIN 27 SEPTEMBRIE 1944

( ... ) La orele 8 batalionul trece grani(a ,rc·mclnidi. Populatia de origine român5,
de prin localitcilile din traseul de înaintare al batalionulni, primeşte ostaşii
cu urale, drapele> tricolore păstrate cu sfînlcni<' timp de patru 11ni, d5ruindu-ll' alimente( ... ).
dezrobită,

J\.M.J\.N.

tvf.Sl.M., fund

lll.

1:/5, dosm 2, f. 9:1

'?2
EXTRAS DIN JURNALUL DE OPERAŢll AL REGIMENTULUI 3 INFANTERIE
DIN DIVIZIA „TUDOR VLADIMIRESCU", DIN 27/28 SEPTEMBRIE 1944

Misiunea unitătii: Regimentul 3 infanterie are misiunea de c1 lua contact cu inamicul pe direcţia - cota 150 - şoseaua Oradea-Salonta şi a alurn învăluind pe la
vest, Oradea-Mare, asigurîndu-şi flancul stîng descoperit.
Inamicul apără liziera de sud-vest Oradea-Marc. Foc puternic dP rnitrnliere şi
puşli-mitralier0 de pc liziera oraşului. roc puternic de artilerie dinspre vest de Orndea-Marc. în timpul înnintării regimentului şi intrării în dispozitiv, la orele 11,
5 avionne in<1mice au bombardat şi milraliat regimentul. Pierderi cauzale regimentului: 1 ofiln rănit; 2 grade inferioare-rănite; 2 tunuri stricate; 12 cai morţi şi rănili.
RL•ginwnlul 3 inlunlerie a atacat initial cu Batalionul 3 c!L•,ilungul şoselei, fiind
primit cu foc de aruncătoare şi arme autonrnte dinspre ŞO',l'<l şi nen\'înd lcgJtura cu
unitătile sovietice din dreapta, s-a introdus Batalionul 2 în dreapta Batalionului 3.
S-a dat ordin de atac şi batalioanele au ajuns pe liziera ele sud a colţului ele suci-vest
Oradea-Mare. Batalionul :i a trecut de cazărmi şi s-a oprit pe liziera oraşului.
Batalionul 3, că.tre orele 17,50, a fost contraatacat de circa 40 maghiari, contraatacul a fost oprit. Din cauza pericolului de la flancul stîn0 al Batalionului 3, s-a introdus şi Batalionul 1 înapoia şi stînga Batalionului 3. La orele 18,30, 8 avioane innmice au mitraliat şi bombardat eşalonul de ci'iruţe cu muniţiuni şi bateria 120. Rezultatul bombardamentului nu se cunoaşte pînă în prezent.
Pierderi cauzate regimentului: 6 morţi, grade inferioare; 11 răni ţi, grade inferioare; 5 ofiţeri răniţi; ,24 cai răniţi.
Muniţiuni: este absolută nevoie de muniţiuni de toate calibrele deoarece căru
ţele cu munitiuni ale regimentului au fost incendiate de aviaţie. Armament distrus:
2 mitraliere; 1 puşcă mitralieră; 1 pistol automat.
Vecinii: la dreapta, la aceeaşi înălţime cu Batalionul 2 - stînga descoperită.
Hotărîrea: a rămîne în apărare noaptea aceasta, pentru a continua atacul mîine.
ln cursul noptii s-au întimplat următoarele: un contraatac pregătit de mitraliere
şi aruncătoare, către orele O, 15 a fost respins; alt contraatac, la orele 1,20, la fel prehttps://biblioteca-digitala.ro
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gătit, a fost respins. La 5,00, pregătit cu urunciiloare, artilerie şi mitraliere un nou
conlrnulilc - nu a mai fost rlesf<l~urat. In partea de vest a ora)tllui, înspre ziuă,
s-a auzit zgomot de motoare, un număr nedefinit de tancuri; s-au luat toate măsurile
necesare. La ora 1,00 a sosit un tren în Oradea Mare.
Pierderi cauzale inamicului: morti, circa 23; răniti, circa 30; un avion doborît pilotul luat prizonier.
Regimentul 3 infanterie, în acelaşi dispozitiv.
Pierderi suferite de regiment: un ofiţer mort, sublocotenentul Bugoi I. V. de la
compania 1 mitraliere; doi ofiţeri răniţi - sublocotenentul Biserici N. de la compania
a 8-a, maior Petrescu D., comandantul Batalionului 2; un ofi\er şocat -- sublocotenentul Moraru I; trupă: 10 morţi, 45 răniţi, 2 dispăruţi.
Muniţie consumată: 3/4 din U.F. (unitatea de foc); în cursul nopţii completată
cu o U.F.
Vecinii: la dreapta, legătura intimă cu Badea - Regimentul
infanterie; stînga,
descoperi tă.
Holă.rîrea: conform ordinului diviziei, rămîn pe loc.

A.M.A.N. ~- M.St.M., fond nr. 1106, dosar 5, f. 30-31

'2'3
EXTRAS DIN RAPORTUL INFORMA TIV NR. 20091 DIN 28 SEPTEMBRIE 1944
AL DIVIZIEI 1 INFANTERIE-INSTRUCŢIE

( ... ) Aviaţia inamică de vînătoare a executat între orele 10 şi 13 mai multe
zboru;ri în scop de recunoaştere, în :wn11 Salonta şi pe direcţia Salonta-Arpă
şel-Batăr (... ).
A.M.A.N. -

M.Sl.M., fond nr. 506, dosar 30, f. 107

'2' 4
EXTRAS DIN JURNALUL DE OPERAŢII AL REGIMENTULUI 3 INFANTERIE
DIN DIVIZIA „TUDOR VLADIMIRESCU", DIN 29 SEPTEMBRIE 1944

Misiunea unităţii: retragerea Regimentului 3 infanterie pe o nouă poziţie la sud
de

Chişirid.

Regimentul a fost atacat în flancul drept şi spate, de tancuri şi infanterie. Re
gimentul a fost forţat să se retragă.
Pierderi cauzate regimentul: morţi 3 ofi\eri, 66 trupă; răniti 8 ofi\eri,
61 trupă; dispăruţi - 450.
A.M.A.N. -

M.St.M., fond nr. 1106, dosar 5, I. 31

https://biblioteca-digitala.ro

Documente

37

şi

memorii privind lupta de eliberare

625

?5
EXTRAS DIN REGISTRUL DE OPERAŢII AL DETAŞAMENTULUI COLONEL SERACIN,
AfLAT ÎN SUBORDINEA DIVIZIEI 1 INfANTERIE - INSTRUCŢIE,

DIN 30 SFPTEMBRIE 1944
( ... ) La orele 7,30 pe întregul front şi în special în sectorul Batalionului 1 din
Regimentul 5 vînători, inamicul începe o \ ie 11ctivitale de artilerie şi aruncătoare.
La orele 8,45 inamicul începe atacul în sectorul Balalionului 1 din Regimentul 85 inJanterie, călare pe şoseaua Mehkerek-Mezrigyun. Pe întregul front atacul este oprit
de locul infttnleriei şi artileriei. Batalionul 1 din Regimentul 5 vînălori raportează că
rcste greu atacat la stînga şi cere aducere de unităţi pentru 11 nu fi întors pe la sud.
Cum dl'luşamentul nu t1 mai avut nici o rezervi.i, a s"licitat di\ izic·i aducc,rea unui
LHltillion penlru interventie la stinga cleluşamentului.
Divizia t1 comunicat le\efonic Cd nu are !orie dhponibile şi c~i clelaşumenlul sZl
ia 2 compănii de la Regimentul 85 infanterie pentru a intervc,ni la slînga. Acest lucru s-a executat deşi comandantul deta~alnL'Blului, colonelul Serncin, a raportat că şi
dreapta detaşamentului este descoperilJ -- unităţile Detaşamentului colonel Zlătescu
fiind la circa 6-7 km depărtare.
După 30 minute de la deplusarea acestor companii, inamicul atacă dreapta Regimentului 85 infanterie, adici'.i tocmai acolo de unde se luaseră forţele. Stînga detc1ş,rnwnlului rezistă pe poziţie. Imediat ce inamicul şi-a dat seama că atacul nu reuşeşte alacînd numai de front batalioanele, dezlănţuie un atac, cu aceleaşi mijloace,
între ambele batalioane, (în dreptul) companiei de pioneri a Regimentului 85 inf 1rnlerie.
Pentru a nu fi străpuns la centru, şi nici întors la dreapta, comandantul detaşamentului a ordonat replierea dreptei pe canal, pivolînd cu stînga Batalionul 1 din
Regimentul 5 vînători.
La orele 13, conform unui ordin primit de la Divizie, P.C. al detaşamentului s-a
deplasat la Tovikesziget.
După orele 13, inamicul continuă să atace puternic, în special între cele dou5
batalioane; a reuşit să pătrundă în poziţie. ln acel moment, cele 6 tunuri anticar de
75 mm au început să se retragă spre Salonta. Sînt însă înapoiate de locotenent-colonel Mertic şi instalate în poziţie. Acest lucru a influenţat mult retragerea trupelor de
pe poziţie. Inamicul continua să preseze atît la legătura între cele două batalioane,
cit şi la dreapta Batalionului 1 din Regimentul 85 infanterie.
f'ată de această situatie, atît Batalionul 1 din Regimentul 85 infanterie, cît şi
dreapta, Batalionul 1 din Regimentul 5 vînători, încep lupta în retragere către sudest. In acelaşi moment, detaşamentul primeşte ordin de la divizie, de a face faţ;j
înspre nord, pe şoseaua Sarkad-Salonta şi să-şi acopere dreapta cu armament anti•
car, către Salonta.
S-a primit ordin telefonic de la di\, izie ca acelaşi lucru să fie comunicat şi către
detaşamentele colonel Seracin şi colonel Zlotescu. După scurt timp, în deplasare spre
noul post de comandă, este găsit colonelul Zlotescu, pe şoseaua Sarkad-Salonta şi
i se comunică ordinul diviziei.
P.C. al detaşamentului se mută la încrucişarea şoselei Ciumeghiu-Salonta, cu
calea ferată. Detaşamentul şi-a continuat mişcarea de repliere cu Batalionul 1 din
Regimentul 5 vînători, spre Ciumeghiu şi Batalionul 1 din Regimentul 85 infanterie,
spre ferma Barmod. ln acest timp soseşte şeful biroului 3 al diviziei, maiorul Ciulpan,
care transmite ordinul ca detaşamentul să reziste pe Ciumeghiu, în care scop comandantul detaşamentului dă ordinele necesare.
111 deplasare spre Ciumeghiu, în vederea organizării apărării lui, colonel Seracin
a găsit că acest sat era organizat pentru apărare, de către Detaşamentul locotenentcolonel Tudoran.
40 - Crlsla '79
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Ulterior, locotenent-colonel Merlic Adrian, comandantul Regimentului 85 infanterie, informează detaşamentul că il primit ordin de la maiorul Ciulpan, ca apărarea
să se facă mai întîi pe ferma Barmod şi apoi p0 satul Ciumeghiu. Deoarece trupa era
în deplasare spre Ciumeghiu, conform ordinelor anterioare, pentru a rezista pe ferma
Barmod, lr<>buia să contraatace întrucît această fermă fusese ocupată (, .. ). La orele
IG,30 Batalionul 1 din Regimentul 85 infanterie, întărit cu o compame din Regimentul 5 vînători, porneşte contraatacul pentru reocuparea fermei Barmod. A întimpinat
o foarte puternică rezistenlă şi mult foc de artilerie, aruncătoare şi 6 tanchete. Cu
toată rezistenta inamicului şi cu sprijinul eficace al artileriei şi armamentului greu,
batalionul reuşeşte să ocupe ferma la orele 17,25. La această oră inamicul roncenlreazZ1 un puternic foc de toate armele, incendiind ferma şi producînd pierderi grele
batalionului. Urmează apoi un contraatac dinamic care obligă Batalionul 1 din Regimentul 85 infanterie să rupă lupta la căderea serii, spre Ciumeghiu. Restul Batalionului 1 din Regimentul 5 vînători se retrage spre sud.
Artileria - 3 tunuri şi 2 obuziere - au sprijinit în mod mag·stral şi în condiliuni
extrem de grele ele observatie şi legătură, actiunca detaşamentului, rZtmînînd la sfirşitul actiunii fără nici un proierlil ( ... ).
AM.J\.N. · - M.St.M., fond nr. 37, dosar 1, f. 4-~7

76
EXTRAS DIN JURNALUL DE OPERAŢII AL REGIMENTULUI 3 INFANTERIE
DIN DIVIZIA „TUDOR VLADIMIRESCU", DIN 30 SEPTEMBRIE 1944
Misiunea unitătii: reorganizarea Regimentului 3 infanterie.
Regimentul 3 infanterie organizează un noc.l de rezistentă şi antitanc în zono salului Chişirid. Limita ele clespărtire: cota 190 - coltul nord-est Leş. Se leagă la stînga
cu Brigada a 2-a moto sovietică printr-o grupă de puşcaşi pe botul de deal la
1 km sud-vest Chişirid. Esle sprijinit de un divizion clin gruparea P.P. nr. 3.
Din cauza pierderilor suferite, regimentul s-a reorganizat pe :I batalioane în satul
Şauaieu şi Păuşa. În cursul serii de 30 septembrie Regimentul 3 infanterie s-a instalat în apărare între Chişirid şi Leş, conform ordinului primit.
Pierderi rnuzate regimentului: 2 răniti - I ofiter, I soldat.
A.M.A.N. ~- M.St.M., fond nr. 1106, dosar 5, f. 31

PROPUNEREA PENTRU DECORARE CU MEDALIA „VIRTUTEA MILITARA"
CLASA A II-A, POST MORTEM A SOLDATULUI PAULESCU P. PETRE,
CONTINGENTUL 1945, DIN REGIMENTUL 5 VfNATORI
(NĂSCUT IN COMUNA SACOŞUL MARE, JUDEŢUL TIMIŞ)

r inel trăgător al mitralierei, trage în inamicul mult superior şi care înainta
la 50 m. Nu renunţă la lupta inegală şi cade lovit de un glont pe mitraliera lui.
A.M.A.N. -- M.St.M., fond nr. 506, dosar 56, f. 235; 307

https://biblioteca-digitala.ro

pînă

627

Documente şi memorii privind lupta de eliberare

:l9

78
PROPUNEREA PENTRU DECORARE CU MEDALIA „SERVICIU CREDINCIOS"
CLASA A III-A, A SOLDATULUI SIMULESCU ARCADIE,
CONTINGENTUL 1937, DIN REGIMENTUL 5 VÎNĂTORI
(NĂSCUT IN SEC'EANI, JU0E'J'lJL TIMl~l

S-a distins întotdeauna printr-un curaj deosel>it şi Yitejie ca agent de transmisiuni, cînd, fără a ţine seama de focul inamic şi cu riscul ,·ieţii, a transmis ordinele
la destinu\ie în cel llldi scurt timp. ln luptil ele la Salonlu, în ziuu de 30 septembrie
1944, fiind trimis la compania a 5-a, nu s-a mai întors fiind capturat de inamic. S-a
înapoiat la unitate după 24 de ore, reuşind să se strecoare printre lrupclc fllsciste
curl' uc\ionau în zonă, fără să fi fosl n·l pu\in rlinil.
J\.M.A.N. -- M.St.M., Ionel nr. 506, dosar 56, f. 241

79
PROPUNEREA LA DECORARE CU MEDALIA „BĂRBĂŢIE ŞI CREDINŢA"
CLASA A III-A, CU SPADE, A UNOR SOLDAŢI ŞI GRADAŢI
DIN REGIMENTUL 5 VÎNĂTORI. PENTRU VITEJIA DE CARE AU DAT DOVADA
IN LUPTELE DE LA TALPOŞ ŞI SALONTA (25, 30 SEPTEMBRIE 1944)

Nr.
crt.

-

Numele

şi

prenumel2

o

1

2

1.
2.

Toma Ilie
Dabu Ioan
Popescu Virgil
Ursu Ioan
FrăUlă Octavian
Usman Roman
Steiner Anton
Tufiş Gheorghe
Cîrca Virgil
Popovici lonuş
Bundaş Achim
Fit Gavril
lascîn tee Pa vei
Rădulescu Gheorghe
Boboc Stelian
Bălan Marin
Tulitu Ştefan
Iacobescu Petru

soldat
soldat
soldat
soldat
soldat
soldat
soldat
soldat

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Contingentul

Gradul

-

fruntaş

soldat
soldat
soldat
fruntaş

soldat
soldat
soldat
soldat
soldat

13

1945
1945
1945
1945
1943
1945
1945
1943
1944
1936
1945
1944
1936
1945
1945
1945
1945
1945

40°
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Domiciliul
comuna
4

judeţ

I

·5

Muşeteşti
Dereşti

Severin 1
Dolj
Dolj2
Severin 3

Denia
Hunedoara

Hunedoara

Timişoara

Timiş

Rusca Montană
Lupeni Vechi

Timiş

Roşiuţa

Mehedinţi 4

Tîrnova
Comeat

Timiş

Cărpiniş

Timiş

Arad

Cărbunari

Caraş 5

Curtea

Severin 6
Dolj 7
Dolj
Dolj
Severin 8

Dăneşti

Adîncata
Bechet
Basati
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-19.

20.
21.

n.
2:1.
24.

--------·-----

li

o
-

J

soldat
soldat
soldat
soldat
soldat
~ol dat

Murcu D. Ion
Pl'!cu Trifu
l\fornriu N. Ion
;\Jim Gh. Constantin
lorclilche J. Marin
M11rlin Tudor

40

1945
1945
1945
1945
1945
1945

li u
Cliilad
Uliuc

l>olj
Timiş
limiş

Cogoşita

Poiana Mare
Hunedoara -

Dolj
i )olj
I imiş 9

Timiş1:1n<l

25.
2G.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

42.
43.

44.
45.

()1:1ncea Constantin
Stancu Ion
Ciîicea Petru
Gruiei Ilie
Chiurta Silviu
Andrei Constantin
Pîrlea Constantin
Mituleţ Gheorghe
Săpunar Alexandru
Petcu Ioan
>ledelcu Ioan
[I.Jerhardt Iosif
Hojdea Ion
Molcea Dragoş
Ghidiceanu Marin
Ruican Gheorghe
Boştină Gheorghe
Podeanu Constantin
Istvan Nicolae
Muntaza Gheorghe
Oprea Virgil

46.

Catană Ştefan

47.

Mocioi Ioan
Ciocea Ioan
Cauc Dumitru
Niculicea Gh. Gheorghe
Sepeteanu Aurel
Rislici Mihail
Sava Nicolae
Toroiman Ilie
Stai Teodor
Secuii Vasile
Ivănescu Ioan
Bistrianu Ioan
Chirca Haralambie
Albu Nicolae
Val Ioan
Rînmean tu Ioan
Andrei Gheorghe
Radu Ion

48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

soldat
soldat
soldat
soldat
soldat
soldat
soldat
soldat
soldat
soldat
soldat
soldat
soldat
soldat
soldat
soldat
soldat
soldat
soldat
soldat
soldat
soldat
soldat
caporal
caporal
caporal
caporal
caporal
caporal
,ergent
sergent
sergent
sergent
sergent
sergent
sergent
sergent

1945
1945
1945
1945

1945
1944
1945
1945
19'15

1945
1936
1943
1945
1945
1942

1945
1944
1945
1945
1945
1945
1945
1945
1944
1937
1942
1942
1937
1938
1943

sergenţ

1943
1943
1940
1943
1938
1942
1944
1943

Sl!ryt:11L

1936

sergent

1931

.\dîncatu
S!c'garce1:1
\'işag

l)olj
IJolj
Severin to

lopolovăt
Sărbătoarea
Logreşti

Dolj
Gorj

Murani
Magia, it
Hinog
(: i u perceni

rimiş

Timiş

Dolj
Gorj
Dolj

Pl•lreşti

Dîmbo,·iţa

Semlac

Timiş 11

J'imişeni

Timiş

Ciuperceni
13oreni
Segarcea
Ciuperceni
Tălpaş

Dolj
Dolj
Dolj
Dolj
Dolj

lanova

Timiş

Perşani

Dolj
Dolj
Dolj
Gorj

Grindeni
Craiova
Pîroasa
Bobda
Prîstol
Orevita
Hodoni
Comloşul

l'imiş

Mehedinţi

Mehedinţi
Timiş

Marc

Timiş

Glimboca

Severin 12
Dolj

Chesint
Fiscul
Vîrciorova
Izgar

Timiş 13

Arad
Severinu
Caraş 1 "

Măceşu

Dolj 16

Birda
Stanciova
Opatita
Cenad
Clopodia

Timiş

• Au fost aduse corectări
păflire administrativ-teritorială

Timiş
Timiş
Timiş
Timiş

ale denumirii judeţelor în conformitate cu nouo îma ţării, după cum urmează: 1 - Caraş-Severin; 2 Gorj; 3 - Caraş-Severin; 4 - Gorj; 5 - Caraş-Severin; 6 - Caraş-Severin; 7 - Gorj;
8 Caraş-Severin; 9 Arad; 10 Timiş: 11 -- Arad; 12 Caraş-Se\'erin;
13 - Arad; 14 - Caraş-Severin; 15 - Caraş-Severin; 1G - Gorj.
A.M.A.N. -- M.St.M., fond nr. 506, dosar 56, f. 247-250; 277
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80
PROPuNEREA LA DECORARE A SUBLOCOTENENTULUI MIREUŢA CONSTANTIN,
CONTINGENTUL 1942, DIN REGIMENTUL 5 VINATORI
(NASC'UT tN LOCALITATEA LOZNA, JUDEŢUL DOROHOI)

în caliliile de comandant de pluton, din compania a 7-a, a dat dovad5. de mult
curaj şi vitejie în lupta cu trupele fasciste în atâcul executat în ziua de 25 septembrie 1944, pentru cucerirea satului Talpoş, judetul Bihor. În ziua de 30 septembrie 1944, din nou se afirmă, cînd, cu un curaj demn de remarcat susţine retragerea
unitătilor vecine dinspre Salonta.
A.M.A.N. -

M.St.M., Ionel nr. 506, dosar 56, f. 224

81
PROPUNEREA I.A DECORARE A SUBLOCOTENENTULUI DE REZERVA GHIŢĂ ILIE,
CONTINGENTUl 1942, DIN REGIMENTUL 5 VINATORI
(NĂSCUT tN LOCALITATEA OPTAŞI, JUDEŢUL OlT)

În calitillC' de comc1ndant de pluton la companii! a 6-il c1 dat dO\ adtî de mult
curaj, spirit de sacrifi.ciu şi vitejie în luptă, cu trupele fasciste, în ziua de 25 SC'Jl·
lcmbrie 1944, pentru el b('rarea localităţii Talpoş din judeţul Bihor. Tot timpul a fost
în fruntea plutonului sau lri.'iqînd cu puşca mitralieră cînd unul din trctg111ori a dizul;
procedează r1poi, pC'rsonrtl, la <kminarea terenului din fata plutonului. Prin 0:--:C'mplu\
său personal a rC'u5i t ~;i conducă plutonul la izbîndă respingînd rezistentele inmnicE'
pulNnic înt5rite şi supC'rioare ca număr, de pe liziera de ,·est şi sud-n:s! il satului
T<1lpoş. Este cel dintîi care intră în sat.
/\.M./\.N. -- M.Sl.M., fond nr. 506, dosar 56, f. 224

82
PROPUNEREA LA DECORARE A SUBLOCOTENENTULUI DE REZERV A
GH. IOAN, CONTINGENTUL 1932, DIN REGIMENTUL 5 VINATORI
(NĂSCUT IN LOCALITATEA TATARAŞTI, JUDEŢUL HlJNEDDARA)

FLORUŢA

Pentru devotamPnlul ~i spiritul de sacrificiu şi modul excelent cu c'lre a conrlus plutonul de mitraliCH', contribuind Iii atingerea obiecti\'ului (comuna TRlpoş), este
printre> primii care trec pe malul de nord ni Crişului Negru, urmărind cu foc i1rnmicul care mai opunea rezistentă. La Salonta, cu tot focul superior al inamicului, ră
mîne pe poziţie trăgînd personal cu mitraliera, ajutînd prin aceasta replierea celor
trei companii urmărite de inamic.
A.M.A.N. -

M.St.M., fond nr. 506, dosar 56, f. 224
https://biblioteca-digitala.ro
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83
PROPUNEREA LA DECORARE A SUBLOCOTENENTULUI CIORANDESCU NICOLAE,
CONTINGENTUL 1941. DIN REGIMENTUL 5 VINATORI (NĂSCUT IN GIURGIU)

ln calitate de comandant de pluton, în ziua 28 septembrie 1944 a primit ordin
ocupe cu plutonul său o poziţie la circa 5 km sud - Salonta, călare pe şoseaua
Salonta-Ciumeghiu, în punctul unde calea ferată întretaie şoseaua. Aici a avut misiunea să informeze comandamentul din Salonta asupra mersului operaţiunilor de
la sud-Salonta, (şi de a) semnala şi întîrzia o eventuală pătrundere a inamicului către
Salonta. Ş -a îndeplinit misiunea cu prisosin tă. ln după-amiaza zilei de 30 septembrie
1944, cînd unităţile vecine, care ocupau front la vest de şosea, au început retragerea
spre est, acest ofiţer a rămas pe pozitie şi a rezistat presiunei inamicului care încerca să taie retragerea uniUitilor noastre. Datorită acţiunii sale energice a reuşit
să-l oprească pe inamic şi sti asigure retragerea unitătilor noastre Regimentul 85
infanterie şi Batalionul 1 din Regimentul 5 vînători. Rămas complet izolat şi expus
a fi încercuit ~i prins, a încercat ~ă se retragJ. spre Salonta, dar şi în această directil'
s-a izbit de trupe fasciste care înaintau spre Salonta. Calmul şi priceperea cu care a
acţionat în această situatie critică, l-au ajutat să se strecoare şi să iasă din încercuirea care-l ameninţa. în această acţiune a dat dovadă de mult curaj, pricepere şi vitejie, pentru care-l propun la decorare.
să

AM.AN. -

M.Sl.M., fond nr. 506, dosar 56, f. 224

84
EXTRAS DIN PROPUNEREA LA DECORARE A LOC'OTENENTULUI DE REZERVA
POPESCU NICOLAE, CONTINGENTUL 1936, COMANDANTUL COMPANIEI A 6-A
DIN BATALIONUL 2 AL REGIMENTULUI 5 VINATORI
(NĂSCUT IN MUŞETEŞTI. JUDEŢUL GORJ)

Pentru modul cum a condus actiunea companiei sale în ziua de 25 septembrie
1944, în lupta cu trupele fasciste, pentru elibNarea satului Talpoş (din) judetul Bihor.
Personal, în prima linie, a condus manC'\"Ta companiei sale sub focul puternic al
inamicului ce apăra cu dîrzenie satul Talpoş. Acţiunea companiei sale a fost hotărî
toare pentru cucerirea satului Talpoş ( ... ).
A.M.A.N. -- M.St.M., fond nr. 506, dosar 56, f. 174
H o I

ă

r î r c:

ln temeiul Decretului 332 din 7 februarie 1945, s-a conferit Ordinul „Steaua
României" cu spade, în grad de cavaler, cu panglică de „Virtute Militară", locotenentului de rezervă Popescu Nicolae.
Monitorul olicial, anul CXIII, nr. 42, din 21 februarie 19~5. p. 13
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85
PROPUNEREA LA DECORARE A LOCOTENENTULUI DE REZERVA
UNGUREANU CONSTANTIN, CONTINGENTUL 1938,
COMANDANTUL COMPANIEI A 7-A DIN BATALIONUL 2
AL REGIMENTULUI 5 VINĂTORl (NĂSCUT I.A TURNU-SEVERIN)
Li! C'XC'culilrcil iltacului din ziuil d<'. 25 SC'plembric 1944 pentru clilwrnrca satului
ii rli!t do\'i!di\ de mull curnj şi vilC'jiC', cînd, personal, în frunlca companiei
s,ile, s11b 11n foc pulcrnir <1l inamicului, ii condu!-. ilc\iunea cornpilnil'i s,dc şi a rcuşil
ra împreună cu companii! a 6-a, din drC'aptil, si\ pună stăpînirc cel dinlîi pc malul
stinq al Crişul11i Negru, imcctiat vest-salul Talpnş, pulern:c bătut ctc focul ,nunc,1toarclor inamice. A continuat acţiunea trecînd imediat, cel dinlîi, cu compania sa,
rîul Criş, prin apă, reuşind !-.ă cucereascii un cap de pod la nord de Criş şi să reducă focul aruncătoarelor şi artileriei inamicC' cam a bătut pc rîul Criş. în ziua de
30 ~eptembrie 1944, cu ocazia retragerii din Salonta cînd Batalionul 2 a format ultima
rPzistcntă pe liziera de sud a oraşului, a asigurat cu compania sa retragerea trupelor române şi aliate, ocupînd o poziţie chiar în mijlocul oraşului. Alege momentul
cel mai prielnic pentru a rupe lupta, reuşind să se distanţeze de inamic şi cu minimum
de pierderi ajunge la punctul de adunare al batalionului.
Talpoş,

A.M.A.N. -

M.St.M., fond nr. 506, dosar 56, f. 173

86
PROPUNEREA LA DECORARE A LOCOTENENTULUI DE REZERV A
VERMEŞAN NICOLAE DIN REGIMENTUL 5 VINATORI
ln ziua de 30 septembrie 1944, în luptă cu forţele superioare fasciste în sectorul
Salonta, a dat clo,·adă de un deosebit calm, curaj şi vitejie. Compania sa a primit
ordin se ocupe o poziţie la 500 m sud liziera sud-Salonta, pentru a asigura retragerea
companiilor 5, 6, 7, care se aflau spre vest şi spre nord ele pozifia sa în contact cu
inamicul şi pentru a opri inamicul care ar încerca să manevreze oraşul pe la sud
pentru a tăia retragerea trupelor române şi aliate spre singurul poci care exista peste
canalul colector ele la est ele oraş. Compania sa şi-a îndeplinit cu prisosinţă misiunea
primită. Inamicul a fost oprit, iar drumul ele retragere, asigurat. Datorită priceperii şi
calmului său a reuşit să ducă cea din urmă luptă şi să se retragă spre poci chiar în
momentul cînd însăşi ambele flancuri ale sale erau ameninţate a fi îm·ăluite de
inamic.
A.M.A.N. -

M.St.M., fond nr. 506, dosar 56, I. 173

87
PROPUNEREA LA DECORARE A CĂPITANULUI STAMATIU ŞT. IOAN,
COMANDANTUL BAT ALIO NULUi 2 DIN REGIMENTUL 5 VINĂTORI
ln ziua de 25 septembrie 1944, la ora 13, căpitanul Stamatiu Ioan, a atacat cu
batalionul său trupele inamice care se aflau pe Crişul Negru, la vest de satul Talpoş,
acţionînd în legătur~ la dreapta cu un regiment de infanterie sovietic. A dat dovadă
https://biblioteca-digitala.ro
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ctc, mult curnj şi spirit de sacrificiu fiind tot timpul în linia I-a a unil1llilor din batr1lionul si'iu, pc care lc-u dirijat şi conrlu!> i111bi1rbi1lind şi încurnjinrl nfilcrii şi uniU1tilri
de recruţi. în urma mct~urilor, lualc a respins cu batalionul, după lupte grele, trupc·lc
fasciste; a ocupat malul de sud al Crişului Negru, a trecut o companie prin Criş, la
nord de Criş, manevrînd pc la nord satul Talpoş, iar cu restul batalionului s-a îndreplat către satul Talpoş pe care 1-a ocupat la orele 17. Datorită atacului Batalionului 2, întreaga apărare inamică a satului Talpoş a fost înfrîntă.
A.M.A.N. -

M.St.M., fond m. 506, do~ar 56, f. 169
H o I

ă

r î r c:

In conformitate rn ordinul nr. 627 din 5 noiembrie 1944 al Corpului de caYalcri0,
ru onoare se face cunoscut:
Domnul general, comandant al Armatei I-a, a aprobat căpitanului Stamatiu Şt.
Ioan, din acel regiment, Ordinul „Steaua României" clasa a IV-a, cu spade şi panglică
de „Virtute Militară" şi „Frunze de stejar".
Pentru această aprobore s-a dat de c<llrc acest com,rndamcnl, Ordinul de zi
nr. 21 '.l clin '.l noiembrie I fl44.
A.M.A.N. -- M.St.M., fnnd nr. fj06, rlosar 56,

r. 423

88
PROPUNEREA LA DECORARE CU ORDINUL „STEAUA ROMÂNIEI" CLASA A IV-A,
CU SPADE ŞI PANGLICA DE „VIRTUTE MILITARA",
A LOCOTENENT-COLONELULUI GIURAN ALEXANDRU,
CONTINGENTUL 1918, COMANDANTUL REGIMENTULUI 5 VINATORI
(NĂSCUT IN LOCALITATEA CERMEGEŞTI, JUDEŢUL VILCEA)

A condus în mod dPosebit Regimentul 5 vînălori, în luplele de la Talpoş, opf'rind
cu foarte multă judecată şi simt tactic deosebit ( ... ). Prin actiunea sa, dusă peste
Criş, prin apă, cu Batalionul 2 din Regimentul 5 , înători, a învăluit pe la ,est această
localitate şi a făcut să cadă rezistenţa. La apărarea Salontei, în primele linii, a luptat
la rînd cu soldaţii săi pe care îi avea în mină, dind dovadă de un curaj deo~ebit,
spirit de jNtfă şi eroism.
Comandantul Diviziei 1 infonlrrie-instructiP,
general de brigadă Gheorghe Pnşoiu
A.M.A.N. - - M.St.M., fond nr. 506, dosar 56, f. 99

89
PROPUNEREA LA DECORARE CU MFDALIA „VIRTUTEA MILITARA" CLASA A li-A,
A CAPORALULUI DUDAŞ PAVEL, CONTINGENTUL 1944, DIN REGIMENTUL
85 INFANTERIE (NĂSCUT IN CARAND, JUDEŢUL BIHOR)

ln ziua de 14 septembrie 1944, în· apărarea comunei Pîncota, a dat dovad1! de
un deosebit curaj. A scos de sub bombardamentul aviaţiei inamice 120 de arme care
se aflau într-o căruţă incendiată.
A.M.A.N. -

M.St.M., fond nr. 506, dosar 56, I. 78
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90
PROPUNEREA LA DECORARE CU MEDALIA „VIRTUTEA MIUTARA" CLASA A II-A,
A SERGENTULUI SABĂU PAVEL, CONTINGENTUL 1942, DIN REGIMENTUL
85 INFANTERIE (NĂSCUT LA ARAD)

ln ziua de 14 scptPmbrie 1944, a dat do\adă de mult curaj şi spirit dP jertfă în
luptele din comuna Pîncota, unde, cu tunul său a distrus 3 tancuri şi 2 autocamioane
inamirC'.
AM.A.N. -- M.St.M., fond nr. 506, dosar SG, f. 78

91
PROPUNEREA I.A DECORARE A SlJBLOC'OTENENTlJl.lJI VODA LAUREAN
DIN REGIMENTUL 85 INFANTERIE (NĂSCUT LA LUDUŞI

Penlru curnjul şi dl'stoinicia cu care II condus mersul operaţiunilor în ziua <le
29 şi 30 septembrie 1944, în calitate de adjutant al batalionului, reuşind împreună cu
comandantul de batalion să oprească contraatacul inamicului din flancul şi spatC'if'
batal anului. In ziua ele 30 :;eptembrie 1944, a urmat pe comandantul de batalion 111
atacul de la ferma Barmod, reuşind să pună stăpînire pe fermă, sub ploai11 de gloantc
şi branduri, s-a menţinut pc poziţie cu grupul de comandă reuşind să rcslabilcască
legăturile între unităţile de sub comandă.
A.M.A.N. -

M.Sl.M., fond nr. 506, dosar 56, f. 226

92
PROPUNEREA LA DECORARE A lOCOTENENTULUI COL TESCU D. VICTOR,
CONTINGENTUL 1042, DIN REGIMENTUL 85 INFANTERIE (NĂSCUT LA
TURNU-SEVERIN)

ziua de 13 septembrie şi 16 septembrie 1944, la atacul executat de maghiari
comunei Pîncota, ofiterul, în calitate de comandant al plutonului de tunuri
a dat dovadă de mult spirit de sacrificiu şi eroism, căci cu tunurile sale a
5 care de luptă şi mai multe autocamioane. Timp de 6 ore frontul n-a putut
fi străpuns datorită modului de a lupta al acestui brav ofiţer, care îşi incuraja ostaşii,
pe linia I-a.

ln
asupra
anticar,
distrus

A.M.A.N. -

M.St.M., fond nr. 506, dosar 56, f. 102
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93
PROPUNEREA LA DFCORARE A l.OCOTENENT-COI.ONEI.UIUI MERTIC ADRIAN,
COMANDANTUL REGIMENTlJUJI 85 INFANTERIE

Raport special nr. 1076 din 5 octombrif' l!J44, d<> propunere la decorare cu Ordinul „Mihai Viteazul" clasa a III-a, a locolenenl-colonelului Mertic Adrian, comandantul Regimentului 85 infanlerie din subordinele acestui comandrtm0nt, pentru fapte
de arme deosebite săvîrşite pe cîmpul de luptă, după cum se aratei mai jos:
I. In ziua de 14 septembrie 1944, în luptele de la Pincola a condus personal
i!c:liunea companiei a 2-a şi a mijloacelor A.C. şi branduri oprind nel alacul inamic cu
cflfe de luptă, din care :1 au fost distruse şi caplurînd mult material de război.
La 29 sPplcmbrie 1944, la atacul satului Mehkerek, rwrsonal a atacat în primele
linii şi ocupă cu companiile din cap, salul Mehkerck. Fiind contraalacat de forte supPrioare SS, în flanc şi spate, se repede sub ploaia de gloante, ftakuri, branduri, artilerie, cu o companie ele rezerv,-, şi face fa\il inamicului de la flancul slin~J, reuşind să-l
oprească; astfel, dă ocazie batalionului să se retragă şi să rămînă pe baza de plecare.
2. In ziua de 30 septembrie 1944 \·ăzînd situa\ia critică de la Batalionul 1 din
RPgimentul 5 ,·îniJtori, personal împinge în poziţie cele 6 tunuri. A.C. de 75 mm, care
se mişcau spre Salonta, le pune în baterie şi prin tragerile executate opreşte înaintaren
inam eului şi cliJ posibilitate Batalionului 1 din Regimentul 5 Yînători, să se replieze.
Inamicul presînd puternic şi văzînd că artileria detaşamentului este amenintată, că
innmicul se dirijea7ă vertiginos spre Salonta, personal, ia companiile 3 şi 4
din Reg;mentul 85 infanterie şi opune rezistentă cu toate focurile de infanterie, artilerie şi branduri, de toate calibrele, reuşind să-l oprească pe inamic, dind posibilitate
Batalionului 1 din Regimentul 5 vînători şi restul Regimentului 85 infanterie să se
replieze în noua poziţie. La atacul fermei Barmod, văzînd importanta acelui atac pentru toate trupele ce luptau la Salonta, primind ordinul verbal al diviziei, montează
atacul fermei şi prin exemplul personal reuşeşte să o ocupe restabilind astfel situatia.
3. In concluzie, un ofiţer superior deosebit de viteaz, comandant de regiment care
a săvîrşit fapte de arme deosebite, dind exemplul personal trupei şi ofiterilor săi
şi care, prin acţiunea sa, a creat conditii favorabile continue pentru ducerea mai
departe a luptei, sau sustragerii grosului şi artileriei, fapte de arme săvîrşite în primele linii şi pentru care merită cu prisosinţă să fie distins cu Ordinul „Mihai Viteazul" clasa a III-a, pentru care îl propun cu toată convingerea.
Comandanlul Diviziei I infanterie-instrucţie,
general de brigadă Gh. Poşoiu
A.M.A.N. - M.St.M., fond nr. 506, dosar, 56, f. 115

94
PROPUNEREA LA DECORARE CU MEDALIA „VIRTUTEA MILITARA" CLASA A li-A,
POST-MORTEM, A CAPORALULUI COŞEREA HARALAMBIE, CONTINGENTUL 1944,
DIN REGIMENTUL 4 GRANICERI (NASCUT IN ZA VIDENI, VILCEA)

Element foarle curajos, dotat su sînge rece şi spirit de sacrificiu. ln luptele pentru apărarea Zerindului face siguranţa flancului stîng cu grupa sa, succesiv, !ntîi pe
Iermala, apoi, pe Zerind, după ce mai înainte ia legătura ru Pichetul 40 care fusese
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încercuit de inamic. De la orele 11 şi pînă la orele 16, în ziua de 13 septembrie, fă
cînd siguranta de flanc a Zerindului, luptînd contra unui inamic superior, î111bi1rbt'1lindu-şi soldalii, cade cu faţa spre inamic strlipuns de un glonte duşman.
AM.AN. -- M.St.M., fond nr. 506, dosar 56, f. 76

95
PROPUNEREA LA DECORARE A SUBI.OCOTENENTULUI MARCU NICOLAE
COMANDANTUL PLUTONULUI 1 DIN REGIMENTUL 3 TRANSMISIUNI
DIN SUBORDINEA DIVIZIEI 1 TNFANTERTE-INSTRUCŢIE
(NĂSCUT ÎN ZALĂU, JUDEŢUL SĂLAJ)
Deşi sublfJcoknc'nt tînăr, a dovedit un spiril deo~ebit de sacrificiu şi sîngc H'CC,
prin accc'a c5, fără cablu ş fără aparate, numai cu mijloace clin zon5 şi rctcaua permanentă, a reuşit, strecurîndu-sc chiar în liniile inamicului, să facă legături telefonice,
dînd astfel comandamentului liberlalca de actiune şi de conducere. Numai graţie vitejiei sale am a\ut legături telefonice pc lungime de 50 km 15rgime şi 30 km adîncime.

J\.M.A.N. -- M.St. M., fond nr. 506, dosar 56, f. 71

96
PROPUNEREA ŞCOLII DE OfTŢERI REZERV A INEU, PENTRU DECORAREA
CĂPITANUUJT ANDREI GRIGORE CU ORDINUL „STEAUA ROMÂNIEI"
CLASA A III-A, CU SPADE ŞI PANGLICA DE „VIRTUTE MILITARA"
ŞI „FRUNZA DE STEJAR", POST-MORTEM (NĂSCUT LA TULCEA)

In ziua ele 17 septembrie 1944 ocupa cu compania sa punctul de sprijin de la
La ora 15 a fost atacat de circa 2 ba talioane. Printr-un bombardament infernal stătea numai în linia I-a, umblînd de la pluton la pluton, îmbărbătîndu-şi elevii,
datorită cărui fapt, deşi inamicul era covîrşitor fală de efectivul companiei sale,
atacul a fost zdrobit. ln ziua de 18 septembrie, la ora 7 inamicul a atacat din nou cu
circa 2 batalioane. Deşi căpitanul Andrei era total încercuit, a rezistat la 3 atacuri
consecutive, pînă la ora 11. La ora 15, inamicul primind întăriri, a atacat cu circa 1 regiment, voind să pună mina cu orice preţ pe înălţimile Prunişor. în faţa acestor forte
zdrobitoare căpitanul Andrei a stat neclintit pe poziţie pînă la ora 16,30, cînd a fost
rănit mortal de un proiectil de artilerie grea.

Prunişor.

A.M.A.N. - M.St. M., fond nr. 506, dosar 56, f. 206
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9'?
PROPUNEREA LA DECORARE CU ORDINUL „STEAUA ROMANIEI" CLASA A IV-A,
CU SPADE ŞI PANGLlCĂ DE „VIRTUTE MILITARĂ", A CĂPITANULUI MAZILU
IOAN, DIN REGIMENTUL I ARTILERIE (NĂSCUT IN LOCALITATEA VULPEŞTI,
Jl.JDEŢUL BUZĂU)

Pentru spiritul de sacrificiu şi sîngele rece de care a dat do\"adă în ziua de
29 septembrie I 944 cînd bateria ce comanda a ajutat prin focul ci să se intre în
satul Mehkerek şi mai ales, pentru focul plasat asupra infanteriei inamice, care a
contraatacat ajungînd în apropiere de observatorul bateriei. A stat neclinitit la
observatorul său sprijinind infanteria. în ziua de 30 septembrie 1944, sub focul de
branduri şi flakuri inamice, a dat dovadă de spirit de sacrificiu şi devotament, sprijinind infnntoria care se replia pe o nouă pozi tie. A sprijinit în foarte bune con di tiuni
atacul Batalionului I clin Regimentul 85 infanterie, a::,upra fermei Burmod, care a fost
cucerită.

A.M.A.N. -- M.St.M., fond nr. 506, dosar 56, f. 168

98
PROPUNEREA LA DECORARE A MAIORULUI MARINESCU T. CONSTANTIN
DIN REGIMENTUL I ARTILERIE (NĂSCUT LA BĂJANEŞTI. MUSCEL)

Li! 2!1 septembrie 1()44, Ia olacul s11tului J\h•hkcrek, maiorul J\1drincsn1 văi.inel sigrea creată batfllionului prin contraatacul dat în flanc şi spati' a dirijat focul
di\·izionului, concrmtrînrlu-1 asupra atacului inamic şi reuşind astfel să-l oprească şi
să dea posibilitate bat11lionului să ocupe baza de plecare. La 30 septembrie HJ44, prin
retragerea unităţilor fle infanterie, bateriile au rămas in direct contact cu inamicul.
Personal, sub ploaiil de> gloanţe, s-11 rc>pezit şi ii oprit b11teria A.C. 75 111111 pe care il
r0pus-o în br1tcriP; a luilt-o sub comilndă. şi prin focul ce a deschis a încetinit înaintarea infanteriei inamice.
tuaţia

A.M.A.N. - M.St.M., fond nr. 506, dosar 56, f. 208

99
PROPUNEREA LA DECORARI: CU ORDINllL „SHAL A ROMANIL:I" CLASA A IV-A
CU SPADE ŞI PANGLICA DE „VIRTUTE MILITARA", A LOCOTENENT-COlONELULUI
TUDORAN HORIA, COMANDANTUL REGIMENTULUI I ARTILERIE (NASCUT
lN LOCALITATEA CURECHIU, JUDEŢUL HUNEDOARA)

A fost numit comandantul Detaşamentului Ciumeghiu ln ziua de 29 septembrie
1944. ln această cal,tate a organizat apărarea şi a luptat în mod deosebit în linia I-a,
fn ziua de 30 septembrie 1944, cu un inamic mult superior, îmbărbătlnd ostaşii şi rehttps://biblioteca-digitala.ro
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zistînd p<' pozi\ie contrniltacurilor date de tortele fosci'it<', ni f'IHP cll' luptă, tanchete,
motociclişti, llsigurînd prin aceasta retragerea grosului R0lJillH 11l11lui B5 infilntPriP şi 11
Batalionului 2 din Regimentul 5 vînători, ditrP sud.
0

A.M.AN. - M.Sl.M., f(Jnd nr. 506, dosnr 56, f. 100

100
EXTRAS DIN JURNALUL DE OPERA'fll AL REGIMENTULUI 3 INfANTF.RiE
DIN DIVIZJA „TUDOR VLADIMIRESCU", DIN I OCTOMBRIE 1944

ln cursul nopţii, rare schimburi de focuri de infantorie. Zgomot de maşini şi la
flancul drept şi la flacul stîng. Către orele 9, circa 20-25 de maşini se îndreptau de
la Oradea Mare spre Leş. Regimentul 3 infanterie, în apărare, între Chişirid-Leş. Dispoz tivul - vezi schiţa. 1n timpul instalării, în seara de 30 septembrie 1944, sînl doi
răniţi: 1 ofiţer şi 1 soldat. Vecinii: legătura la dreapta cu Regimentul I, la stînga, legătura cu Brigada a 2-a moto. Hotărîrea: a pri rare fără gînd de retragere (pe satul
Chişirid). 1n seara zilei ele 1 octcmbrie 1944, inamicul cu circa 5 tancuri şi infanterie,
a atacat regimentul în flancul slîng ajungînd pînă la P. C. Flancul stîng al regimentului s-a repliat spre pădurea de la est-Păuşa. Pierderi cauzate inamicului: 8 răniţi,
10 morţi.
A.M.A.N. -- M.St.M., Ionel nr. 1106, dosar 5, f. 31--32

101
EXTRAS DIN JURNALUL DE OPERAŢII AL DIVIZIEI
DIN 1 OCTOMBRIE 1944

3

VINATORI

DE

MUNTE,

ln cursul nopţii inamicul reacţionează cu foc de tunuri clin tancurile aflate la
Gepiu şi Inand şi cu artileria grea, asupra satului Miersig. La ora 13,45 inamicul atacă
puternic poziţia de la Bicaciu, cu 14 care de luptă, din direcţia Inand. Atacul presează puternic în sectorul Batalionului 12 vînători de munte. Tancurile inamice execută trageri în satul Miersig, uncie era P. C. al diviziei. La ora 14,30 tancurile inamice străpung poziţia Batalionului 12 vînători de munte forţîndu-1 să se replieze pe
marginea de est a salului. P. C. al di vizi ei se deplasează la marginea de nord-est
Miersig, urmărit de tragerile tancurilor inamice care se apropiau. Legăturile telefonice cu trupele fiind rupte, comandamentul rămîne izolat, şi pentru că focurile se
apropie şi tancurile intră în partea de vest în sat, P.C. se deplasează în Sititelec unde
organizează un liaraj de oprire pe linia Silitelec. Unităţile împrctştiatl' dl' tancurile
inamiCl' care i.lU alaCi.lt în sectorul Grupului locole,wnt-colonl'iului Vagner, îndrl'ptindu-se de la Miersig spre Leş, se replinz8 în ptidure. La ora 18, di vizi a se mulă lu
Oşund, uncie se ordonli regruparea unităţilor.
La ora 13,30, ora alacului inamic, divizia iese de suli comanda Corpului 33 sovietic şi trece sub comanda Corpului 9 moto sovietic.
La Oşand, după regruparea unităţilor, divizia încearc8 reocuparea satelor Sitilelec şi Miersig. Astfel, trimite Batalionul 3 pioneri cu Divizionul 9 aruncătoare să reocupe salul Sitilelec. ln măsură ce unillîtile se vor regrupa vor ocupa poziţie pe marginea vesl-C:oltea (orei. carnet nr. 38),
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La ora 21, Corpul 9 moto sovielic ordonă slrînqert>a diviziei şi punercil l'i în
pentru a ocupa sectorul Ianoşda. Pînti la 2 ocloml.>ri<> 1944, ora 5, toate trupele
trebuie să fie îngropate în teren. La on•le 23, prin ordinul de carnd nr. :rn se ordon~
Batalionului 5 vînălori de munte (primul regrupat) s::î Sl' dc•plas<>zc inwdi<1l la Iunoşda,
unde să ocupe pozi\ie pe marginea de nord a salului.
marş

A.M.A.N. · ·- M.St.M., torn/ nr. 333, dosnr BI, f. 17.

102
EXTRAS DIN JURNALUL DE OPERAŢII AL DIVIZIEI
DIN 2 OCTOMBRIE 1944

3

VINATORI

DE

MUNTE,

La ora 23, P. C. al di vizic>i se deplascaz;:\ ln Gurbcdiu. ln cursul nop\ii se priraporlul nr. 35 al Batalionului 6 vînători de munte prin care arată că a fost
atacat ele lancuri şi 2 companii s-au repliat pe marginea de esl o satului lano<;,ela.
În această situaţie, pentru executarea ordinului Corpului 9 moto sovietic, se formează Gruparea maiorului Clăianu, cu batalioanele 6 şi 5 v·înători de munte şi Divizionul 9 aruncătoare, cu misiunea ca în diminea\a de 2 octombrie 1944 să atace pe direcţia Ianoşda-Bicaciu-Gepiu-est, încadrat la sud-Păuşa de Corpul 9 blindat, iar
la dreapta, de Corpul 5 blindat. Gata de atac la ora 5, pornirea la ordinul di vizi ei.
Restul elementelor ce se vor mai aduna va forma altă grupare care \'a constitui eşa
lonul II al atacului. Batalionul 3 pioneri, în rezerva diviziei, la pădurea Coronişte
(ordinul de operatii nr. 38 A.). Ordinul de operaţii nr. 39, completează cu zona pădurii
nord-vest Coronişte, pentru regruparea elementelor rămase în urmă, toate pusP sub
comanda colonelului Cârnu, adunate pînă la ora 7. La ora 5, pe baza de plecare
- Batalionul 6 vînători de munte, iar Batalionul 5 vîn5.tori de munte şi Divizionul 9
aruncătoare în marş de la Husasău Ia Ianoşda. Atacul alia\ilor începe la ora 11.15
apoi atacă şi Gruparea Clăianu în legiilură cu coloanele de care ele luptă aliate. La
ora 13,15 comanda Grupiirii Cliiianu are la elispozitie şi focul unui Divizion Katiuşa. ln seara zilei se dă ordinul de opera\ii nr. 40 pentru ziua de 3 octombrie 1944.
Gruparea colonelului Cârnu care constituie eşalonul II al atacului va face siguranta
flancului spre vest, reluînd mişcarea spre direcţia Inand-Berechiu-Toboliu. Reluarea mişcăriii la ordinul diviziei.
meşte

A.M.A.N. - M.St.M., fond nr. 333, dosar 81, f. 17 ( contrapagină)

103
EXTRAS DIN JURNALUL DE OPERAŢII AL REGIMENTULUI 3 INFANTERIE
DIN DIVIZIA „TUDOR VLADIMIRESCU", DIN 2 OCTOMBRIE 1944

Regimentul a rămas în apărare pe satul Chişirid. Activitatea inamicului: în apă
rare pe salul Nojorid. Schimburi rare de focuri, în schimb bombardc1mente dese de
artilerie şi de aruncătoare. Pierderi suferite în cursul zilei de 1 şi 2 octombrie I 944:
morţi 2 ofiţeri, locotenent Buzatu Nicolae, sublocotenent Moise Dumitru; 3 soldaţi;
răniti 1 ofiţer, locotenent Curuz Petru; 10 soldati. Vecinii: legătură la dreapta cu
Regimentul 1, la stînga şi către Păuşa, cu Regimentul 2 infanterie; stînga descoperită.
Hotărîrea: rămîn în apărare pentru timpul nopţii, pînă la noi ordine.
A.M.A.N. - M.St.M., fond m. 1106, dosar 5, f. 32
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104
EXTRAS DIN JURNALUL DE OPERAŢII AL REGIMENTULUI 3 INFANTERIE
DIN DIVIZIA „TUDOR VLADIMIRESCU", DIN 3 OCTOMBRIE 1944

Reqim0nlul 3 infanterie, sprijinit de artilerie, aluc,i în direcţia vest, salul Nojorid. Inamicul apără liziera Nojorid-Leş Ia circa 200 m de şosea. Rcgim0nlul 3 inranterie a început atacul în cursul zilei rle azi Ia orele 13, după o pregătire de artilerie
de 10 minute. La început nu a rost primit de nici un foc de infant0rie. Directia de
atac a fost la vest de satul Nojorict. Către orele 13,30 regimc,ntul a fost primit cu
focuri de artilerie trase dm tancuri. Tot timpul satul a fost bombardat de artilerie.
Pierderi: răniţi, circa 58 soldaţi şi ofiţeri. Maior Stanciu C., şeful de stat major, rănit
Ia orele 13,30. Mor\i: la această oră nu se ştie precis, rnporlăm la 4 octombrie 1944.
Muniţia: circa 1/2 U.F. mai este pc unillitilc de puşcaşi; 1/4 U.F. ele 7G mm şi 45 mm,
mai este pe unităţi; muniţie de fl2 mm şi 50 mm nu mai avem. Vecinii: nu avem kgă
tură cu drepata; cu stînga este legătură. ln timpul luptei am avut legătură cu batalioanele numai prin agen(i. Seara, hronă calct5. Rămîn în np5rare pin;i ln noi ordine.
A.M.J\.N.

M.Sl.M., fond nr 1106, dosar 5, I. 33

105
EXTRAS DIN REGISTRUL DE OPERAŢII AL REGIMENTULUI 3 INFANTERIE
DIN DIVIZIA „TUDOR VLADIMIRESCU", DIN 4 OCTOMBRIE 1944

Conform ordinului diviziei, Regimentul 3 infanterie s-a retras clupă pozilia uncie
fljunsese în seara zilei de 3 octombrie, pe o nouă pozitie, înapoi, pentru reorganizare.
Retragerea regimentului a început către orele '1 clin 4 octombrie 1944 Uîră a [i demascatr1, in ordine şi cu tot armamentul, f[icîndu-se şi evacuarea rZ111i\ilor. ReţJimentul,
iniţial s-a retras în pădurea ele la suci-est de satul Chişiricl, iar ulterior, în satul Păuşc1.
Dispozitivul regimentului, în cantonament de alarmă. Se comunică pi0rderile în ofiţeri şi trupă clin cei SB rănili în cursul zilei de, ieri avem: 13 ofiţeri răniţi, 45 trupă
răniţi. Morti: sublocotenent Constantinescu clin compania a 9-a; 12 trupă. Vecinii:
legătura la dreapta a batalionului Conrnn, cu Rc,ginwnlul 1 inr,111tc'ric, e>stc făcut::î.
Hotărîreo: rămîn în canlonanwnt ele alarmă pinu la noi ordine>.
J\.M.J\.N. -- M.St.M., fond nr. 1100, dosar 5, f. 33

34

106
RAPORTUL REGIMENTULUI 5 VINATORI NR. 744 DIN 4 OCTOMBRIE 1944
INAINTAT DIVIZIEI 1 INFANTERIE-INSTRUCŢIE

La ordinul Dvs. nr. 20123 din 3 octombrie 1944. Am onoare« a raporta că. plutonul de recunoaştere a luat fiin\ă pe data de 25 septembrie 1944. Com«ndantul plutonului este sublocotenentul de rezervă Tiţa Sever, iar ofiţer cu recunoaşterea, sublohttps://biblioteca-digitala.ro
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cotencnt de rezervă Epure Iacou. Plutonul esle organizat pe 3 grupe
fiecare grupă, din care 2 grupe comandate de subofi teri.
Comandantul Regimentului 5

vînători,

II

cîlP 10 oameni

Ofiţer

informator,

locotenent M. Iordache

locotenent-colonel Al. Giuran
A.M.A.N ..... M.St.M., fond nr. 506, dosar 39, f. 131

10?
EXTRAS DIN JURNALUL DE OPERAŢII AL REGIMENTULUI 3 INFANTERIE
DIN DIVIZIA „TUDOR VLADIMIRESCU" DIN 5 OCTOMBRIE 1944

Reorganizarea Regimentului 3 infanterie în satul Păuşa. Citeva recunoaştPri ele
avion, ele la inamic, la mare înălţime. ln fata batalionului maior Coman, de la
orele 8,30 la orele 15, bombardament de artilerie pe satul Chişirid şi pe prima linie.
S-au observat grupe de infanterie lucrînd pe partea de est a şoselei Nojorid-Leş.
Din informaţiile luate de la prizonierul maghiar s-a stabilit că în ?iua ele 30 spptembrie 1944, Nojoriclul a fost ocupat de Batalionul 77 grăniceri din Di \·izia 7 gr5niceri
maghiară. Efectivul batalionului de 700 maghiari şi 100 nemţi. Pînă în ziua de
4 octombrie 1944 au avut 100 oameni pierderi. Batalionul maior Coman are pierderi:
2 morti. 13 răniţi. Regimentul 3 infanterie a stat în rantonament de alarm[t în satul
Păuşn. S-a executat organizarea unităţilor conform ordinului primit de la divizie. Că
tre orele 19,30, regimentul s-a deplasat la est de satul Chi.';>irirl penim a ocupa poziţia Regimentului 1 infanterie.
A.M.A.N. - - M.St.M., fond nr. 1106, dosar 5, f. 34

108
EXTRAS DIN JURNALUL DE OPERAŢII AL GRUPULUI 6 VINATORI DIN DIVIZIA 3
MUNTE, DIN 6 OCTOMBRIE 1944

( ... ). La orele 14,50, în sectorul Batalionului 11 vînători munte, apar 5 tancuri
inamice. Batalionul se repliază pînă pe linia tunurilor anticar aliate, cu care ocazie
inamicul pierde un tanc ş1 4 tanchete, Infanteria inamică este pusă pe fugă iar sectorul Batalionului 11 vînători de munte este ocupat din nou, pe vechea linie ( ... ).
Timp frumos. Pierderi: 6 trupă. Consum de muniţie: 30 OOO cartuşe; 190 lo\·ituri de
aruncător 81,4 mm; 230 lovituri de aruncător 60 mm.
A.M.A.N. - M.St.M., fond nr. 742, dosar 4, I. 18.
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109
EXTRAS DIN JURNALUL DE OPERAŢII AL REGIMENTULUI 3 INFANTERIE
DIN DIVIZIA „TUDOR VLADIMIRESCU", DIN 6 OCTOMBRIE 1944

Reqimenlul 3 infanterie şi batalion11l m,1ior Coman, apJri'1 sectorul: şanlul antitanc - marginea de vest sutul Chişirid-cota 190. Se leagă Ia slînga printr--o grupă ele
luptă dată de maior Coman. Este sprijinit de subgruparea Dinescu (bateria 7) şi subgruparea Coman (bateria 8 şi 9). Din informaliilP de la maior Comun, pPsle şoseaua
de Ia Leş-Nojorid, în partea de est, s-a instalat trupă cure a început lucrări ele
sapă. Numărul nu se poate şti ---- irnpiedic5 Yec!erea porumbiştea. La ieşi rea clin Leş,
c5lre Nojorid, la ultimele case -- o baterie de 120 mm; Ia biserica din L0ş, probabil
o altă baterie inamică. lnapoi, pl'ste drum, la cilnlonul dt• cale ferată, artilerie grea
inamică. La jumătatea drumului, între Leş şi Nojorid, se giist•şt0 o viroagă ce trece
peste drum. Pe:sle aceast5 viroagă este un pod. La acC'I poci a aplirut un ofiţer care
a chemat la el pe alţii şi le-a arătat în c!irectia noastră, în timpul discutiei. Din recunoaşterile făcute ieri pe liziera ele sud a satului Nojorid (s-au observat) lucri.iri ele
sapă (iar) în casa izolată de la est Nojoric! 2 mitraliere şi acolo intră şi it>s
oameni. Probabil P.C. (post-comandă). Dispozitivul regiml'ntului, cel arătat în schiţă.
Aseară, cînd regimentul se deplasa spre pozitie, inamicul a bombardat din Leş cu
artileria. Avem rănit pe căpitanul Dr. Vărzaru Traian. Vecinii: legătura cu dreapta
este făcută prin Regimentul 20 sovietic; cu stînga, interval mure pînă la Regimentul
2 infanterie. Hotărîrea: rămîn în apărare pînă la noi ordine.
AM.AN. -

M.St.M., fond m. 1106, dosar 5, f. 35

110
EXTRAS DIN JURNALUL DE OPERAŢII AL CORPULUI DE CA VALERIE ROMAN,
PRIVIND MIŞCAREA PE GRUPĂRI TACTICE INDICATA PENTRU ZIUA DE
7 OCTOMBRIE 1944
1. Divizia 1 cavalerie întărită cu un batalion de la Divizia 1 infanterie-instrucţie,
se va pune în marş spre direcţia: Adea-Socodol-Pilu-Gyula şi Bekes, pentru a
ajunge în dimineaţa zilei de 8 octombrie către ora 9, în zona Bekes.
2. Divizia 1 infanterie-instructie se va pune în marş pe direcţia: Pădureni-Soco
dol-Kotegyhaza-Bekescsaba unde va ajunge înainte de amiaza zilei de 8 octombrie.

AM.A.N.-M.St.M., fond

11l.

354, dosar 25, f. 115

(contrapagină)

111
EXTRAS DIN JURNALUL DE OPERAŢII AL CORPULUI DE CA VALERIE
ROMÂN DIN 10 OCTOMBRIE I 944

ln după-amiaza zilei s-a primit de la Grupul generalului Pliev, ordinul de opera tii nr. 00110 prin care se prevedea subordonarea Diviziei 1 infanterie-instructie către
Divizia 8 cavalerie sovietică, numai pe timpul operaţiunilor ce se vor executa pentru
cucerirea zonei Nagybajorn-Nagyrabe-Bihar Torda.
A.M.A.N. - M.St.M., Jond m. 354, dosar 25, f. 124
41 -
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112
EXTRAS DIN JURNALUL DE OPERAŢII AL BATJ\LIONULUI 11 VINATORI
DIN DIV17.IA 3 VINATORI DE MUNTE, DIN 10 OCTOMBRIE 1944

( .. ,). Avocatul Gheorghe Raliu din comuna Roit n trecui prin SC'ctorul companiei a 3-a şi a raportat (la postul de comandZI al Lat,Jiionului) c:ii in sat se gii.sesc
:I tancuri şi 3 lanchele, toate cu personal german. Asemenea, un tun nntiaerian şi
2 maşini mari de transport. Tot acolo se mai găseşte ~i o companie• ungurească îngropată în teren, spre liziera de sud n satului Roit ( ... ).
AM.AN. -- M.St.M., fond nr. 151, closnr I, f. 190

113
EXTRAS DIN JURNALUL DE OPERAŢII AL REGIMENTULUI 3 INFANTERIE
DIN DIVIZIA „TUDOR VLADIMIRESCU", DIN 7-11 OCTOMBRIE 1944

In apărare temporară între Chişirid şi Apaleu, la sud de Oradea Marc. Satele
Nojorid - ocupate de inamic. Nojoridul era ocupnt de Batalionul 7Î grii.niceri
maghiari din Divizia 7 grăniceri. In tot acest timp, 7-11 octombrie 1944, schimburi
rare de focuri de infanterie şi dese de 11rtlerie. Cîteva cîmpuri de mine în fata poziţiei inamice. Aviaţia inamică foarte puţin nctivă. PiNderi cauzate: 1 mort trupă, 4 ră
ni \i trupă şi 1 dispărut trupă.
Leş şi

A.M.A.N. -

M.Sl.M., Jonci nr. 1106, dosar 5, f. 35-3G

114
EXTRAS DIN JURNALUL DE OPERAŢII AL REGIMENTULUI 1 INFANTERIE
AL DIVIZIEI „TUDOR VLADIMIRESCU", DIN 12 OCTOMBRIE 1944

( ... ). tn cursul dimineţii s-a continuat cu mult succes atacul, respingînd inamirnl.
Direcţia de înaintare: stînga şoselei Nojorid-Orodc11 nvînd şi şoseaua inclusiY. La
orele 20, regimentul a intrat în Oradea, curăţind casă cu casă pină la Criş, pe carC'
a fost nevoit să-l treacă prin apa pină la gît, cu tot arm11mPntul şi apoi a ocupat o
poziţie de apărare la nord de Oradea.
i\.M.A.N. - - M.St.M., fond nr. 110.J, clllsar 3, f. 74
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115
EXTRAS DIN REGISTRUL DE OPERATU AL REGIMENTULUI 3 INFANTER!E
DIN DIVIZIA „TUDOR VLADIMIRESCU", DIN 12 OCTOMBRIE 1944
Regimentul 3 infanterie reia înaintarea pc la cst-Nojorid, pcnlru n njunqe lil
nord-est Nojorid cu un batalion în eşalonul I. Batalionul căpitanului Ivan Ioan, urmează înapoia batalionului maior Irofte. Regimentul 3 infanterie, pornind la nta,, n
înaintat făr[i a primi foc rit' la inamic, pe clirec\iil qcnc>rnl.-1 - esl Nojorid. Ajnnqîncl
ln sucl de rota 150, s-n clal peste cîmp ele mine. Cătr0 orele l'."l,:JO foc puternic de'
mitralic>re şi arun,ăloarc în dreapta noastră. Cîleva arme automate nu oprit înaintarP,t
companiei de cerc<'lare divizionare. S-a inlcrvc'nit cu batalionul maior Irofte ~;i :;-ii
T<'zolvat incîcl0nlul. în momcnlul clt' fil\:'°1, orcic IG,30, batalionul 111,1ior Irofle, luind
legălura cu unitiilile sovietice, a primit s0rtor de rurălnl în parlen ele vest Orndt•,1
Mare. Pierderi: 2 răniţi ele mine anliinfanterie. Vecinii: cslc lcg;Hură şi rn dreapta ~i
cu stînqa. Balalionul c:îpitnnului Ivan Ioan nu c>ste intrelrnin\at. Conlin11Î înaintan,a si
concurez la cură\irea sec-torului dat.
J\.M.i\.N.

M.Sl.M., -

fnncl. nr. I 106, dosar 5, f. 36

116
EXTRAS DIN JURNALUL DE OPERAŢII AL REGIMENTULUI 3 INFANTERIE
DIN DIVIZIA „TUDOR VLADIMIRESCU", DIN 13 OCTOMBRIE 1944
Regimentul 3 infanterie îşi continuă înaintarea către vest, cu direcţia: Oradea
de Criş-Hencida.
Rezistente inamice în curs de rezolvare de către avangarda diviziei, în
partea de vest şi nord-vest de Cirişul de Criş. Regimentul 3 infanterie a luat parte
la cucerirea Oradiei, in după-amiaza de 12 octombrie 1944. Nici o pierdere în oameni
sau material. Azi 13 octombrie 1944, deplasarea regimentului pe directia Mezesas.
Oprit în satul Girişul de Criş. Vecinii: nici o legătură - regimentul deplasîndu-se pe
axul general de mişcare al diviziei, pe o singură coloană. Hotărirea: aştept pînă se
reia înaintarea, sau intervin în sprijinul Regimentului 2 infanterie, Ia ordin.
Mare-Girişul

/\.M./\.N. -

M.St.M., fond nr. 1106, dosar 5, f. 3G-37

117
PROPUNEREA LA DECORARE A CAPORALULUI VASILACHE IORDACHE ION,
CONTINGENTUL 1938, DIN DIVIZIA „TUDOR VLADIMIRESCU"
(DIN PUEŞTII DE SUS, RIMNICU-SARAT)
La 27 septembrie 1944, la Oradea. Mare, rezistă cu grupa pe pozi lie la venirea a
2 tancuri inamice cu desanti. Poartă lupta cu desantii şi-i distruge, lăsînd tancurile
sii treacii în focul tunurilor antitanc care le-a distrus.
/\.M.A.N. -

M.Sl.M., fond nr. 540, dosar 48, I. G7

41°
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118
PROPUNEREA LA DECORARE A SERGENTULUI TUDOSE TOADER GHEORGHE,
CONTINGENTUL 1938, DIN DIVIZIA „TUDOR VLADIMIRESCU" (DIN SIBIU)

ln luptele pentru Oradea, clin ziua de 27 septembrie 1944, cu două grupe din
pluton reuşeşte să se menţină timp dc 5 ore, cu tot contraatacul puternic ftiscist. Jn
această lupliî fasciştii au pierdut mai mult de> 20 de> oaml'ni, morii şi rănili.
A.M.A.N.

M.Sl.M., Junc./ nr. 5.J0, dosar 4B, f. 81

119
PROPUNEREA LA DECORARE CU MEDALIA „PENTRU VITEJIE" A PLUTONIERULUI
AVRAM VASILE JUAN, CONTlNGENTUL 1925, DIN DIVIZIA
.,TUDOR VLADIMIRESCU" (DIN LOCALITATEA ŞERBANEŞTI)

Plutonier cu aprovizionarea Batalionului 2 din Regimentul 2 infanterie, s-a înscris
voluntar pentru a lupta pe tancurile sovietice în luptele de la Şauilieu, Miersig şi
Gepiu, unde a fost rănit - cu mînil stingă fracturată. Cînd a pornit cu batalionul de
lilncuri a fost omorît şeful tanchist, iilr el, cu pistolul a apărat tilncul pentru il nu
fi distrus de nemţi.
A.M.A.N.

~-

M.St.M., fond nr. 540, dosar 48, f. 34

120
PROPUNEREA LA DECORARE CU MEDALIA „MERITE IN LUPTA" A PLUTONIERULUl-MAJOR ROŞCA PETRU TOADER, CONTINGENTUL 1929, DIN DIVI/IA
.,TUDOR VLADIMIRESCU" (DIN CALAFAT)

In timpul luptelor de la Nojorid a dat dovadă de mult curaj, conlraatacînd inamicul, producîndu-i mari pierderi şi luînd captură I mitralieră grea şi 3 puşii mitraliere.
A.M.J\.N. - M.St.M., fond nr. 540, dosar 48, f. 41

121
PROPUNEREA LA DECORARE CU MEDALIA „PENTRU VITEJIE" A SUBLOCOTENENTULUI ORĂŞANU DUMITRU IOAN, CONTINGENTUL 1940, DIN DIVIZIA
.,TUDOR VLADIMIRESCU" (DIN PIATRA NEAMŢ)

In luptele de la Nojorid respinge un contraatac dat de nemţi, pricinuind pierderi.
au lăsat 3 arme automate şi 4 morti. Cade rănit, îmbărbătînd ostaşii de sub

Nemţii

comandă.

A.M.A.N. -- M.Sl.M., fond nr. 5.J0, dosar 48, f. 18
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122
PROPUNEREA LA DECORARE CU MEDALIA „STEAUA ROŞIE" A LOCOTENENTULUI
IONIŢA CONSTANTIN NICOLAE, CONTINGENTUL 1942, DIN DIVIZIA
.. TUDOR VLADIMIRESCU" (COMUNA DOCHIA, NEAMŢ)

Piind comandant de pluton în acţiunile avute Ia Nojorid, manevrînd cu plutonul, a reuşit să dea peste cap inamicul care a lăsat mai multi morti şi 3 mitraliere
grele.
A.M.A.N., -

M.St.M., fond nr. 540, dosar 48, f. 27

123
PROPUNEREA LA DECORARE CU MEDALIA „STEAUA ROŞIE" A C' APIT ANULUI
DIHOESCU GHEORGHE IOAN, CONTINGENTUL 1935, DIN DIVIZIA
.,TUDOR VLADIMIRESCU" (DIN PLOIEŞTI)

S-a distins în luptele de la Oradea, în 27 şi 28 septembrie 1944, ca şi comandant al companiei a 5-a. A lăsat de au trecut carele inamice peste companie fără ca
să-i poală produce vre-o pierdere şi a rezistat cu dîrzenie atacurilor inamice pînă ce
,1 d\.zut r[init în ziua de 28 septembrie 1944.
A.M.A.N. -

M.SL.M., fond nr. 540, dosar 48, f. 23

124
EXTRAS DIN ORDINUL DE OPERAŢII NR. 760 DIN 15 OCTOMBRIE 1944
AL CORPULUI 35 ARMAT A SOVIETIC

( ... ). Divizia 2 vîniilori de munte română va ataca în direcţia Brusturi-Săcueni.
seara zilei de 15 octombrie 1944, va ieşi pe linia: liziera de nord Pocluşa de
Barcău--Cenaloş, Către seara zilei de 16 octombrie 1944, împreună cu Divizia 93 gardă
va ocupa localitatea Săcueni şi va ieşi pe linia: Cherechiu-Feneş.
Din stînga atacă Corpul 5 cavalerie. Limita între ele: Telechiu-Săcueni. Toate
punctele p<:>ntru divizie inclusiv. P.C. divizie la 15 octombrie 1944-Ciuleşti. P.C. Divizie la 16 octombrie 1944 - liziera de vest Săcueni ( ... ).
Către

A.M.A.N. -

M.St.M., fond nr. 332, dosar 105, f. 294
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125
EXTRAS DIN REGISTRUL DE OPERAŢII AL REGIMENTULUI 5 VINATORI PRIVINI>
PROPUNERILE LA DECORARE ALE UNOR LUPTATORI DIN ACEASTA UNITATE,
PENTRU CONTRIBUŢIA ADUSA IN ACŢIUNILE DESFAŞURATE INTRE
10-17 OCTOMBRIE 1944 IN ZONA LOCALITAŢII NAGYRABE (R.P.U.)

Cu ocazia luptelor de la Nagyrabe ofiţerii, subofiţerii şi trupa din ambele batalioane, s-au d stins în mod deosebit, stîrnind şi admiraţia aliaţilor sovietici.
Pentru spiritul de jertfă şi curajul de care au dat dovadă au fost propuşi la
decorare, după cum se arată mai jos:
l. La Ordinul „Mihai Vilf'azul" clasa a Ill-a cu spade, post-mortem - sublocotenentul de rezervă Vodă Nicolae, care s-a distins în lupta de la Nagyrabe în ziua de
10 octombrie 1944, dind dovadă de mult curaj, eroism şi spirit de sacrificiu, în fata
inamicului.
Fiind comandantul plutonului 1 din compania a 8-a, în linia I de atac, reuşeşte
cu tot focul ucigător de infanterie, branduri şi artilerie, dezlănţuit de inamic, să
ajungă cu plutonul său în fata unui canal plin cu apă. Sublocotenentul de rezen·ă
Vodă Nicolae, nu ţine seama de focul inamic; ordonă plutonului să treacă canalul,
trecînd el cel dintîi prin apă, dind exemplu de curaj oamenilor săi şi ajunge pe malul
celălult sub ploaiu de gloanţe duşmane, urmat fiind de oamenii din plutonul său. DPschide un foc viu cu plutonul asupra inamicului de la marginea satului, înlesnind prin
aceasta trecerea canalului de către unităţile vecine din dreapta şi stînga plutonului
său. înaintează în fruntea plutonului, către sat, dind un exemplu de viu curaj oamenilor săi care, înflăcăraţi de acelaşi avînt eroic îl urmează de aproape prin ploaiil rl<,
gloante. Un qlonte inamic îl loveşte. Ofiţerul cade şi, dPşi rănit grav, nu se 111<1
doborît, ci, cu pistolul mitralieră în mină, trage asupra inamicului Jr1 marginea Siilului. Ordonă oamenilor săi din pluton „înainte băieţi• şi vrea să mai facă un salt,
însă, nu mai poate şi moare cu mina încleştată pe pistolul mitralieră, trăginci plnă
la ullinrn suflare în inamicul din Nagyrabe, în timp ce ostaşii din plutonul J11i
înaintau spre inamic executind ultimul ordin ce a mai putut să-l clca sublocoll'm'nlul de rezervă Vodă Nicolae.
2. La Ordinul „Steaua României" clasa a IV-a cu spade, panglică de ,,\'irlutc
,'-1ilitară" şi „Frunză de stejar" 1 ofiţer.
3. La Ordinul „Steaua României" clasa a V-a, cu spade, panglică de ,,\'irlut<'
Militară" şi „Frunză de stejar" 7 ofiteri.
4. La Orc/inul „Coroann Romriniei" clasa n V-a, r11 spade, pnnglică rk ,,\' irtutr
Militară" şi „Frunză de stejar" 10 ofiţeri
5. ,,Virtutea Militară de război" clasa a II-a -- t:l subofiţeri şi 27 trupă.
6. Crncra „Srrviciu Credincios" clasa l-a, cu spc1clc - 14 I rup;1.
7. Crucea „Serviciu Credincios" clasa a II-a, cu spade 12:J trupă.
8. Crucea „Serviciu Credincios" c/a.-,a a III-a, cu spade -:1 subofi\Pri ~i
30

trupă.

D. Medalia „SNviciu Credincios" c/a.~a I-a, cu spade - 2 trup~.
10. Medalia „Serviciu Credincios" clasa a II-a, cu spade -- 2 trupă.
11. Medalia „S<'rviciu Credincios" clasa a III-a, cu sparlc
I subofi tc-r şi

23

trupă.

12. Mr,/r1/i11 „Rărbătic .5i Cn'dinfă" clasa a l/-r1, cu spade - 3 subofiteri şi 1 trupă.
I'."!. Medalia „Bărbdf ie şi Credintă" clasa a IlI-a, cu spade
7 subofi\cri şi
tnl trupii.
14: Crucc>a „M„ritul Sanitar• clasa a II-a - I subofiţer.
I 5. MPda/ia „Serviciu Sanitar" clasa a III-a - 4 trupii.

A.M.A.N. -

M.St.M„ fond nr. 1119, dosar 12, f. 25
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126
ORDINUL TELEFONIC AL ŞEFULUI DE STAT MAJOR At DIVIZIEI 2 VINATORJ
DE MUNTE, DAT GRUPULUI 5, IN 17 OCTOMBRIE 1944
Reluaţi înaintarea la orele 6, astfel ca µîn5. la rira 12, cel mai tîrziu, ~5. atingcti
obiectivul zilei de 16 octombrie Hl44. ln acest scop veţi fi întărit cu Regimentul 25
tancuri sovietic, pe care îl veţi întrebuinţa la cucerirea Săcuenilor. In plus, veli fi
ajutat de Divizionul 2/Hl8 sovietic. Legătura cu P.C. Divizie (Sîniob), pînă la obiectiv, prin telefon, fir tras de Dvs.
Şeful

de Stat Major al Diviziei 2 vîn5.lori de munte,
locotenent-colonel, A. Taraş

Primit:
J\l. Sîrbu
A.M.A.N.-M.St.M., fond nr. 332, dosm 124, f. 309

12?
ORDINUL DE 1.1 NR. 427 Al. ARMATEI A 4-A ROMANE,
DIN 8 NOIEMBRIE 194-1

ln operaţiunile din Ardr-al, Divizia 2 vînălori de munte este prima marc unital0
care aleargă ln frontieră pentru fi opri furia germano-maghiară. în zilele de 6- 10 septembrie 1944, reuşeşte prin lupte rlîrz0 să împierlice pătrunrlerf'a inamicului pr- vc1lea
Arieşului, respingînd toate atacurile sale. Începînd din ziua de 11 septembrie 1944,
alături de aliaţi, trece Ia ofensivă zdrobind toate rezistentele inamice, curăţind Munţii
Apuseni pînă aproape de Gilău şi interceptînd, cea dintîi, şoseaua Cluj-Oradea Mare.
Prin acţiunea sa, Divizia 2 vînători munte întoarce continuu rezistenţele din fata
aripei stingi a Armatei 27 sovieticC', pr- care o asigură contrn reacţiunilor inamice din
munţi.

Pentru faptele strălucite de arme s5.vîrşite pe cîmpul de luptă citez pe Armată,
trupele Diviziei 2 vîn5.tori de munte şi pe comandantul lor, generalul de brigadă Iorrlăchescu Constantin, împreună cu Grupurile 4 şi 5 vîn5.tori de munte şi unităţile din
Divizonnele 4 şi 5 tunuri munte, care s-au acoperit de glorie luptînd pentru dezrobirea
Ardealului.
Comandantul Armatei a 4-a,
general de Corp de armată
Gheorghe Avramescu

A.M.A.N. -

M.Sl.M., fond nr. 332, dosar 91, f. 200
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II. MEMORII

1
LUPTELE PREMERGĂTOARE ELIBERĂRII ORADIEI

Greu a fost, cu lupte crîncene şi multe T,Jierderi, în acoperirea frontierei din zona
timp de 24 de zile.
Divizia 3 munte, cu propriile mijloace şi numai în atacuri şi contraatacuri, aştep
tînd sosirea trupelor sovietice, care s-a făcut la timp, şi-a îndeplinit misiunea.
Situaţia tot aşa de dificilă, cu lupte dure, deslrămiiri de fronturi, a fost premergătoare eliberării Oradiei.
Eram în postul de comandă al diviziei, la Leş, suri Oradea, avînd la dreapta Divizia „Tudor Vladimirescu". Divizia 3 munte era prinsă bine pe poziţiile de pe malul
stîng al Crişului Repede, între Toboliu şi Nojorid.
Corpul 33 sovietic, din care făceam parte, ne informează că se aşteaptă o ok•nsivă inamică spre Oradea şi Salonta. ln acest timp am ocupat gara Toboliu, localită
ţile Sîntandrei şi Chişirid, unde făcusem legătura cu Divizia „Tudor Vladimirescu".
ln zorii zilei inamicul trece Crişul Repede atacînd puternic Divizia 3 munte la
Tărian şi Cirişul de Criş, dar este contraatacat şi aruncat înapoi pesle Criş. Abia se
luminase de ziuă cînd, în sectorul Diviziei „Tudor Vladimirescu" şi Diviziei 337 sovietice, se dezlănţuie un puternic bombardament de artilerie şi aviaţie, sprijinit de
numeroase tancuri. Ofensivă inamică în toală amploarea, dar şi ostaşii diviziilor
„Tudor Vladimirescu" şi sovieLce, rezistau cu dîrzenie. Mulţi ostaşi români şi sovietici
au căzut în aceste lupte, ca: locolenenl-colonelul
Buzoianu, comandantul Regimentului 2 din Divizii!
,.Tudor Vladimirescu"; şeful de stat major al Diviziei „Tudor Vladimirescu", colonelul Teclu, esle
grav rănit. Inamicul continuă să preseze puternic
la Nojorid, chiar la legătura Diviziei 3 munte cu
Divizia „Tudor Vladimirescu". lllterior, Divizia „Tudor Vladimirescu" şi Divizia 337 sovietică se repliază pe pădurile ~auaeu-MierlZlu.
Divizia 3 munte este ameninlati'i n1 încern1irea. Hotărăsc replierea dreptei diviziei dar transmiterea ordinului este imposibilă, deoarece legătu
rile erau rupte. lncredintez căpitanului Lupescu din
stalul major, importanla misiune de a duce ordinul
la Gruparea colonelului Constantinescu. Infillrindu-se cu motocicleta printre liniile inamice, reuşeşte
să ducă ordinul la timp, realizindu-se astfel replierea pe linia Husasău de Tinca-Ianoşda, datorii,i
conducerii ferme a colonelului Constantinescu
Aceasta, în plină zi.
ln acest timp, Batalionul 5 Moţi atacJ spre
Nojorid ajutind la retragerea Batalionului 11 vinJtori de munte. Aviaţia inamică a atacat continuu,
provocind multe pierderi.
ln ziua de 2 octombrie Divizia 3 munte a treGeneral de divizie MOCIULcut la alac, sprijinită de tancuri sovietice, ocupind
SCHI LEONARD, comandantul
linia Sînicolau-ferma Pâncota, de unde se declanDiviziei 3 munte în perioada
23 August 1944- 8 aprilie 1945
:;,ează bătălia pentru eliberarea Oradiei.

Beiuş,
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In aceste lupte a fost pusă la maximum de încercare initialiva şi capacitatea
cadrelor, fiind un exemplu viu în mijlocul ostaşilor animaţi de sµiritul de sacrificiu
şi dîrzenia de a ajunge la frontiera de totdeauna a µatriei dragi.
Braşov,

la 1 februarie 1979

Gencrctl-locotencnt ( r.)
Leonard Mociulschi

2
CONTRIBUŢIA

REGIMENTULUI I ARTll,ERIE Al DIVIZIEI „TUDOR VLADIMIRESCU"
IN LUPTA PENTRU ELIBERAREA CRIŞANEI

La 21 sopt('mbric primesc ordin de la comandanlul Rogimentului 1 artilcrio al
diviziei, locotenent-colonl'l PC'lrini I., de a pune în marş divizionul pe directia Vaş
c5u-Beiuş. Ajuns la Beiuş, primeam ordine de la comandantul Diviziei 3 vînători do
munte, generalul Loonard Mociulschi. Din informatiile primite se părea că inamicul
era în curs de părăsire a oraşului. Avia\ia inamică ne-a hărtuit tot timpul. Cătro
orele 23 raportăm comandantului di\·izioi c5 Regimentul 1 artilerio al Diviziei „Tudor
Vladimirescu", compus din 2 baterii de tunuri 76 mm şi o baterie obuziere 122 mm,
este gata de luptă.
Conform ordinului de oµcrn\ii, Divizionul 1 intriî în comµunc'r0<1 gruµului vîniitorilor de munte a maiornlui Cli\ian11 compus din batalioanele 6 şi 11, avînd misiunea de a urmări şi nimici inamicul ce> se relrt1qca pe dircc\ia 13ciu')-Răbăgani-Holod
Nojorirl-Oradca. Gruµul viniîlorilor crn format clin recruti, comandan\ii de grupe şi
plutoane ncavînd e>xpericn\a războiului. În zonă se semnalaseră mari unilă\i de tancuri
şi autoblindate. Moralul unitii\ilor cm sciizut. ln aceastii situaţie, am cerut aprobared
comandantului să prezint trupei şi ofi\crilor ultima rcalizilre tehnică a armatei sovietice, tunul antitanc de 76,2 mm şi proiectilul subcalibrat - arma ccc1 mai eficientă în
lupta cu tancurile - cunoscut sub denumirea ele „mo,1rtca tancurilor" în lupta cu tunul la distanta de 600 m. Un grup ele ostaşi întrcabi\ cum este posibil ca un asemenec1 mic obuz să scoată din luptă „tigrii", "panterele" sau "lcopa rzi i" n0mtilor. Comandantul tunului răspunde: ,,lupta dintre tanchişti şi tunari 0sle întoldeauna dştigatii de
noi. Cu o singură condiţie>, să nu-(i fie frică şi să fii calm, să ocheşli repede şi
exact şi atunci cinel ai ildus încrucişc1rca firelor la b<1za tancului, să traqi de cordită. Eu v<'i asiqur
în acest cc1z proicctil11l loveşte drept în inima monstrului de
otel, care, rănit mortal, mai luşeşl0 uneori, se învîrtc n0putincios pc loc, scoale fum
şi moare. Cu acest tun iltn venit de hc1c mullor tilncuri grele în lupta de la Sfîntu
Gheorghe".
La ieşirea din Răbăgani sîntem primiţi cu focuri de branduri şi arme automate.
Orqanizăm o incursiune din voluntari, formată din 3 cercetaşi panduri şi locţiitorul
bateriei a 2-a. După 20 de minute am auzit explozii de grenade, rafale de pistoale
automate, urmate de un URA! şi apoi o tăcere de mormînt. După cîteva clipe, şase
militari coborau pantele dealului în spatele căruia se terminase operaţia. Şeful incursiunii raporteazii. că misiunea a fost îndeplinită. Au fost capturaţi doi prizonieri un căpitan horthyst şi un agent. Ofiterul era comandantul unui batalion care urma
să execute un nod ele rezistentă înaintea noastră. După o scurtă pregătire de artilerie, vînătorii se avîntă şi asaltează inamicul, care, fiind surprins, se predă - circa o
companie, iar restul batalionului se retrage lăsînd pe teren morţi şi răniţi. Continuăm urmărirea. Aviaţia inamică ne obligă să dispersl1m unităţile şi să înaintăm în
salturi succesive. Bateriile asigurau cu focul lor deplasarea de la un obiectiv la
altul.

c,,
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1n ziua de 24 septembrie vînătorii din avangardă se infiltrează prin pădurea de
la nord Husi!săul de Tinca şi cad în spatele bateriilor inamice. La un moment dat,
o coloaniÎ de cliruţe şi atelajele bateriilor inamice încercau sJ. se retragă spre nord.
Dup5. citcva salve de artilerie vîn5.lorii capturează 40 de c[1ruţe şi 100 de cai cu atelajele bateriilor. 1n ziua următoare aviaţia inamică nu ne atac5., deşi zboară la
mică înălţime. La un moment dat observăm o coloană inamică ce mărşăluia pe un
drum paralel cu direcţia itinerarului nostru. Ostaşii încep s,1 se agite. Vînătorii se
opresc şi se pregătesc pentru a organiza atacul. Crupele de luptă se desfăşoară şi
aşteaptii momentul deschiderii focului. Bateriile sînt gata de tragere. Cîţiva inşi din
coloana inamică sar din maşini şi încearcă să ne identifice cu ajutorul binoclului.
Fără ordin, una din mitralierele noastre deschide focul şi o serie de cartuşe scot
mici nori de praf în faţa maşinii din capul coloanei inamice. Maşinile pornesc imediat. Bateriile deschid focul şi coloana se împrăştie. Capturăm 3 camioane, 4 motociclete, un aparat radio emisie-recepţie, mai multe aparate telefonice, 20 bobine cablu
telefonic şi un tabel cu indicativele posturilor şi lungimilor de undă folosite. Un motociclist luat prizonier ne spune că pătrunderea vînătorilor în spatele bateriilor lor
a provocat panică şi că întreaga apărare din sector s-a dc<;triimat, iar detaşamentul
lor pregătea instalarea comandamentului unei mari unităţi în Miersig. Noaptea cantonăm în Miersig.
Dimineaţa continulim urmărirea pe direcţia Nojorid-Oradea. O ploaie măruntă
ne udă pînă la piele. Către orele 18 un agent de iegăturii îmi aduce ordinul prin
care misiunea di\izionului încetează, deoarece Divizia „Tudor Vladimirescu" intra
în primul eşalon al Corpului 33 armată sovietic. Ne Julim rămas bun de la bravii
vînători, manifeslîndu-ne regretul că nu putem fi alături de ei.
Ajunqem în zona de concentrare a Corpului 33 armali'i sovietic, unrl0 se aflau
rliviziile 3 vînători munte, .,Tudor VladimirPscu • ~i 337 soviPtică. Inaintar<?a urma s,i
s0 facă pc> o sinqură coloanii, pe direcţia Hirli~elul de Jos-Răile Felix-Sinmr1rtin-Orader1, cu misiun<?a de a ajunge cit mai qrabnic Ia periferiile de la sud-Pst rlP Orade11,
unde primclo elemente ale Diviziei 337 sovietice rlucer1u lupte de stradă. Plouă mereu.
Drumurile sînt impracticabile. Morşul devine cxtrc•m rle obositor.
La 27 septembrie primesc nrdin de a intra în rlispozilivul rlC" lupliî al RC'<Jirnr•nlului 1 infanteri0, comandat rlc JorotcnC"nt-colonelul BadC"a. La orC'IP 16, în timp cc n('
qăseom pe o pozi\ie de il~lc•ptare, în vederC"a ocupării ba:wi rle pkcare la r1tac, la
nord-est Cihei, 1fl avioane inilmice ne supun unui bombardament violC'nl. La orelr
17 al doilea val de 30-40 avioane ne bombardeazii in picilj. R0gimentul 1 infanterie
suferi'\ pierderi scrioas0. O bombă de mare ,alibru cxplodcaz,1 linqă casii în care nC"
adă.posteam. Acoperişul şi tavanul mă îngroc1pii sub dăriimiHuri. Caporalul GrJdinarn
şi un radiotelegrafist reuşC"sc sii mJ scoată. Erctm ameţit, şocat şi intoxicat de gaze.
Mi se dau primele aj11loilrc. Reqimentul se instilleazii în noua poziţie. Dispun ca
bateriile 1 şi 3 sli ocupe pozi!ii de tragere în cimp deschis în apropierec1 fabricii d('
cărămizi. Bateria 2 tunuri, comandată de locotenentul Coriciu, se instalea1ă la 50 m
înapoia liniei intiia, avînrl piesele rlispuse pe un front de 150 m in <?şicher, cu misiunea de a opri pătrunderea tancurilor inamice în intniorul s0c\orului Reqimentulu:
1 infanterie. De asemenea, dispun ca tunurile antitanc de 45 mm. să fie amplasate în
faţa liniei întîi şi pe cit se poate pe flancurile sectorului regimentului. Pînă dimineaţa bateriile se inqroapă Ia teren şi se asigură un bun camuflaj. Ne giîscam in
pragul unei mari bătălii. Aparatele radio-T.F.F. din zonă 0mit fără întrerupere. Se
dau dispoziţii şi se fac cereri, uneori în clar. De pildă, un c:omandant de regiment
cere să i se trimită citeva baterii de artilerie, altul raportează că tunurile nu au
sosit in sectorul său.
Spre ziuă se aude un huruit continuu de tancuri şi blindate. Nemţii aduc 3
rlivizii horthyste şi o divizie de tancuri pentru a contraataca de-a lungul şoselei Oradea-Salonta şi Oradea-Beiuş. Dimineaţa sintem din nou bombardaţi de aviaţia inamicei
care încearcă să. ne paralizeze orice acţiune. La orele 8, pe un front de 1 km, tancurile
hitleriste devansează infanteria horthystă. Primul val de 8 tancuri grele se apropie
de poziţia noastră. Deschid focul tunurile antitanc de 45 mm. Tancurile indinlează
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şi după

cîteva clipe se opresc, apoi schimbă direcţia şi se îndreaptă pe directia tunurilor de 45 mm. ln acest moment rle oprire sînt luate în primire de tunurile billerici a 2-a. Cîteva tancuri sînt lovite, allele continuă să se apropie de pozili,1
noastră. Un tanc lovit se opreşte la 100 m în faţa poziţiei noastre. Din tancurile lovite 3 reuşesc să iasă din sectorul nostru.
Un al doilea val de tancuri se îndreaptă spre flancul stîng al sectorului. Citeva
sînt avariate, iar restul reuşesc să iasă din raza focului bateriei.
Un al treilea val rle tancuri stă în centrul sectorului. Trei din acestea sînt lovite şi cîteva avariate fac calea întoarsă retrăgîndu-se spre liziera de sud-est a Oradiei.
Către orele 12 în sectorul Rcqirncntului I este relativ lini'.1 t0. Doar avic1ţia de
recunoaştere ne mai deranjează, obligînclu-nc să muşcăm din pămintul răscolit de
bombe. Observatorul înaintat al regimentului comunicfi ieşirea unei coloane de tancuri şi blindate din periferiile Oradiei, care se deplasează în sectorul Diviziei 337.
P0 la orele 14,30-15.40 ,wioanc rle asalt atad1 în reprize de 10-15 minute în
inlervalul dintre Divizia 337 şi Divizia „Tudor Vladimirescun.
Către orcic 16, Rcqimcntul 1 infanterie primeşte ordin de repliere pc linic1 sud
Leş-Chişirid-Apalcu-Cord5.u. ln această situatie am apreciat că c mai prudent sfi rc1mîn pe poziţia unde am respins valurile de tancuri, iar în cazul cînd vom mai fi
ati1caţi s,i luptăm pînă la c[1derca întunericului şi atunci la ordinul comandantului
de rcgimC'nl să mă retrag pc aliniamentul ar<ltat mai sus. Către orele 17 încerc şi
r0uşcsc în ullim11 clipă s,i iall leqătur,, cu ci:ipit11nul Cristian şeful statului major al
diviziei, care îmi spline scurt: .,ne-am retras de pc pozitie". Tancurile inamice au intrnt în spatele diviziei şi au încc>rcuit şi balNiilc Divizionului 2. Două batalioane ale
Ref)imentului I luptă în încercuire. Billcria I şi 3 se dcplascazi\ spre sud în pi\dnrilc
norcl Miersiq. Plcciim hi:iituiti rlc· ,1vic1tic şi tancuri.
Rămas pc pozitie cu b11tr-ria a 2-a şi grupul de conrnnd<l, odalii cu apusul soart'lui începem replierea spre aliniamt:nlul ordonat.
Către orele 03 din 28 septembrie reuşesc sii ~Jiisesc pc com,indantul R<'qirnl'ntului
I in[dnterie l,1 nord de Le). Acesta îmi ordonii să mii deplasez pe liniil [ortificiltii
pentru a contribui ln ie~irea din înccrcuir0 a celor două batalioane. ln aceea•,;i
noapte Reqimenlul 2 infanterie, aflat în rezerv11 Corpului 33 armată sovietic, se instal0azii între Ref)im<mtul 1 şi Divizi,1 337 sovietic,i, arlicii în <jolul creat de străpungerea
poziţiei de către tctncurile şi in[;rn[eria inamici:i.
ln dimineaţa zilei de 2Q septembrie luptek• devin exlrem de grele. Nemţii aruncă
asupra noastrii lm foc nimicitor. Erau clipe de apocalips. Luptam cu disperare, în
interiorul poziţiilor noastre, r-i\utînd s:'. ieşim din încercuire. ln aceste momenf0 ne
adunam ultimele puteri şi rezistam furiei contraatacurilor duşmane. Este adevi\rat,
pierderile noaslre a11 fost foarte qrelc: locotL'nent-colonelul Ion Buzoianu, comandantul Regimentului 2 infanterie C:-:dde în luplii; m11iorii Serghie şi Ciocan, comandanţi de
batalioane, mor eroic pe poziţiile încercuite. Atacurile disperate ale nemţilor au continuat pîni:i la 3 octombrie. Comandanlul diviziei, colonelul Teclu este grav rănit, luînd comandd lc,cotenent-colonelul Haupt Mircea.
Dupii 3 octombrie atacurile inamice sltibesc în intensitate. lncepe să sosească
qrosul trupelor sovietice şi cu acestea şi Brigada 22 tancuri, care s-a acoperit de glorie la Stalinqrad. Pandurii completează efectivul desanţilor la această unitate. La 8
octombrie primim ordin să atacăm pe direcţia Leş-Nojorid. ln dreapta aveam Divizia
337 sovietică, iar în stinqa Divizia 3 vînători munte. Noi atacam cu Regimentul 3
infanterie în dreapta şi Regimentul I infanterie şi Brigada 22 tancuri pe direcţia loviturii principale. De la sud de Oradea apare o masă de tancuri inamice. Asistăm la
o colosală ciocnire. După mai multe încercări de învăluire a flancurilor, Brigada 22
iese învingătoare şi reuşeşte să dea o lovitură de „berbec• tn flancul tancurilor ger••
mane. După cîteva zile de lupte cu ariergărzile inamice, la 12 octombrie 1944 oraşul
Oradea este eliberat. Jertfele noastre nu au fost zadarnice.
'fimi.5oara, lei 25.10.197R

Locotenent-colonel (rez.) Aurel Popovici
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3
CONTRIBUŢIA

OBSERVATORULUI lNAINTAT AL BATERIEI A 8-A (DIVIZIONUl 3

ARTILERIE) DIN DIVIZIA 1 DE VOLUNTARI „TUDOR VLADIMIRESCU" IN ZILELE
DE 11-13 OCTOMBRIE 1944 PENTRU FUBERAREA ORADIEI ŞI A ALTOR
LOCALITAŢI

ln perioc1da premergătoare zilelor de 11-13 octombrie 1944 mă găseam cu observatorul înaintat al bateriei a 8-a artilerie instalat la nord, nord-vest de liziera comunei Chişirid, judeţul Bihor, avînd misiunea de a descoperi şi supraveghea mişcă
rile şi acţiunile inamicului pe direcţia comunelor Leş, Nojorid, vest-Oradea şi de a
le raporta imediat comandantului de baterie care se găsea la observatorul principal.
Urmărind cu multă atenlie obiectivele, acţiunile şi mişcările inamicului pe direcţiile ordonate, am descoperit şi stabilit următoarele:
- trnnşeea I-a de apărare ii inamicului era organizată pe şoseaua Oradea-Salonta, iar în dreptul comunl'ior Leş şi Nojorid, pe lingă liziera acestora;
- pentru a duce în eroare observarea şi cercetarea noastră, inamicul a organizat
posturi înaintate 111. circa 200-250 metri de tranşeea I-a şi tranşee false, pe care să le
poată susţine la nevoie cu focul infanteriei din tranşeea I-a;
- în turlele bisericilor din comunele Leş şi Nojorid inamicul a instalat observalome\e arli!NiPi !;,i ale aruncătoarelor de mine;
--- în spntele dispozitivului inamic spre comuna Berekl>oszormeny erau amplasate balcriil<' de artilerie şi arucăloarele de mine ale acestuia;
în lr,111ŞPC'a I-a militari în uniforme carhi şi albastre, de unde am dedus că
ai;,irnr,·d in, :11icul11i se execulct alit de către militari din armata germană, cit şi de
militari din armata horthystă. Inamicii, care ocupau
posturile înaintate, er11.u echipilli în uniformă cachi
deci erau soldaţi horthyşli;
- în adîncimea dispozitivului inamic am ol>servat mişcări de trupe din direcţia sud spre nord
şi, datorită coloanei de praf care se ridica la circa
100-150 metri înălUme şi a huruitului motoarelor,
am stabilit că sînt trupe mecanizate, c,ire executil
o deplasare forţată spre Oradea, cu scopul de a
păstra oraşul şi de a permite trupelor care se deplasau de la Cluj pe defileul rîului Crişul Repede,
în direclia Oradea-Episcopia Bihor, să se retrrlg,i
spre interiorul Ungariei;
- în comuna Leş şi Nojorid populalia c:\·;I,'î
nu circula, fiind probabil ascunsă în adăposturi s..iu
pivniţe.

Sul>locolenent COMŞA IOAN,
comandantul bateriei a 8-a
(Divizionul 3) din Regimentul
1 arlilerie al Diviziei „Tudor
Vladimirescu"

Toate aceste observaţii, au fost raportate Id
timp comandantului bateriei a 8-a, în scopul stabilirii reperelor şi al regH'irii tragerilor în vederea atacului ce urma a se declanşa.
ln ziua de 12 octombrie 1944, la ora „H •, s-au
executat tragerile de artilerie asupra reperelor stdbilite, reuşind să fie distruse cele două observatoare ale inamicului din comunele Leş şi Nojorid,
după care focul artileriei s-a mutat asupra posturilor înaintate şi asupra poziliilor de artilerie ale inamicului. In urma distrugerii celor doul\ observatoare inamice şi executarea tragerilor de artilerie
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asupra poziţiilor inamice, s-a dat Reqinwnlu\ui 3 inf,lllll'l"ic posi!Jilililll'd ~.-, clL·< Jc1natc1cul asuprn pozi(iilor i11<1111icc.
Este de remarcat faptul cii fil'cilre soldat şi ofiţer a participai l<1 atc1c1il penlru
elibernrea ultimei fî:;;ii de pZ,mînl ,1 pairiei cu un elan !',,i un c11rnj cu !olul <1purlc.
La acest elan au contribuit bravura, dîrzenia, gr<1dul de instruire şi conştiin\<1 îndeplinirii datoriei faţ[1 de pairie a fieciirui osluş.
Datoritii tragerilor precise, executale ele artilerie, şi a el<11111\11i cu care osla<;,ii
Reqimenlului 3 infanterie au plecat li! atac, inamicul ii fost luat prin surprindere şi
obliqut sZ1-şi piiri1seascii tranşeele şi inlrequl clispoziliv de ap;1rnr<•, r<'lrZ,qînclu-se dczorqani:wt pînă dincolo de rî11I Crişul Repecl0, uncie u încerciil s,-, r0orc1<1nizeze o
aprtrare în dispozitivul sl<1bilil şi c1m0naj<1l clin Lin,p, insf, 1111 ii 111c1i fl'll';iil, ddloriti,
puternicului foc executat de t1rlilerie şi ii ,1tan1rilor continuc- ale inliinl<'ri<'i.
Unilii\ilc şi subunitliţi\e Reqimenlului 3 infanl<•ri<' illl inlilnil r<•zisll'll(d i11,1micului în dreptul loca\ilăiilor I-len\ida - Eslilf, Pociai, Pl' malul Ul' nord ni rnnalului
Beret[w, Hos11-Paly şi Monostor-Pal y, unde in,1micu I orqitnizas<• ulii md şi l'l'd llld i
puternicii rezistenţ;,, la aproximaliv 12--15 km. inainl<' rl<• ornş11I Dc!Jrl'\in.
Menţionez c;1 în cildrul observatorului am avut în subordine pe scrqenlul Tinc11
Constanlin, capornlul Ciiciu\escu Gheorghe, radio-le\pqrnfi-;;Li care <111 depus un interes
deosebit pentru asigurarea legăturilor între observatorul înaint,1t, observatorul principal şi poziţia bateriei, atît înainte ele atac, cît şi în timpul inai111;1rii în clirec\ia
Debreţinului. LegZ1tura telefonicii în timpul cit am fost la ohscrvalorul îrwinlill ii
fost asigurat[\ de fruntaşul Budnaru Cheorqh0, un militar destoinic, iscusit <;,i cu
foarte mult curaj în acţiuni.
Comandantul bateriei a 8-n artilerie il fost locolenenlul Mureşun Gheor9he, în
prezent colonel (r.), cu ultimul domiciliu în Bucurc!;iti.
Comandantul Divizionului 3 artilerie a fost maiorul Ghilescu Constantin, cu
ultimul domiciliu în Bucureşti, în prezent Colonel (r.) - pensionar.
în concluzie, consider că acţiunile efectuate de observatorul înaintat al bateriei
a 8-a artilerie au adus o notabilă contribuţie la elibernr0a mi.ii cl<•vreme il ullimei
fîşii de pămînt a ţ[1rii noastre ele sub clominuţia fuscistfl*.
şeze

Timişoara,

/n 14.07.1978.
l.ocotcrwnt-co/011e/ (rez.) Jou11 Corn.şa

4
EPISOADE DIN ACŢIUNEA BATALIONULUI 12 VINATORI DE MUNTE
IN LUPTElE PURTATE PE TERITORIUL CRIŞANEI

ln lunile iunie şi iuire 1944, în garnizoana Cîmpeni, din judeţul Cluj au fost
mobilizate forte noi pentru completarea efectivelor Batalionului 12 vinlitori de munte,
care lupta pe frontul de la Iaşi.
Printre cei chemaţi în aceste efective a fost şi subsemnatul, ca fiind provenit
din Batalionul I grăniceresc Bistriţa-Năsăud, contopit cu Regimentul 84 infanterie,
unităţi desfiinţate în urma ocupării Transilvaniei ele Norei.
Pînă în preajma zilei de 23 August 1944 efectivul chemat s-a prezentat la
unitate şi pregătirile erau făcute pentru plecarea noastră în Moldova.
• ln anul 1944, în perioada participării la aceste lupte, am avut gradul de sublocotenent.
https://biblioteca-digitala.ro
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Ziua de 23 August 1944 i1 schimb,1t în<;,1 cu totul soarla noastr~1 ca unitate militarJ, dupli cum a schimbilt şi Soilrta înlrcqii t.1ri.
Comandantul Diviziei :1 \'Înutori munle, g<'rwrnlul Moriulschi Lconnrd, în cuvîntarN1 ce ne-a ţinut-o în ziuu de 25 ilUCJust 1944, cind între~Jul batalion a fost adunilt
în careu, pe un platou din apropierea comunei Bistrn, ne-a adus la cunoştinţă că misiunea noastră de acum înainte este să lupti\m contra armatelor fasciste hillcristohorthyste pînă la definiliva lor lichidare.
în ziua d0 5 s0plembrie 1944, batalionul cu c•fecli\'l1l compl0l n pl0ci1l din qnrnizonna Cîmpeni, în coloană d0 marş, pe şos0i1UH J\hrud- Brad spr0 Vaşcău- Rl'iuş
Oraden.
Deşi ef<_,c[ivul în oameni l'fil complet, înzt~slrnrcil noastr:i cu ,11mc111wnl şi muniţii Prn deficitară, dar nm plecat fiind încre<lintnli di P(' p111cms ,,om primi lot d1·
ce avem nevoie.
în drum, unitatea noastră s-n înrndrnl nl;:iluri <IP rpJt,Jnll0 holalionn0 illP Diviziei 3 vîn1itori ele munle, cc se îndr0plilu spre• Beiuş.
Primul conlnct cu innmicul 1-nm il\'Ul în ziuu do 17 sepl0mlni0 1944 în npropicr0
de salul Pocola de lînqă Beiuş. Eşuloanele unilălilor qcrn1un0 şi horlhyslc ntncau spre
0st, şi luplnu cu disporarca celui care ştie că nu mai ar0 nici o scăpare. Prin loc11litl:itile> pe> unde> treceau formau puncte ele rezistentu folosind nproape în exclusivilalP
numili arme automate, fiind sprijiniţi şi de tancuri.
Deşi sub aspectul dotării cu armament siluatia nonslr5 era inferioară, ave>am
însă avnntajul convingerii că avem un scop precis p0nlru care lupUim, cel imedilil:
eliberarea Transilvaniei de Nord şi apoi urmurirea în conlinunre a armatelor fasciste,
pîn5 la definitiva lor lichidare.
ln satul Pocola, aflat la vest de oraşul Beiuş, la cîţiva kilometri, inamicul îşi
instalase în teren mai multe mitraliere şi tunuri antitanc, camuflate în marginea salului. Cum satul se afla pe un platou mai ridicat, pozitia inamicului domina întregul
islaz din apropierea comunei, dinspre care unitatea noastră înainta.
Era o zi de duminică, dimineaţa, cam pe la orele 8,00, cînd în urma informaţii
lor primite despre existenta inamicului în sat, compania de cercetan~ şi compania 1
au primit ordin de înaintare în direcţia satului. Desfăşurali în dispozitiv de luptă am
pornit spre liziera salului. Plutonul de sub comanda mea se afla în flancul stîng ni
dispozitivului. La scurt timp, înaintarea noastră a fost opriUi de focul intens al armelor automate. Culcaţi la pămînt, eram împroşcaţi de ţărîna rafalelor ce cădeau în
jurul nostru. Trăgătorul puştii mitraliere de la grupa a 2-a fiind lovit mortal, locul
lui a fost luat imediat de soldatul Matei Petru din aceeaşi grupă, care, profitînd de
scurtele pauze dintre rafale, a luat în primire puşca mitralieră şi, dind dovadă de un
curaj nemaipomenit, prin salturi scurte, a înaintat, anlrenînd şi restul plutonului
după el.
Situaţia era foarte grea, multi ostaşi au murit sau au fost rănili, dar s-a intimplat un fapt neaşteptat şi îmbucurător. Flancul drept al liniei de atac, compania 1 în sectorul cărei se afla un şanţ, ce exista acolo, mai dinainte cu ajutorul
acestuia, a reuşit să se infiltreze în spatele inamicului şi, în scurt timp, armele automate ale acestuia au fost reduse la tăcere. In felul acesta, prima noastră acţiune de
luptă a fost încununată de succes.
Pierderile noastre au fost mari, desigur aceasta s-a datorat şi faptului că întregul efectiv al batalionului şi chiar al diviziei nu mai fusese pe front, şi nu cunoşteau
greul luptelor. Printre cei căzuţi, în această primă luptl'I, a fost şi sublocotenentul de
rezervă Cerghit Ioan, avocat din Bucureşti, care era comandantul unui pluton din
compania 1. Experienţa acestei lupte ne-a îndîrjit şi ne-a făcut să mergem înainte cu
mai multă hotărîre, dar şi cu mai mare prudentă.
După dteva zile, am fost ajunşi din urmă de primele eşaloane ale ormntei sovietice. Era o unitate de infanterie, care a trecut peste Apuseni în concli Iii deosebit de
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qa•l<'. J\c011~lil 110-n d11l şi m11i muli c11rnj ~i. în cil<•\il ?il<', nn1 iljull'; l,1 ,·onrnnil ~•>·
jorid.
Mui înninll' însd, în npropierc'n salului Curbecliu, unilul0,1 noaslr:i n lrc·cul inr
printr-o urca încercare. DupJ cîlevn ceasuri de relativă acalmie, comp11niil<' din 1,rin1il
linie -- şi de data acr•asta compania de cercetare şi compania a 2-a - nu ocupat o
poziţie de luptii pc liLicrn unei pJduri d0 stejur. Restul companiilor se ilf!au în
pi.idurc. Deodată nc-ilm pomenit atacaţi de 5 tancuri gcrnwnc care veneau dinspre•
,;at şi, răcind o n1<rn0nti c]p încercuire, nc-,1u blocat iPşirca din p;"JdurP. Siltrnlia părr-11
rlispcrntu, pentru că nu dispuneam de mijloace de luptă anlitanc şi focul arm0lor din
tancuri a făcut mull(• \ ictimP printre ostaşii noştri. Dupu vreo dou;î ceasuri d(' fr;iminluri, au ajuns în apropiNPi.1 noastr;\ unit;\\i din !Ji\·izia „Tudor Vlaclimin•scu", c,ue,
Prc1u sprijinite de tancuri. Jn urmu unui scurt schimli de• Jocuri, trei t,rncuri qermanc
nu fost distruse, iilf Cl·il,]allc s-uu relrns.
In ziua următoare a uvut loc în uproµierP de Orndea o grPil lupl:i de tancuri,
pentru cu au sosit din urmi:î unitălilc de tancuri ale arnrnll'i sovietice c,1n•, cu orazia
acestei lupte, i.lU distrus în mare parte tancurile qcrmanc. natalionul 12 vîn,ilori clP
munte nu a intrat în Orndcil, itinPrarul s;:\u în fornrntic de lupi;:\ n trocul prin p,1rlt·,1
dl' sud-vc,st ii oraşului, dinspr0 Nojorid sprL• lornlittilil0 Sînlilndrt•i şi Borş.
Armatele gcrmano-horlhystc în retragerea lor spre vest, duou cc au pur:isi t
Oraden, nu opus rezislen\ă în conlinllilfC', în fiermc Ioc-alitnte, p0ntru a da posibilii.ale unitdlilor lor mai milri sti sp r0lrag;\. J\slfPl, am întimpinat o rrzistl'n\u mai d0oschilti la ocurrnr('il sntului Sîntanrlrei. J\ trebuit si.i lupl;:\m pentru fi('rnrc strndi1 şi chiar
pentru fiecar0 casă. J\ceenşi luptă il trebuit su o duc0m şi la ocuparea lornlitătii Borş.
De data ac0asta, pierderile noastre au fost foarte mici.
JnaintarPa noastră era rapidă, şi din această cauză uneori treceau zil0 Iii rînd
şi nu ajungeau la noi marmidele cu mîncare. După ce am trecut pc teritoriul Ungmi0i,
unitatea noastră - încadrată de unităţi sovietice - a înaintat în acelaşi ritm rapid,
cu lupte grele pentru fiecare localitate.
Cîmpia întinsă a Ungariei nu ne-a creat probleme, iar canalele din sistemul de
irigaţie care brăzdează cîmpul din Ioc în loc erau trecute cu uşurinli:î de ostaşii
noştri dcsf5şuraţi în formaţie de lupti:î.
în ziua de 17 octombrie 1944 însă, trecînd peste un astfel de canal, lat de
circa 3 m, aflat în apropierea localităţii Hajduszoboszl6, tirul inamicului care se adă
postea pe liziera comunei a fost deosebit de intens. Cu această ocazie a fost ucis unul
dintre cei mai apropiaţi ostaşi din pluton, caporalul Băcănaru Ioan, care a fost lovit
în plin de un proiectil de tun antitanc. A căzut lingă mine. Din schijele aceluiaşi proiectil am fost rănit şi eu la cap şi la picioare. Am fost dus Ia ambulanţă şi apoi evacuat la spital.
După vindecare, şi după o şedere în \ară de două luni, am fost trimis din nou
la unitate, pe care am regăsit-o în Munţii Talra. Apoi, în calitate de comandant al
aceleiaşi companii de cercetare, am luat parte la toate acţiunile unităţii pe teritoriul
Cehoslovaciei.
Ziua de 9 Mai 1944 ne-a găsit în oraşul Brno. După un popas de o lună într-una
din pădurile Boemiei, ne-am întors în ţară, întreaga divizie, în coloană de marş, cam
pe acelaşi traseu pe care am mers încolo.
Eram fericiţi şi bucuroşi că ne întoarcem acasă, Prin localităţile pe unde treceam
ne aminteam cu părere de rău de fiecare dintre ostaşii şi ofiţerii căzuţi în luptă. Ajunsă
în ţară, divizia noastră a luat parte la parada militară care a avut Ioc la Cluj cu
ocazia primei aniversări a zilei de 23 August 1945 şi cu lacrimi în ochi am trecut pe
sub arcul de triumf, gîndindu-ne la viitorul luminos care ni se deschidea în faţă.
Timişoara,

la 14.07.1978.

Sub/ocolcncnl (rcz). Vasile Moldovan
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5
CONTRIBUŢIA

REGIMENTULUI I ARTllERIE-INSTRUCŢIE LA DESFAŞURAREA
DE LUPTA, IN SPRIJINUL REGIMENTULUI 5 VINATORI-INSTRUCŢIE,
IN „JTINERARIUL EROIC", STRABATUT IN RĂZBOIUL ANTIFASCIST, DE LA TIMIŞOARA LA N. V. DE DEBREŢIN, IN PERIOADA
23 AUGUST - 20 NOIEMBRIE 1944
ACŢIUNILOR

Ltt împlinirea n 100 de uni de la proclamarea Independentei de stal o României,
gîndul nostru se îndrepta cu respect, venern tie şi recunoştintă, căire ofi !Ni i, subofi lerii şi ostaşii Regimentului 1 urtilerie, care c1vind trei baterii în compunl'rea lJiviziei 1-a şi 3 baterii în subordinea Diviziei a '.2-11, la 26 aprilie IB77, de pc pozi\iilc
situate în dispozitivul de apărare adoptat pe malul de norei al Dunării, ele Ia Calalat,
au răspuns agresiunii artileriei otomane de la Vidin, cu promptitudine, printr-un foc
susţinut şi eficient. Aceste prime salve ele> foc ale artileriei din războiul pentru cucerirea independentei de stat a României, veritabile salve de foc ale Independentei, al
căror ecou a străbătut în istoria neamului nostru, au constituit începutul itinerariului
eroic străbătut de Regimentul I artilerie, în slujba patriei, pentru apărarea vetrei
străbune şi a independentei. Atît în războiul din 1877--1878, în războiul din 1916-1918
dl şi în războiul antifascist, în perioada anului 1944, gcnerntiilc de artilerişti ale
acestui reg·ment cu nume de simbol „înlîiul de artilerie", înfiinţat la 1860 de Alexandru I. Cuza, prin unirea bateriilor moldoveneşti şi munteneşti, şi-au făcut datoria, în
îndeplinirea cu succes a misiunilor încredinţate.
Continuatori ai tradiţiilor de luptă strămoşeşti şi continuatori ai \'itejiei şi înaltelor virtu\i ostăşeşti ale artileriştilor „/nlîiului de artilerie", tînăra generatie de recruţi, ostaşi ai acestui regiment, a purtat cu cinste
flacăra
eroismului afirmîndu-se prin faptele de
arme siivîrşite în dificilele acţiuni de luptă la care
a participat în războiul antifascist.
Unităţile apartin1nd de Di\'izia 1 inlanterie-in
struc/ie (partea sedentară - sau „BisM), au partici-

pat încă din noaptea de 23124 august 1944, pentru
apărarea sectoarelor încredinţate,
imediat
după
anunţarea la rarlio a actului istoric de la 23 August
1944, în zona Timişoara şi în teritoriile în care se
aflau dislocate. Astfel, au asigurat apărarea teritoriului, fiind organizate şi pregătite pentru a intra în
luptă, îndată ce ar fi fost necesar, imediat după
orele 22, în seara de 23 August 1944.
Aceasta a fost posibil, dntorită pregătirilor fă
cute în perioada 13 auuust 19.J./-23 august 19.J.J,
cinci unităţile de recruţi alc Di\'iziei 1 infanteril'inst ruc/ie au fost organizate corespunzător.

Căpitan

MAZILU IOAN, comandant de divizion din Regimentul I artilerie-instrucţie

ln urma unui ordin telefonic primit la data
de 9 august 1944, la Timişoara, de la Marele Stat
Major al armatei din Bucureşti, comandantul Diviziei 1 infanterie-instructie a fost chemat de urgentă
la Bucureşti. l n deplasarea efectuată, comandantul
diviziei a fost însoţit de comandanţii regimentelor
de recruţi 5 vînători, 93 infanterie şi 85 infanterie.
La revenirea de la Bucureşti, s-a adus un ordin secret, şi s-au dat imediat instruc(iuni, Jn urma că
rora unilă/ile de recru/i au fost pregătite pJnă
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urma s5

Ca urmare a activităţii sus/inule, desfăşurate în perioada 13 august 1944 23
august 1944, unităţile Diviziei 1 infanterie-instrucţie au devenit unităţi combatante,
autonome, gata de a se deplasa la primirea ordinului. Această măsură a prezentat o
importanţă deosebită, pentru acţiunile 1ntreprinse de unităţile din compunerea organică a Diviziei 1 infanterie-instrucţie în cadrul participării în sector şi în condiţiile locale specifice, determinate ele acoperirea frontierelor, în partea de sud-vest a
ţării.

1linerariul eroic" străbătut de ostaşii recruti ai Regimentului 1 artilerie (inîn războiul antihitlerist, începe imediat după anunţarea la radio, în seara
de 23 August 1944, la orele 22, a comunicatului privind declanşarea insurecţiei. Recruţii regimentului se aflau la acea dată dislocati în comuna Urseni, la circa 8 km,
pe directia sud-est de Timişoara. De îndată am dat alarma; am intrat imediat în acţiune cu întregul efectiv de care dispunea regimentul în comuna Urseni. ln orele ce
au urmat, avînd asigurată legătura telefonică cu permanenţa diviziei, am afectuat pregătirile de plecare din comună, iar în ziua de 24 august 1944, în primele ore ale
dimineţii, regimentul s-a deplasat la Timişoara, unde la orele 14 a intrat în compunerea Detaşamentului operativ - care a fost înfiinţat de divizie sub comanda lt. colonelului Giuran Alexandru, pentru apărarea oraşului, pe direcţia vest şi sud de Timişoara, în sectorul Centru, avînd la nord Detaşamentul colonel Corbu şi la sud Detaşamentul colonel Costescu.
Detaşamentul Giuran şi-a constituit poziţiile de apărare pînă la orele 20, în ziua
de 24 august 1944. Detaşamentul se compunea din Regimentul 5 vînători, care dispunea de două batalioane de recruţi, Regimentul 1 artilerie, Batalionul de garnizoană în subordinea Regimentului 5 vînători, 1 pluton de pioneri din Regimentul 7
pioneri, compania de grăniceri Jimbolia şi jandarmii din sector.
Poziţia de apărare atribuită detaşamentului în perioada 24 august 1944, de la
orele 14 şi i;,înă la 7 septembrie 1944, a trecut pe la Sînandrei - vest calea ferată Sînandrei-Timişoara-Freidorf-Parţa. După 7 septembrie 1944, prin modificările care
au survenit în dispunerea marilor unităţi, în cadrul dispozitivului de acoperire al frontierelor, Divizia 1 infanterie-instrucţie a primit ordin de a-şi grupa unităţile în zona
Ineu, în timp ce la Timişoara a fost adusă de la Lugoj Divizia 9 cavalerie. Regimentele de recruţi 5 vînători şi 1 artilerie s-au deplasat în localităţi învecinate cu Timişoara, pregătindu-se pentru plecare spre zona de concentrare Ineu - , stabilită
pentru Divizia 1 infanterie - instrucţie. Astfel, la 8 septembrie 1944, Regimentul 5
vînători se afla la Sînandrei (cca 10 km nord-vest de Timişoara), iar Regimentul
1 artilerie la Pădurea-Verde şi Giarmata-Vii, fiind gata de îmbarcare şi transport pe
calea ferată, la al doilea ordin. Din cauza evenimentelor, cele două regimente au ră
mas pe loc, nein tervenind ordin de plecare. ln perioada zilelor 8-10 septembrie 1944
s-a executat un program de instruire, administrativ, s-a proced11t la verificarea efectivelor, la completarea acestora după posibilităţi şi cu efective ce veneau de la P.A.
(parte11 activă), la examinarea şi pregătirea echipamentului, armamentului, muniţiei,
aprovizionările şi serviciile aflate tn compunere.
ln dimineaţa de 11 septembrie, unităţi hitleriste SS, venind pe direcţia de sud
a oraşului Timişoara, dinspre Stamora, au dezlănţuit un puternic atac, vizînd ocuparea localităţii. ln apropiere de Timişoara, pe aliniamentul de la Fratelia şi Chişoda, unde se afla în poziţie Regimentul 13 călăraşi, trupele naziste au fost oprite
din înaintare. Un aport eficient şi important la diminuarea potenţialului de luptă
inamic l-a avut şi formaţia de avioane trimisă de Armata I-a, care a aclionat asupra
coloanei, creîndu-i pierderi în oameni şi tehnică de luptă.
lntrucîl Divizia 9 cavalerie avea un potenţial redus de apărare, insuficient peni ru a Iace faţă necesităţilor impuse pentru menţinerea unor poziţii pe un front larg
1n plin şes, exterior oraşului Timişoara, Corpul 7 teritorial, aflat la Radna, a dispus
11

strucţie)

telefonic, prin colonel Checiulcscu, ca ambele regimente de recruţi să treacă în subordinea Diviziei 9 cavalerie, pentru a asigura astfel în mod corespunzător apărarea
'fimişorii.
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Cele douii regimente (5 vînători şi 1 artilerie s-au îndreptat spre Timişo<1ra, imediut dup[1 primirea ordinului dat în acest sens, telefonic, de către generalul Popescu
Dumitru, comandantul Diviziei Q cavalerie. Ambele regimente reuşesc, parcurgînd distanţa într-un ritm susţinut, să ujungă în poziţia slabilitii, iniţial în dispozitivul ele
apărare ordonat, în partea de sud a Timişorii. Prin modificarea de către divizie a
planului ele acţiune, s-a dispus executarea unui contraatac la sud de Fratelia şi
C:hişoda, pe direcţia Şag şi Parţa, în scopul respingerii inamicului la sud ele rîul Timiş şi eliberarea celor două loculită\i. De îndată s-a procedilt la adoptarea unui dispozitiv corespunzător, necesitat de îndeplinirea misiunii încredinţate.
La orele 14,40, în ziua de I I septembrie bateriile de culilerie ale Regimentului
I artilerie au înec pul pregăti rea contraatacului. Astfel, intru în luptă pentru prima
dată generaţia de tineri ostaşi, recruţi ai acestui
regiment, continuînd cu cinste,
devotament, înaltă ţinută ostăşească şi vitejie „Itinerariul eroicu în războiul antifascist. Dupii o scurtă pregătire de artilerie, la orele 15, a început contraatacul, executat cu succes de către cele două batalioane de recruţi ale Regimentului 5 vînători,
avînd în continuare în sprijin compania de armament greu regimentar a Regimentului 5 vînători, precum şi bateriile Regimentului 1 artilerie, care a efectuat schimbarea de baterie, impusă de necesităţi. Seara, misiunea a fost îndeplinită cu succes, inamicul fiind respins mult la sud de rîul Timiş, iar cele două localităţi (Şag şi Parţa)
eliberate. La orele 20 era constituită o poziţie de apărare înaintată a oraşului
Timişoara, pe direcţia sud, amplasată pe malul de nord al rîului Timiş, de la Parţa
la Şag şi în continuarea Pădurii Girocului.
Nu trebuie omis faptul că Regimentul 1 artilerie dispunea de o modestă dotare cu guri de foc (dispunea de piese necesare pentru instrucţie), avea o viteză limitată de deplasare, utilizînd pentru tractare caii, iar aprovizionarea cu muniţie, efectuîndu-se la distanţă, implica mari dificultăţi. Cu toate acestea, militarii acestui regiment, care a intrat pentru prima dată în luptă la Timişoara în 11 septembrie 1944,
învingînd toate greutăţile inerente situaţiilor de luptă, prin dîrzenia lor, prin hotărîrea
de care au dat dovadă, prin tenacitatea şi înaltele calităţi ostăşeşti, şi-au făcut în
mod exemplar datoria, asigurînd un eficient foc de sprijin în acţiunile de luptă executate de recruţii Regimentului 5 vînători, cu care au străbătut împreună drumul de
luptă din războiul antifascist, de la Timişoara la nord-vest de Debreţin, în perioada
23 august - 20 noiembrie 1944.
ln timpul cit a participat la luptele pentru apărarea oraşului Timişoara, Regimentul 1 artilerie a sprijinit cu foc Regimentul 5 vînători, remarcindu-se efortul depus - în condiţii extrem de grele de observare, deplasare, aprovizionare şi amplasare - pentru executarea tragerilor, din zilele de 15-18 septembrie 1944. In aceste
zile bateriile Regimentului 1 artilerie au asigurat un foc de sprijin Batalionului 1 din
Regimentul 5 vînători (batalion comandat de căpitanul Petrescu), care a acţionat în
apărare la sud de Timişoara, remarcîndu-se în mod special în luptele crîncene care
au avut loc în ziua de 16 septembrie în spaţiul de la Parţa-Şag-Pădurea Giroc
pînă la sud de Fratelia şi Chişoda. Batalionul a acţionat cu reuşite manene, un rol
Important revenindu-i companiei a 4-a mitraliere (comandant, locotenent rez. Aurel
Mirescu, iar comandanţi de plotoane: sublocotenent rez. Nicolae Dumitraşcu şi sublocotenent rez. C. Inelescu). ln partea de nord-vest a Timişorii, la marginea cartierului
Mehala, în după amiaza zilei de 17 septembrie erau ongajale în luptă: Batalionul 2
(comandat de căpitan Ioan Stamatiu) din Regimentul 5 vînători, avînd în sprijin o
companie din Regimentul 9 grăniceri, o companie auto-moto, bateriile noastre de artilerie, comandate de subsemnatul şi de căpitanul Ilie Bucurescu, compania de armc1ment qreu regimentar a Regimentului 5 vînători (dotat."i cu 3 piese aruncătoare dP
120 mm şi 4 piese aruncătoare de 81,4 mm) şi Divizionul de artilerie antiaeriană care
executa foc terestru. Aceste subunităţi au reuşit să constituie o pozi tie de apărare
fermă pe această direcţie, pe unde puternica formaţie de tancuri inamic:,, urmată de
importante forţe de infanterie, căula să pătrundă in Timişoara, prin succesive atacuri furibunde.
Observatornl Regimentului 1 artilerie, care se afla în Catedrala ortodox8 romc11w
din Cetate, a observat o concentrare de forle inamice in p:1dure,1 13islr<1- !<1 sud de
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gară şi la cererea şi comanda mea s-a executat o concentrare a întrqJii artilerii
ce se ail<, în Timişoorn (Regimentul 1 (lllilerie; Regimentul 6 artilerie grea; Hegimentul 6 artilerie călăreaţă), asupra aceslui obiectiv, dispersînd concentrarea de forte
inamice. Tot clin ocest observator, cu tot armamentul Regimentului 1 arti/eriC', s-a
făcut o intervenţie rapidă asupra unei coloane motorizate cc înainta ele Ia Peciul-Nou
spre Timişoara, care Ia iei a fost dispersată.
Ostaşii unitJţii noastre au dovedit, prin participarPa Ia ilceste lupte, vitejie,
spirit, de sacrificiu, capacitate combativi\ ridicatc:i, spirit de cooperare şi conlucrare
între diferitele arme şi specialităţi militare, precum şi măiestrie în folosirea judicioasă
a terenului în cazul luptelor de api"irare.
Ostaşii, subofiţerii şi ofiţerii acestui rc>giment, intrînd pentru prima dată în lupUi,
au acţionat cu hotărîre şi succes la îndeplinirea misiunii încredinţate, de api"irnre n
pumîntului străbun, a oraşului lor de garnizoană, Timişoara.
După îndeplinirea misiunii încredinţate în cadrul dispozitivului de api\rnre al
oraşului Timişoara, cele două regimente 5 vînători şi 1 artilerie - au primit ordin
de a se deplasa imediat, pentru a reintra în subordinea Diviziei 1 infanterie-instrucţie, de care aparţineau organic şi care în zona Crişului Alb era angajată în lupte
crîncene contra unor importante forţe vrăjmaşe. Ca urmare, timp de trei zile, în
parte şi noaptea, vînătorii şi artileriştii execută un marş anevoios, în condiţii extrem
de grele, pe drumuri desfundate. lnfruntind toate greutăţile, artileriştii, întocmai ca
şi vînătorii, reintră în compunerea Diviziei 1 infanterie-instrucţie, formînd aceeaşi
brigadă.

Se remarcă luptele violente care au avut loc pentru eliberarea localităţii Talpoş
din sudul judeţului Bihor, în care - după un susţinut şi energic atac - vînătorii,
sprijiniţi eficient de artilerişti, resping forţele inamice şi în ziua de 25 septembrie
1944, eliberează localitatea Ta/poş constituind o poziţie înaintată la nord şi nord-vest
de această localitate. Aici s-au utilizat şi 3 obuziere de 105 mm (Gyor-Ungaria) provenite din captură, cu muniţia respectivă.
ln continuarea acţiunilor de luptă, artileriştii acestui regiment se remarcă prin
participarea eficientă la luptele din zona localităţii Salonta, în ziua de 29 septembrie
şi în special în ziua de 30 septembrie 1944, cînd au adus un aport substanţial la
decimarea rîndurilor formaţiilor inamice care atacau insistent poziţiile noastre.
ln luptele deosebit de violente purtate de unităţile Diviziei 1 infanterie-instrucţie în zona Salonta (în spaţiul Mehkerek-Salonta-Ferma Barmod-Ciumeghiu-Sarkad), între 27-30 septembrie 1944, mai ales ultima zi fiind deosebit de dificilă, artileriştii au ovul o comportare excepţională. Despre contribuţia artileriei în acea zi
Jurnalul de operaţii al Brigăzii 1 din compunerea Diviziei 1 infanterie-instrucţie,
semnat de - colonelul G. Seracin, p[1strează următoarea apreciere: ,.Artileria (3 tunuri şi 2 obuziere) au sprijinit în mod magistral şi 1n condiţii extrem de grele de observaţie

şi

legături acţiunea

detaşamentului,

rdm1nînd la

sl1rşilul

acţiunii,

fără

nici

un proiectil".

In ziua de 30 septembrie 1944, gurile de foc ale Regimentului 1 artilerie (atit
cele din dotare, cît şi cele 3 obuziere de 105 mm provenind din captură) au tras neîntrerupt, în sprijinul Brigăzii 1 infanterie-instrucţie, cît şi a celeilalte coloane (Detaşament) din compunerea Diviziei 1 infanterie-instrucţie care a acţionat în zona
Salonta. Efortul depus in această zi de artilerişti a fost deosebit. Datorită mobilităţii
ln acţiune, de care dispuneau coloanele motomecanizate şi de tancuri ale inamicului,
datorită numărului mult superior al gurilor de foc ale inamicului (artilerie, obuziere,
aruncătoare de 120 şi de calibru mai redus, chiar a unor piese de artilerie antiaeriană
folosite trestru), a unor repetate acţiuni executate de către avioanele
inamice asu pra pozi \ii lor noastre, precum şi a succesivelor modificări ale poziţiilor
42"
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noastre de apiirare, menite u frina şi dispersa forma tiile inamice spre a dilua torta
contraloviturii executate, urmărind în acelaşi timp, de a crea inamicului maximum de
pierderi cu minimum de sacrificii din partea noastră - se poate aprecia că în această
zi artileriştii au depus un strălucit examen al vitejiei, măiestriei şi hotărîrii de a-şi
îndeplini cu succes misiunea încredinţată, dovedind în acelaşi timp competen\i'i în
desfiişurnrea luptelor.
[stP necesar de a se sublinia în mod special, acest efort complex depus, în
conditii extrem de dificile, în care a acţionat Regimentul 1 artilerie în luptele din
zona Salonta, într-un spaţiu larg, contra unui inamic ce deţinea superioritate priYind
numărul de guri de foc, de muniţie afectată, de posibilităţile mijloacelor de transport
şi de aprivizionare din dotarea proprie. De un real folos în această luptă au fost cele
3 piese de artilerie (obuziere de 105 mm - provenienţă Ungaria), precum şi munitia
capturată anterior la 23 septembrie 1944 la Beliu, prin respingerea unor forte inamice.
Se remarcă faptul că şi Regimentul 1 artilerie a contribuit la zctgăzuirea contraloviturii inamice din zona Salonta - cu toate ci'i inamicul dispunea de tehnică de
luptă superioară şi a angajat în acţiune elemente mult mai puternice decît potenţialul nostru creîndu-i pierderi în oameni şi tehnică de luptă. /n urma acestei
acţiuni,

tare

Regimentul 1 artilerie nu a avui aieclală nici una din gurile de ioc din doprecum nici din piesele de captură angajate in luptă, de arlilerişlii noştri.

Aceasta a permis ca în continuarea luptelor, dispunînd de acelaşi potenţial de luptă,
Regimentul 1 artilerie să asigure sprijinul de foc necesar, Regimentului de recruţi
5 vînători, în drumul străbătut, remarcîndu-se în mod special în luptele crîncene care
au avui Joc în cîmpia Tisei, pe teritoriul Ungariei.
La contraatacul dat de trupele germane, am format o flancgardă şi rezistat cu
două obuziere pînă la sosirea grosului coloanei. Pentru aceste fapte de arme, au fost
propuşi la decorare 12 ostaşi, cu „Virtutea Militară", iar eu am fost decorat cu Ordinul
,,Steaua Republicii Socialiste România", clasa IV-a, cu spade, prin Decretul nr. 731/1968.
ln perioada 10-17 octombrie 1944 fiind în compunerea grupării de est (Detaşa
mentul colonelului Viscopoleanu), în sprijinul Regimentului 5 vînători, care acţiona
asupra forţelor inamice, puternic întărite în zona localităţii Nagyrabe, Regimentul 1 artilerie a depus un efort deosebit, asigurînd în condiţii extrem de grele (situaţii de
luptă, contraatacuri inamice, formaţii de blindate puternic sprijinite de artilerie şi
aruncătoare, ploi interminabile, drumuri desfundate, care au creat serioase dificulU:iţi
subunităţilor ce efectuau aprovizionarea cu muniţia necesară), un substanţial foc.
La 26 octombrie 1944 am fost rănit şi clasat gradul III de invaliditate, de către
sectorul pensii al Ministerului Forţelor Armate.
In continuarea acţiunilor de luptă ce au avut loc in cîmpia Tisei, intre 17-20
noiembrie 1944, ( dată cînd regimentul a fost reorganizat, vărsînd efectivele şi armamentul altor unităţi), arlileriştii au parlicipat la îndeplinirea unor dificile misiuni de
luptă, conlucrînd
permanent cu unităţi de artilerie sovietice, sprijinindu-se reciproc şi ac\jonînd în comun, în raport de situa\ie şi necesităti.
Ostaşii, subofiţerii şi ofiţerii Regimentului 1 arlilerie prin modul în care şi-au
îndeplinit misiunile încredinlate în itinerariul de luptă străbătut în războiul antifascist,
de la Timişoara la nord-vest de Debreţin, în perioada 23 August - 20 noiembrie 1944,
prin vil0jia, tenacitatea, hotărîrea, competen\a, prin faptele de arme săvîrşite în condiţii deosebit de dificile, în care au nc\ionat, au dovedit că sînt vrednici continuatori ai virtuţilor ostăşeşti ale genera\iei de artilerişti ni acestui regiment, care în rcizboiul pentru independen\Z-1 au înscris lu loc de rinste acenst;i unitate în filele istoriei
militare romaneşti.
Timişoara,

la 21 iunie 1977

Locotenent-colonel (rez).
Ioan Mnzilu
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6
PENTRU PATRIE
Deşi au trecut trd decenii şi jumătate de la victoria asupra fascismului, în
rămîn neşterse faptele de arme s5vîrşite în războiul antifascist de ostaşii,
ofiţerii şi ofiţerii Regimentului 5 vînători recruti din garnizoana Timişoara, care

morie

mesubs-au

distins în aprigele lupte la care au participat în anul 1944.
In decursul anilor adesea îmi revin în memorie şi cu deosebită emoţie parcă
retrăiesc momentele importante din itinerariul eroic străbătut, în războiul antifascist,
de acest brav regiment timişorean, de la Timişoara pînă în cîmpia Tisei, la nord-vest
de Debreţin.
Cu emoţie îmi reamintesc chipurile militarilor din Regimentul 5 vînători, care,
cu sacrificiul suprem, au săvîrşit fapte de eroism, veritabile pilde de înalte virtuţi
ostăşeşti.

Derularea evenimentelor, în mod cronologic, evidenţiază unele momente importante, a căror subliniere se impune.
între 9-13 a11g11st 1944, lt. colonel Giuran Alexandru (comandantul Regimentului 5 vinători), a însoţit pe comandantul Diviziei 1 infanterie-instrucţie generalul Vasile Chitu, în deplasarea ce a avut loc la Bucureşti, la Marele Stat Major. Cu
această ocazie, comandantului diviziei şi ofiţerilor care-l însoţeau li s-a dat un ordin
secret şi instrucţiuni suplimentare privind pregătirea imediată a unităţilor de recruti,
pentru a deveni regimente operative, gata de a se deplasa la ordinul ce va urma în
scurt timp (de la M.St. M., - secţia a III-a).
Cu acest prilej, generalul V. Chitu şi ofiţerii care l-au însoţit în deplasarea la
Bucureşti, au trecut şi pe la postul de comandă al Armatei 1 române, ce se afla
la Sibiu.
Reîntorşi
la Timişoara în după-amiaza de
13 august HJ44, au fost de îndată dispuse şi luate
mi'\surile necesare pentru organizarea şi pregătirea
unităţilor de recruţi. Aceste pregătiri au fost duse
Io îndeplinire în decurs de citeva zile. Co urm11re,
la 23 August 1944, regiment~le de sub comanda Diviziei 1 infanterie-instrucţie au fost în măsură, ca
în mod operativ, să dudi ln îndeplinire misiunile
i ncredin ţate.
Intre 11nită\ile Armatei române din Bandl, care
a11 intrat în nctiune încă din noaptea de 23/24 a11g11st 1!)44, a fost şi Reqim0ntul 5 vini\tori, cc aparţinea organic de Divizia 1 infanterie-instruc\ic din
garnizoana Timişoara. L,1 23 Auqust 1!144, regirnPnt11!
era dislocat în comuna Săcălaz situată la cca ll km
vest de oraşul Timişoara. Imediat după anunţc1rca
de către posturile noastre de radio a comunic.itului
privind declanşarPa insurectiei, Regimentul 5 vînă
lori a fost pus în stare de illarmi\, din proprie iniţidtivă, de către comandantul si\11. Incă din nodplea
de 23/24 august Hl44, în baza ordinului primit de la
divizie Regimentul 5 vînători s-a deplasat de la
Săcălaz la Timişoara, pentru a contribui Ia apărarea
oraşului.
Maior MORUZI GHEORGHE,
In perioada 24 august-7 septembrie 1944, comandantul trenului regimentar al Regimentului 5 vînători
acest regiment s-a aflat în compunerea Detaşamenhttps://biblioteca-digitala.ro
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tului operativ Giurnn, împreun[1 cu Regimentul 1 artile>rie, Datalionul de qarnizo,~n.'1,
compania de grăniceri Jimbolia şi alte subunilăfi din sector, conform ordinului diviziei, în cadrul dispozitivului de apărare adoptat.
S-a remarcat efortul colectiv intens şi continuu, al militarilor din regiment, pentru asigurarea şi organizarea apărării în condiţiile specifice din sectorul atribuit, concomitent cu continuarea procesului de instruire a recruţilor, precum şi îmbunătătirea
dotilrii cu material de război. Importanţa acestor pregătiri necesită a fi subliniată,
întrucit ele au prezentat o majoră influenţă asupra participării cu succes a unităţii
de vînători la îndeplinirea misiunilor de luptă încredinţate în perioada ulterioară,
pentru apărarea oraşului Timişoara.
Contribuţia Regimentului 5 vînători la luptele pentru apărarea oraşului Timişoara în perioada 11-19 septembrie 1944 a fost de majoră însemnătate. Ac tionînd cu
cele două batalioane în sectoarele cele mai ameninţate de inamic, unitatea, prin puterea de ioc de care a dispus, a reuşit să dea forţelor vrăjmaşe o ripostă hotărîtă, ză
găzuind toate încercările inamicului de a pătrunde în oraş. Ţinînd seama de efectivele de care a dispus regimentul şi de armamentul aflat în dotare, în dimineaţa de
11 septembrie această unitate a fost dată ca întărire de Corpul 7 teritorial, Diviziei
9 cavalerie, ce se afla la Timişoara. De asemenea, a fost dat ca întărire şi Regimentul
1 artilerie. In felul acesta, Divizia 9 cavalerie a primit în subordine, prin cele două
regimente, un potenţial de luptă important.
Contraatacul executat de Regimentul 5 vînători recruţi, avînd sprijinul de foc
al Reqimentului 1 artilerie (comandant de divizion, căpitan Ioan Mazilu; comandanţi
de baterie, locotenenţii în rezervă Liviu Popa şi Petre Pogînceanu), în ziua de 11 septembrie, între orele 15-20 (care era şi prima luptă a acestui contingent de recruti)
a fost încununat, cu un strălucit succes. Inamicul a fost azvîrlit de iureşul luptătorilor
la sud de rîul Timiş, iar localităţile Şag şi Parţa au fost eliberate în seara aceleiaşi zile.
Acţiunea de luptă din 12 septembrie a detaşamentului înaintat (comandat de
locotenent în rezervă Aurel Mirescu şi sublocotenent în rezervă Nicolae Dumitraşcu)
s-a remarcat, de asemenea, în mod deosebit. Hotărîrea cu care s-a acţionat, focul bine
condus la momentul oportun, cu întreg armamentul aflat în dotare, cu eficienta necesară, a determinat retragerea coloanei inamice, care încerca să înainteze.
La 16 septembrie 1944, Batalionul 1 din Regimentul 5 vînători s-a distins în luptele grele, la sud de Timişoara (pe malul de nord al rîului Timiş, de la Parta la Şag
şi pădurea de la est de această localitate). Supus unei puternice presiuni din parlc>a
forţelor vrăjmaşe, superioare atît numeric cit şi în ce priveşte tehnica de luptă, subunitatea a acţionat judicios şi cu mult simţ tactic. Prin modul cum a condus lupta în
repliere a reuşit să angajeze importante forţe inamice, să le destrame coeziunea şi să
le dilueze forţele, după o zi de luptă desfăşurată într-o largă arie spatială. Pentru un
batalion de recruţi participarc'a la o asemenea luptă, a constituit un strălucit exam0n
de dăruire, vitej'e şi înalte virtuţi ostăşeşti, cu atît mai mult, cu cit în această luptă
a acţionat ca un batalion independent, fiind mult distanţat de comanda regimentului,
de Batalionul 2 şi de trenul regimentar.
A doua zi, după-amiază, Batalionul 2 al R0gi1110nt11lui 5 ,·indlnri, ampla~at în
poziţii de apărare în sectorul de nord-vest al oraşului, la marginea cartierului M0hala, s-a distins în mod special prin hotărîrea, tenacitatea şi vitejia cu care a luptat,
rămînînd neclintit în faţa unor furibunde şi repetate atacuri inamice, executate cu
forte superioare atit numeric cit şi în ce pri\'eşle tehnica de luptă (12 tancuri, pr0cum şi abundent armament automat).
In perioada luptelor pentru apărarea oraşului Timişoara, un C'fort susţinui l-au
depus şi diferilele servicii din spatele frontului, care au asigurat c-ontinuu uniU!ţile şi
subunilăţile aflate în pozitii, cu muniţie şi hrană.
Cu toate incerdlrile inamicului d0 a pătrundC' în oraş, dC' a izola localitatea, dispozitivul de apărare al Timişorii s-a dovedit de neîn\'ins. Poziţiile de luptă, de aoă
rare ale oraşului, în sectorul de sud (la marginea Frateliei şi a Chişodei) şi la nordvest (la marginea Mehalei) au fost menţinute, zăgl:lzuindu-se toate atacurile vrl:ljmaşe.
De asemenea, artera de circulaţie Timişoara-Lugoj, atît pe calea ferată cit şi pe şo-
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sca, 11 fost mentinută în stilrc normală de circulaţie, fiind apăraUi de subunitătilc
aflate pe poziţii în secloarel0 respective.
După îndeplinirea cu succes a misiunilor încredinţate în zona oraşului Timişoarn,
cele două regimente au primit ordin de a reintra în subordinele Diviziei 1 infanterieinstrucţie, de care apartineau organic, şi de a se deplasa cu rapiditate spre zonele
de concentrare şi acţiune ale acestei mari unităţi.
în calitate de ajutor al comandantului Regimentului 5 vînălori şi comandant al
trenului regimentar, am organizat şi asigurat desfăşurarea activitătii de apro\'izionare
a unităţii. Pentru a se efectua un marş susţinut, am adoptat măsura de a se pregăti
masa în bucătăriile de campanie concomitent cu deplasarea, iar servirea mesei să
fie efectuată cu ocazia haltelor mari.
Drumul străbătut spre zona Crişurilor s-a făcut în condiţii deosebit de grele.
Datorită ploilor căzute din abundentă, în zona deluroasă drumurile erau desfundate
în cea mai mare parte; marşul militarilor (pe jos), precum şi transportul materialului
de război şi a serv· ciilor, cu ajutorul căruţelor hipotractate, s-a efectuat cu extrem de
multe dificultăţi. A fost necesar un plus de voinţă, de hotărîre, de dorinţă fierbinte,
pentru îndeplinirea ordinelor primite pentru a învinge aceste greutăţi. Ore în şir
militarii străbăteau, plini de noroi, drumuri aproape impracticabile, cu uniforma udă.
A fost un efort uman care greu poate fi înţeles de acei care nu l-au depus în aceleaşi condiţii.

lor
teri

Reriimentul 5 vînători a trecut şi prin aceste greutăţi, iar recruţii,
tinerească, conduşi cu hotărîre şi competentă de către comandanţii
şi ofiţeri de toate gradele, au ajuns în zona în care unităţile Diviziei

instrucţie

cu vigoarea
lor, subofi1 infanterie-

se aflau angajate în luptă..
Rolul trenului regimentar în limpul deplasării pe distanta Timişoara - Beliu
(între 19-24 septembrie 1944) a constat în a asigura, cu operativitate, deservirea întregului efectiv, transportul muniţiei, a diferitelor materiale de război, a hranei şi
serviciilor, ferite de acţiunile eventuale ale aviaţiei inamice. Această misiune a fost
îndeplinită în bune condiţiuni şi cu multă conştiinciozitate, de către întreg personalul
afectat serviciilor (formaţiilor de spate).
în 23 septembrie Hl44, la Beliu, în urmii unei scurte lupte, a fost capturat mat,,rialul de război al unei coloane inamice. Unele subunităti din regiment s-au dotat
suplimentar cu armament automat ( cu care dotarea organică era deficitară), fapt carp
a impus măsuri speciale în veri Nea asigurării şi transportării muniţiei n0cesare (armamentul avînrl alt calibru decît cel utilizat prin rlotare organică), în rnport de necesităţile ivite.
Asigurarea Ia timp a muniţiei necesar0 a permis ca Iii 25 s0pt0mhrie 1944, prin
luptele înverşunat0, dat0 d0 Regim0ntul 5 vînători, sprijinit de Regimentul 1 artilerie, (comanciant ele baterie ri\pitnn Ili0) si'i s0 ~tri'ipunqi\ pm.i\iile inamic0 clin sertornl
localitătii Talpoş, judeţul Bihor, eliberind localitatea.
Aici, în fruntea plutonului pe care-I comanda, R căzut la datorie, luptînd emir
pPntru eliberarPil localitătii Tillpoş tînărnl sublocot('ncnt de rezervă Nicolae Hino\'Cscu împreună cu 4 ostaşi clin subunili1l0n Sil.
In zilele următoare, în zona Sr1lonta, trPnul regimentilr a trebuit sii facă fntă
unor greutăţi deosebite ca urmare a faptului că batalioanel0 Regimentului 5 vînători,
ilU primit misiuni diferite, de a a('liona în sectoare' dislan\ate Ia cca. 10 km unul
ele celălalt. A fost necesari\ ilsiqurnrea aprovizioni\rii c11 suficientă. muniţie a trenurilor ele luptă în conditii d0 supraveghere a Rviaţiei inamice, care efectua incursiuni în
~ectorul divizi0i noastre.
Avîn<l muni\ie suficiPntă atît subunitătile d0 vînători, ('Îl şi pluloan0le de arunl'ătnare ele mine' dC' 81,4 mm şi 120 mm din cadrul companiei de armam0nt qr0u regimentar, au reuşit în ziua de 30 septembrie să ducă lupta în repliere, cu eficienta n0cesnră, iar la sfîrşitul zilei să adopte o poziţie de apărare pe un aliniament mai fRvorabil unde au zăgăzuit contralovitura inamică, creîndu-i acestuia grele pierderi.
Luptînd pînă în ultima clipă a vieţii, cade la datorie, pe mitraliera cu enre a secerat neîntrerupt rîndurile duşmanului, soldatul erou Pe/ re Paulescu care, la cei 21 de
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ani pe care i-a avut, a arătat un înalt spirit de sacrificu, o înaltă ţinută ostăşeasdL
A fost propus la decorare „Post mortem• cu ,,Virtutea Militarii" clasa a II-a.
La 30 septembrie 1944, inamicul a actionat cu numeroase blindate incercînd învăluirea apărării noastre. Concomitent cu evolutia luptelor din după-amiaza zilei, pentru a proteja trenul regimentar, l-am dirijat pc directia est, pe drumul spre Tinca, în
zona apărată de unităţi sovietice. Trecînd coloana de cărute peste Crişul Negru, pe un
pod aflat în sector, ne-am îndreptat spre sud, unde, în timpul noptii, cu întreg efectivul şi materialul de război intact am ajuns la locul unde se afla comanda Regimentului S vînători. Imediat am putut asigura aprovizionarea cu muniţie a Batalionului 2
şi a companiei de armament greu regimentar, care se aflau în acele pozitil, şi, în
continuare, aprovizionarea Batalionului 1, în noua pozi tie de apărare.
ln noaptea de 7/8 octombrie 1944, Regimentul S vînători a trecut pe teritoriul
Ungariei, efectuînd o deplasare de-a dreptul extenuantă pe drumuri desfundate de
ploi, fiind pregătit în orice moment de a putea intra în acţiune, ţinînd seama şi de
mobilitatea pe care o prezentau luptele din zona respectivă a frontului. Efortul militarilor a fost maxim, dacă se au în vedere conditiile în care s-a desfăşurat marşul:
durata acestuia, limitarea timpului de repaus şi a odihnei, spre a se ajunge la ora
stabilită în localitătile indicate prin ordine precise. Uneori, timpul pentru masă era
redus la minimum necesar. După un asemenea efort susţinut, trecind prin multe localităţi, obosiţi de drum, de nesomn, uzi de ploaie, plini de noroi, la 10 octombrie 1944,
regimentul primeşte ordin de a intra imediat în acţiune, spre a ataca de îndată rezistenţele inamice amplasate la marginea localităţii Nagyrăbe. In acest sector, intre
10-17 octombrie 1944 Regimentul S vinători participă la lupte contra unui inamic
puternic, amplasat bine în poziţii (avînd tancuri îngropate şi armament automat).
Militarii regimentului de vinători s-au achitat în mod strălucit de misiunile încredinţate şi în zona localităţii Nagyril.be din cimpia Tisei.
La 10 octombrie 1944, în atacul asupra localitătii Nagyril.be a căzut la datorie,
în plină acţiune, luptînd eroic, sublocotenentul de rezervă Nicolae Vodă.
Misiunea principală, vitală, a trenului regimentar a fost, începînd de la 10 octombrie 1944, în continuare, de a asigura neîntrerupt aprovizionarea cu muniţie, în
cantităti sporite, spre a se face fată necesarului impus de desfăşurarea luptelor deosebit de înverşunate. Transportul muniţiei de la distantă, cu ajutorul cărutelor hipotractate, pe drumuri de tară desfundate, în condiUi meteorologice nefavorabile, toate
acestea au creat greutăti mari, impunînd un efort sporit din partea militarilor care
şi-au desfăşurat activitatea în cadrul formaUilor de spate, la trenul regimentar.
Faptele de eroism, de sacrificiu, pentru îndeplinirea misiunilor încredintate succesiv în războiul antifascist, în drumul de luptă strtibătut de la Timişoara la nord-vest
de Debreţin, de către regimentul de recrnti timişorean S vînălori, în ,mul ID-14, s-au
înscris la loc de cinste şi vor rămtne neuitate.
Timişoara,

la 05.07.1978.

Colonel (rcz). G/icor!}llc Moruzi,

RELAT ARE -

AUGUST 1944

La data dP 9 august 1944, l-am insolit pe generalul Chitu Va~ilc, rnmandantul
Diviziei l infanterie-instrucţie, 111 Marele Stat Major al Armatei, la Bucureşti, unde
ni s-a comunicat că uniliiţile de recruţi trebuie să se separe de părlile sedentare imediat şi să fie gata în cel mai scurt timp de a se deplasa - la primirea ordinului în Moldova, într-o zonă ce se va preciza. Totodată, comandantului Diviziei i s-a în-
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mînilt un ordin secret în acest sens, privind d<'ctuarea rn rapiditate a pregătirii unită.ţilor de recruţi, în vederea ordinelor ulterioare ce se vor primi
de la M.St.M.
In după-amiaza zilei de 13 august 1944 am
revenit la Timişoara şi ajungînd la locul unde se
afla dislocat regimentul am luat măsuri penlru efectuarea cu rapiditate a ordinelor primite.
Pînă la 15 august 1944, cele 3 regimente de
recruţi, s-au separat de părţile sedentare, şi-au asigurat dotarea necesară, s-a făcut repartizarea semnelor de identitate fiecărui ostaş, fiind gata de 'l
trece imediat la îndeplinirea misiunilor ce vor urma.
Ziua de 23 august 1944, în care a intervenit
actul de istorică însemnătate pentru patria noastră,
a găsit unităţile Diviziei 1 infanterie-instrucţie, gata
pregătite pentru acţiunile ce au urmat. Aceasta a
fost de o deosebită însemnătate pentru sud-vestul
Locotenen l-colonel
GHEORţării, care constituia poziţia înaintată şi expusă pe
GHIU IOAN, comandantul Remai multe direcţii unor posibile atacuri inamice.
gimentului 93
infanterie din
Regimentul 93 infanterie-recruţi, în baza ordiDi vizi a 1 infanterie-instrucţie
nelor primite, a intrat in subordinea Diviziei 1 cavalerie, Arad, acţionind la ordinele acestei mari unităţi, pînă la data de 8 septembrie 1944, cînd am revenit la Divizia 1 infanterie-ins truc tie, deplasîndu-ne în zona
de operaţiuni pe linia Ineu-Beliu-Tăgădău.
Timişoara,

la 30.05.1977.

Colonel (rez). Gheorghiu C. lonn

8
TIMIŞOARA EROICĂ
După

21 t\uqust 1!)44, concomilcnt cu lichiclar<'a forldor hillerislc în int<'riorul
s-au desfăşurat acţiuni menite să împiedice pătrunderea trupelor fasciste din
exterior pe teritoriul naţional.
lntre 5----18 septembrie 1944 inamicul a dezlănţuit, cu forţele hilleristc ~i horthyste
aflate în Ungaria şi Iugoslavia, pe frontiNa clc vest a ~ării şi de pe aliniamentul
Cluj-Tîrqu-Mureş, o puternică ofensivă, cu scopul de a pune mina pe trecătorile
Carpaţilor Meridionali. Comandamentul hitlerist spera ca în 1uma bătăliei pierdute
în Moldova să-şi refacă apărarea pe Munţii Carpaţi, profilînd de avantajele ce i le
oferea terenul. El de[inea în continuare trecătorile Carpatilor Orientali, astfel că important era să ajungă cit mai repede în sudul Transilvaniei şi în zona Orşova.
Pe frontiera de vest, căile de acces ale inamicului erau valea Mureşului, văile
Crişurilor, valea Begheiului, respectiv a Timişului, valea Dunării şi toate comunicaţiile pe care le deschideau ele.
tării,
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Jn Banat, începînrl de la 8 sept<'mhric>, <1p,irarea frontierei şi a oraşului Timişoara a fost încredinţată Diviziei 9 cavalerie, care dispunea rle puţine unităţi proprii, rlar a fost întărită cu uniUi\i din
Divizia 1 infanterie-instrucţie şi cu subunităţi din
garnizoană. Ea trebuia să reziste pe un spa\iu larg
cu multe goluri, prin care inamicul putea să-şi infiltreze unităţi rapide. Misiunea diviziei era de a
opri pătrunderea inamicului pe valea Begheiuluî între Mureş şi Timiş, manevrînd pe poziţii succesivP
pînă în zona Margina-Coşova, unrle să reziste cu
orice preţ, interzicînd astfel pătrunderea inamicului spre Dobra-Ilia, unde acesta putea întoarce api\rarea văii Mureşului. O primă poziţie de apărare
se organizează la circa 20-25 km la vest şi sud de
Timişoara.

Ofensiva trupelor fasciste a fost precedată de
o acUune de cercetare, executată la 11 septembrie
de către un batalion moto german, sprijinit de autoblindate de-a lungul şoselei Moravi\a-Timişoara.
Oprit la sud de oraş de către 3 escadroane din Regimentul 13 călăraşi, inamicul a fost contraatacat de
Căpitan ST AN LIVIU, coman2 batalioane din Regimentul 5 vînători de sub codantul companie,
constituită
din studenţii secţiei militare
manda lt. col. Giuran Alexandru şi izgonit la sud
a Politehnicii din Timişoara.
de localităţile Şag şi Parţa şi ulterior pină la
Voiteg.
Acţiunea principală a inamicului a început la 14 septembrie 1944 şi a fost exPcutată cu forţele a 2 divizii (Divizia moto Langemarck şi Divizia 4 moto Prinz Eugen),
care au atacat oraşul pe direcţii concentrice: Jimbolia-Timişoara şi Deta-Timişoara.
Primele încercări ale inamicului sînt respinse de către subunităţile de grăniceri.
Inamicul îşi lărgeşte baza de acţiune atacînd şi din direcţia Sînicolaul Mare cu trupe
germane şi maghiare, intensificînd în acelaşi timp atacul pe toate direc\iile ce con\'crg spre oraş.
In ziua de 15 serlcmbric, companiile Regimentului 17 infantPrie (comandat dl'
li. cot Brădăleanu Ilic), aflate în satele Beregsău şi BecicherPc, au fost presate pul crnic de inamic, care a alacat cu tancuri. Ameninţate cu încercuirea ele se repliază
la BeşPnova şi Săcălaz.
In zilele de 16 şi 17 sPptPmbrie, cele două di\'izii gPrmanP au Pxrcutat un atac
concPntric dinspre sud, vest şi nord, ajungind pe aliniamentul nord Mchala- FrPidorf-f-ratelia-Chişoda-Giroc-Urseni. Oraşul Timişoara era aproape complet incNcuit, rămînîndu-i o singură comunicatie liberă, aceea spre Lugoj.
In sc>ctorul rlc sud, Şaq-- Parta, Batalionul 1 rlin Reqimcntul 5 ,·indlori (comand1111t, căpitanul Petrescu Ioan) a rP:,islat cu bravură, dar pînă la sfirşit e np,·oit siî se
rPpliPze pe pozi\ia Chişoda-Giroc, la periferia oraşului.
La vest şi la nord, companiile Regimentului 17 infanterie manevrează pc poziţie, în cele din urmă se vor replia spre Sînandrci.
Batalionul 2 din Regimentul 5 vinători (c-omandanl, căpitanul Slt1matiu Ioan) lupi;\
la norrl dP Mehala şi e>ste drpăşit de> tancurile inamice, dar re>:,istiî şi rPsping<' infanlNia acPstuia. Tancurile vor intra în oraş şi ,·or ajungP pinii aproape de cimitirul dP
pP Calea Aradului, aici vor fi oprite şi rlistrusp dP apărarea antitanc.
Inamicul atacă din nou, în sud, Ia Pratelia, în sectorul Regimentului 1:1 călăraşi,
unde acesta rezistă cu pierderi extreme. Aici îşi va pierde viata comandantul
acestui regiment, It. col. Enescu Ioan, împreună cu încă trei din ofiţerii săi. Atacul
se intensifică şi în sectorul Batalionului 1 al Regimentului 5 vînători, dar şi acesta
rezistă cu înverşunare.
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Hitleriştii încearc,-1 c1µoi o 111<1nevrct de larqZ1 înv;tluire spre Ghiroda ~i Renwled
Mare cu scopul de a intercepta singura calc de comunicalic liberă a ora~ului, c1ceed
spre Lugoj. Toate încercările lor vor fi însă opri le de o parte clin Detaşamentul condus de colonelul Galgoţi Alexandru, compus din studen\i ai Politehnicii şi de trupele
sovietice intrate în dispozitivul de apărare al oraşului în ziua de 16 septembrie 1944.
După atitea acţiuni ofensive, inamicul îşi dă seama că nu va putea ocupa oraşul
Timişoara şi nu-şi va putea dezvolta atacul de-a lungul comunicatiilor de pc rîul Bega
spre est şi deci nu va putea ajunge la trecătorile Carpaţilor. În aceste condiţii, el
ordonă retragerea diviziilor sale şi contopirea lor cu forţele ce se retrăgeau din
Balcani în Ungaria şi Jugoslavia de nord, unde spera că va duce o luptă de apărare
în următoarele luni.
lncepînd, deci, din ziua de 18 septembrie 1944 se observă mişcări de retragere a
trupelor fasciste pe toate căile de comunica ţie de la sud, vest şi nord ele oraş. Era
evident că bătălia pentru Timişoara se terminase.
Concomitent cu bătălia de la Timişoara, încercările de pătrundere ale inamicului pe văile Crişurilor sint oprite. Pe valea Mureşului defileul este închis de legenctara
rezistenţă a Detaşamentului Păuliş. ln sudul Banatului atacul Diviziei Hindenburg se
împotmoleşte în Munţii Semenic, oprit fiind de bravele trupe
ale Diviziei 19 infanterie.
Greul luptelor pentru apărarea oraşului a fost dus într-o egală măsură de recruţii Regimentului 5 vînători, ai Regimentului 17 infanterie şi Regimentului 13 că
lăraşi, sprijiniti de către un divizion de artilerie clin Regimentul 1 arlilerie-instrucţie,
un divizion din Regimentul 6 artilerie călăreaţă şi de bateria a 3-a de artilerie grea
clin Divizionul 61 independent. Un deosebit aport în tragerile terestre a dat şi Divizionul 15 artilerie-antiaeriană aflat în zona oraşului.
La apărarea Timişorii au mai luat parlP şi alte subunităţi şi formaliuni cu o mai
mică capacitate ele luptă ca: Seclia militar[1 a Politehnicii, Compania de garnizoană,
o baterie din Şcoala de subofiţeri de rezervă artilerie etc.
Preţul plătit în această eroică rezistenţă a fost mare. ln total pierderile s-au ridicat la 8 ofiţeri, 7 subofiţeri, 337 soldaţi şi sergenţi şi 4 muncitori din formaţiunile
de luptă ale gărzilor patriotice (morţi, răniţi şi dispăruti).
Populaţia civilă şi îndeosebi clasa muncitoare a sprijinit actiunea trupelor noastre, sub diferite forme. Una din aceste forme a fost aceia a comunicărilor telefonice
clin localitiiţile ocupate de inamic, asupra tăriei şi compozîliei unităţilor lui. ln această
acţiune s-au distins operatoarele de la centralele telefonice de pe teritoriu, care şi-au
riscat viaţa în condiţiunile în care comportarea cotropitorilor faşcişti şi horthyşti era
ele-a dreptul bestială. Ei au executat fără judecată familia locuitorului Ştefan Ştefan
din Checca, compusă din 6 persoane, printre care şi 2 copii; tot aici au fost ucişi prin
împuşcare în ceafă 6 grăniceri români luaţi prizonieri. La Beregsău/ Mare au fost ucişi
4 cetăteni, la Pe sac 10, la Periam 17, la A/ioş 10, la Bi/cd 12, Ia J imbo/ia 8, Perene/ia 4, la Şag 3, şi /a Denia 2.
La Giroc 13 ostaşi români, care au căzu/ prizonieri au fost ucişi prin împuşcare
în ceafă. Mu//i celă(eni au fost dcporla/i dincolo de grani/ele ţării, de unde nu s-au
mai întors.
O altă formă <ie participare la acţiunea <ic apărare a oraşului a fost aceia a
muncitorilor <iP la tramvaiele comunale care au stat permanent la dispozi(ia trupelor
pPntru transportul unităţilor milit,ue ctintr-o parte în alta a oraşului, conform nevoilor opernti ve.
Or~1anizarc,1 qcnistică a poziliilor <ie apărnre în jurul ~i interiorul ora~11l11i a
fost făcută cu participarea benevolă a populaţiei.
Muncitorii de la căile ferale au asigurat fărti întrerupere functionarea transporturilor militare şi integritatea instalaţiilor în condi\jile unui bombardament aproape
zilnic al gărilor şi trenurilor în plin mers.
Şi în fine, oamenii muncii au
contribuit la apărarea oraşului prin participare directii la luptă cu arma în mină. Subunităţile formaţiunilor de luptă patriotică,
instruite şi înarmate de partid, au luptat alături de militarii forţelor noastre armate
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pP toate direcţiile> dP pătrull(lPTI' spre oraş, aducîndu-şi nll!turi de ci n<'precupc>lita lor
contribu\ie de eroism şi de sîngc>.
In lumina perspectivei istorice, astăzi nP dăm s<•ama mai bine ca oricînd, Cd r0zistcn\a croidi a luptătorilor noştri de la Timişoara şi de pc întreaga fronliNă d<>
vest ,1 contribuit din plin la eliberarea teritoriului naţional, la redobinrlirea inrlependen\ei noastre şi la eliberarea mai devreme a popoarelor subjugate din sud-estul
Europei.
Timişoara,

14 iulie 197 8.

Locotenent-colonel (rez).
Liviu Stan

9
OBSERVATOR IDEAL PENTRU

APĂRAREA

ORAŞULUI TIMIŞOARA

La intrarea în dispozitivul de apărare al oraşului Timişoara, în cadrul Detaşa
mentului de centru (între 24 august - 7 septembrie 1944), am stabilit punctul de
comandă al divizionului (din Regimentul 1 artilerie-instrucţie) la cinematograful Capilol, avînd observator în catedrala ortodoxă, care nu era terminată.
Intrucît eram slab dotali cu mijloace de transmisiuni, am recurs la aportul re\clei telefonice a oraşului, care ne-a fost de un real sprijin, Astfel, am putut asigura
legătura imediată între punctul de comandă al divizionului, cu bateriile, precum şi
cu observatoarele stabilite. Timp de 3 zile s-a confec\ionat o scară de frînghie şi o
platformă de scînduri în cea mai înaltă turlă a catedralei de unde se putea asigura
un orizont de 360°, fiind posibilă supravegherea drumurilor de acces spre oraş, JW
toate direcţiile. In acest observator a fost instalat un aparat telefonic, un goniometrubusolă şi o lunetă foarfecă. Observatorul a funcţionat permanent (pe 3 schimburi),
avînd atît observatori cit şi telefonişti.
ln perioada luptelor care au avut loc pentru apărarea oraşului Timişoara, între
11 septembrie - 19 septembrie 1944, utilizarea acestui observator s-a dovedit necesară spre a se asigura un aport cit mai substanţial al gurilor de foc ale artileriei
noastre, în sprijinul apărării oraşului, în diferitele sectoare.
La data de 16 septembrie Hl44, cînd am fost obligaţi a efectua replierea prin
luptă, de la Şag-Par\a, la sud de fratelia-Chişoda-Giroc, folosirea acestui observator s-a dovedit deosebit de utilă pentru conducerea focului şi cunoaşterea situa\iC'i
pc diferitele direc\ii. De asemenea, în ziua de 17 septembrie 1944 aclivilatea desfăşu
rată dc> acest obsc>n·ator a fost deosebit de importantă pentru cunoaşterea operativ:i
c1 situaţiei din diferitele sectoare dc> apăr<HP alP oraşului.
Ulilizarea acestui observator a permis semnalarea la timp a concentrării dP forte
(trupe şi coloane motomecanizate), pe care inamicul a făcut-o în pddurea Bistra, precum şi a celei de pe şoseaua PPciul Nou-Utvin, pNmi\îndu-sc> astfel lu11rea operativă
dP măsuri în vederea unor intcrvPn\ii oporlunP şi ,orespunzMor dirijate', 11 tuturor
gurilor dc> foc ale arti!Nil'i noostr0 din Timişoara.
Cu ajutorul acestui observator, am reuşit la timp să neutralizăm conccntrarPa
de forte inamice din pădurea Bistra, precum şi să oprim coloana motomecanizată care
încerca n învălui apărarea oraşului Timişoara (ce se deplasa pe direcţia PPciul NouUtvin).
Timişoara

la 15.04.1978.

Locotenent-colonel (rez). Ioan Mazilu
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10
RELATARE

Evenimentele de la 23 August 1944 m-au giîsit în concediu, pe care-I petreceam
cu soţia în comuna Hărău din Judelui Hunedoara. ln ziua de 24 august 1944,
dis-de-dimineaţă nepotul meu, în vîrstă de 14 ani, a venit Ia mine foarte bucuros,
spunîndu-mi: ,,Unchiule, nu mai este r5zboi, s-a rncut pace". M-am uitat mirat la el,
zicîndu-i: ,.de unde ştii tu acest lucru?". Mi-a răspuns: .,Aşa a anunţat la radioul
vecinei noastre, care a venit s5 cheme pe tata şi mama ca să asculte ce se spune",
Cum în comună era cantonat un batalion de vînători de munte, m-am prezentat comandantului cerindu-i permisiunea de a lua legătura cu comandamentul Di vizi ei 1
infanterie-instrucţie din Timişoara pentru a întreba dacă în situa(ia creată trebuie s5
m5 prezint Ia partea activă sau să mă prezint la partea sedentară a comandamentului
diviziei. Am primit ordin ca să mă prezint la P.S. In dup[1-amiaza zilei de 24 august
1944 am sosit la Timişoara şi m-am prezentat la comandamentul Diviziei 1 infanterie-instrucţie, unde l-am întîlnit pe maiorul Mârzac Alexandru.
A doua zi, comandantul a început, cu ofiţerii ce-i avea la dispoziţie, să organizeze un Stat-Major pentru divizie. Cum eram ofiţer cu cifrul la divizie, mi s-a
încredinţat Biroul 2 şi mi s-a dat delegaţie de a aproba convorbirile telefonice interurbane ale oraşului Timişoara.
Intre 24 august - 1 septembrie 1944, nu s-au semnalat evenimente deosebite.
Unităţile p.s. subordonate diviziei, care instruiau recruţii, s-au amplasat în poziţii de
apărare, au asigurat măsurile organizatorice necesare pentru a fi gata să intervină, la
ordin, acolo unde va fi necesar.
în timp ce unităţile de recruţi se pregăteau pentru a fi gata de luptă în orice
moment, Biroul 2 a ţinut legătura cu pichetele de grăniceri de la frontieră, din sectorul Beba Veche-Stamora Moraviţa.
Prima ciocnire, la frontieră, a inamicului cu
subunităţile noastre de
gramceri, a avut loc în
noaptea de 25126 august 1944, cînd a fost atacat pichetul de grăniceri nr. 7 de către un detaşament
estimat la un efectiv de circa 80 soldaţi inamici. In
timpul luptei care a avut loc a căzut la datorie un
caporal, iar un alt ostaş a fost rănit. Intervenind în
scurt timp plutonul de grii.niceri din rezerva companiei Sînicolau şi un plulon din Detaşamentul de
siguranţă Lovrin, inamicul a fost respins peste graniţă, iar pichetul a fost restabilit şi pus în funcţi
une. Asupra acestei prime ciocniri, de la fronlierii.,
Divizia 1 infanterie-instrucţie a înaintat eşaloanelor
superioare, la data de 26 august 1944, un raport informativ operativ. Acest caporal grqnicer, căzut în
luptă la bornele ţiirii, a fost primul erou ciizut în
perioada acţiunilor insurecţionale
clin zona
utribuitii Diviziei 1 infanterie-instruclie.
In dimineaţa zilei ele 27 august 1944 a avut
loc o noui"t ciocnire, cînd, circa 3 grupe inamice,
aflate în zona de frontieră, au atacat intre orele
Căpitan
BOZAN GHEORGHE,
2,15-5,30, plutonul Valcani din Regimentul de gră
şeful serviciului cifru al Diviniceri (pichet oftai în sectorul acestui pluton). Griiziei 1 infunlerie-inslruclie
împreună
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nicerii noştri, ac\ionînd prompt şi hc>l,-1rît, prin focul bine ţintit cu întreq arm,rn10nt1d,
au obliqat inamicul sJ se retraqt1 şi sct înceteze lupta.
La 30 nugust 1944 inamicul deschide focul asuprn unui alt pichet de grăniceri, dar
riµosta µromµtă a grănicerilor noştri reduce la tăcere forma\ia năjmaşă.
Odată cu primele ciocniri la frontieră, divizia îşi schimbă postul de comandă
oµeraliv la Recaş, iar subsemnatul am r5mas post înaintat al di\'iziei la Timişoarn,
a\'ind ca misiune mentinerea legăturii cu grănicerii şi supravegherea şi aprobarea
convorbirilor telefonice interurbane ale populatiei locale.
S-a remarcat rapiditatea cu care se efectua transmiterea şlirilor din teritoriu,
din întregul spatiu în care erau dispuse unitătile şi subunităţile aflate în subordinu,
Diviziei 1 infanterie-instrucţie. De asemenea, aportul substanţial adus de posturile
telefonice ale reţelei civile din teritoriu şi reteaua dP comunica\ii C.f.R., care au
stat permanent la dispoziţia subunităţilor dispuse în aria largă în care trebuia asigurată apărarea de către Divizia 1 infanterie-instruc\ie.
Intrucît după 23 August 1944, inamicul a efectual o serie ele incursiuni aeriene
în spaţiul încredinţat pentru apărare Diviziei 1 infanlerie-instruc\ie, prin reteaua telefonică din teritoriu era de îndată semnalată apariţia avioanelor inamice şi dale toalP
elementele necesare pentru cunoaşterea exactă a actunii acestora (număr de a\·ioane,
numărul de motoare, altitudinea aproximativă, direcţia de zbor, felul ac\iunii, mitraliere, revenirea asupra unor obiective, etc.).
Urmărirea direc\iei de zbor cît mai exactă, precum şi cunoaşterea operati \'ă a
unor informaţii cît mai amănunţite privitor la raidurile inamice, a fost utilă pentru
a se putea lua din timp măsuri adecvate de către comandamentul diviziei şi a eşaloa
nelor superioare (care erau imediat înştiintate).
ln raidurile efectuate de către aviaţia inamică în perioada 23 August - 8 septembrie 1944 s-au remarcat atacuri îndreptate asupra oraşului Timişoara şi asupra
gării Vinga.
ln urma unui atac executat de un avion inamic asupra Timişorii şi zonei, la
28 august 1944 a fost grav rănit locotenentul Petre Negrescu, care, fiind transportat
din sectorul aeroportului unde a fost rănit, la Spitalul militar, a decedat după cîteva
ore. El a fost primul o/ifer din divizie, care şi-a dat viaţa în slujba patriei, după
23 August 1944, pentru apărarea poziţiei 1.ncredinfat la Timişoara. De asemenea, în
aceeaşi zi a fost omorît şi un soldat, pe drumul de la Urseni spre Timişoara, în timp
ce se îndrepta spre oraş, îndeplinind misiunea de a duce şase cai la unitate.
Informaţiile primite periodic de la diferitele posturi amplasate în vecinătatea
frontierei au relevat, la începutul lunii septembrie 1944, unele mişcări de trupe inamice în vecinătatea frontierei noastre, acţiuni care se intensificau către sfîrşitul primei decade a lunii septembrie 1944. Aceasta ne-a determinat să anunţăm de urgenţă
eşaloanele superioare şi să luăm măsuri în consecin tă.
In ziua de 7 septembrie 1944, unitătile din subordinea Diviziei 1 infanterie-instrucţie au fost scoase din pozi\iile de apărare, fiind schimbate de unităţile aparţinind
Diviziei 9 cavalerie, care a fost adusă la Timişoara. Divizia 1 infanterie-lnstruct1e a
µrimit ordin să se deplaseze în zona Ineu.
Se remarcă faptul că în µerioada 23 august -- 8 seµtembrie 1944, în fişia dC'
apărare încredinţată Diviziei 1 infanterie-instrucţie, în urma focului deschis de apclrarea antiaeriană organizată în teritoriu, în contra avioanelor inamice care au survolat teritoriul, au fost doborîte sau silite să aterizeze un număr de cinf'i t1\·ioanP
inamice (unul la Fratelia în 26 august 1944; unul la Brestovăt n.v. Ghizela, 111
aceeaşi dată; un avion, Ia 30 llllfJIISt 1944, in zona Chi,..:it:iu; lil 5 septembril' I !l-1-1,
un avion inamic de vîni:itoare, lovit de anliaPrittnii, a t1tPrizat fartat în zonn Timişoara).

Jn urma deplasării Diviziei I infanterie-instruc\ie spre Ineu, subsemnatul am fost
chemat la Corpul 7 teritorial-oµl•rnliv, care îşi avea postul de comandă (P.C.) la Dl'\'11,
pentru a primi noile cifruri. Sectorul Diviziei 1 infanterie-instrurlie a fost prt>ltwt de·
Divizi11 9 cavalerie. Din rauzn precipitării evenimentelor, regimentC'lC' de renuli 5 \ i-
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nl\tori şi 1 artilerie, rare aparţineau organic de Diviza 1 infanterie-instruc\i0, au fost
µuse în µerioacla 11 seµtembrie - 18 septembrie 1944 în su bor elinea Diviziei 9 ca\ alerie, pentru apărarea oraşului Timişoara. Regimentul 5 vînători a dat lupte grele, reuşind să. stăvilească înaintarea inamicului. S-a remarcat contraatacul viguros executat
în ziua de 11 septembrie 1944, la sud de Timişoara, soldat cu respingerea inamicului
de la sud ele Fratelia şi Chişoda pînă la sud de rîul Timiş şi eliberarea localitălilor
Şag şi Parln. De asemenea, s-a remarcat acţiunea detaşamentului înaintat al Regimentului 5 vînători, din 12 septembrie Hl44, pe direcţia Jebel-Voiteni, cind o
coloană
inamică
a fost oprită din înaintare şi silită în urma focului eficient
deschis, să se retragă. în zilele de 16, 17 septembrie 1944, cele două batalioane ale
Regimentului 5 vînători au apărat sectoarele încredintate şi s-au remarcat în mod
deosebit, prin vitejia de care au dat dovadă. Regimentul 5 vînători, prin potenţialul
său de luptă, care a fost angajat în totalitate în actiunile ele apărare ce au avut loc
la Timişoara în perioada 11-18 septembrie, 1944 a avut o preţiosă contribulie la
menţinerea dispozitivului trupelor noastre, în faţa violentelor atacuri ale inamicului,
care forţa pătrunderea în oraş.
în timp ce regimentele 5 vînători şi 1 artilerie dm compunerea organică a Diviziei 1 infanterie-instruc\ie luptau pentru apărarea oraşului Timişoara, celelalte unităţi din subordinea acestei mari unităţi erau angajate în lupte extrem de grele
în
zona Crişurilor.
Faptele de eroism, puse în slujba patriei, săvîrşite de militarii aparţinînd de
Divizia 1 infanterie-instrucţie în războiul antifascist, nu vor fi uitate.
Timişoara,

la 11.07.1978.

Locotenent-colonel (rez). Gheorghe Bozan

11
INSEMNARI

La data de 23 August 1944 comandam Regimentul 93 infanterie, organizat cu
2 batalioane şi 1 companie specialităţi, cantonat în zona satelor: Miniş, Ghioroc,
Cuvin, toate în judeţul Arad, găsindu-se în plină perioadă de instruire.
Luînd cunoştinţă de comunicatul la radio, prin care se anunţa încheierea armistiţiului, pînă la primirea altor ordine, am luat imediat măsuri de întărirea pazei depozitelor de muniţiuni, îmbrăcăminte şi subzistenţă, iar unităţile le-am echipat şi pregă
tit pentru a putea fi întrebuinţate în eventuale operaţiuni.
Recruţii se găseau la sfîrşitul a 5 luni de instruire, se terminase instrucţia individuală şi eram în cursul instrucţiei grupei. Se executaseră trngeri de instrucţie cu
tot armamentul, aşa că erau în măsură de a putea Ii întrebuintati în eventuale opernliuni de luptă.
La 25 august 1944, intrînd operativ sub ordinele Diviziei 1
cavalerie Arad,
conform ordinelor primite, Regimentul 93 infanterie a ocupat o poziţie la vest de
Arad, călare pe şoseaua Arad-Curtici, cu misiunea ele a opri o eventuală pătrundere
a inamicului în această zonă. S-au executat lucrări de organizarea terenului şi în
special şanţuri anticar pe căile ele comunicaţii, de asemenea patrulări în zonă. Cu
această ocazie s-a prins un caporal inamic rătăcit de patrula sa. Prizonierul a fost
înaintat la comandamentul Diviziei 1 cavalerie.
La data de 2 septembrie 1944, fiind schimbat de alte trupe, Regimentul 93 infanlPrie rl•cruli 11 revenit în cantonamentele din zonu Miniş-- Ghioroc- Cuvin, cxccutînd

https://biblioteca-digitala.ro

672

Viorel faur, Ioan Marinescu, Valeriu A. Giuran

84

lucrări de apărnre lu \esl de aceste Iocalilăli şi continuîndu-se în acelaşi timp instruirea recru li lor.
La dulii de 8 seplembrie, conform ordinului Corpului 7 teritorial, Regimenlul 93
infanterie se deplaseazi:i în zona de operaţiuni pe linia Ineu-Beliu-Tăgădău. Deplasarea se face cu trenul electric, de la Ghioroc pînă Ia Pîncota, iar de acolo, pe jos.
La trecerea prin Ineu se primeşte misiunea prin maiorul Ciulpan Ioan, şeful biroului
operalii al Diviziei 1 infanterie-instrucţie.
Regimentul 93 infanterie, cu cele 2 batalioane, ocupa o poziţie de apărare pe
linia: Tăgădău-Craiva-Chişlaca-Ineu, în legătură Ia nord cu Divizia 3 vînători de
munte şi Ia sud cu Regimentul 85 infanterie. Post de comandă la fabrica de cherestea
din comuna Bocsig. Se va interzice pătrunderea inamicului la est de linia fixată. Jn
sprijin: 1 sectie tunuri cîmp din bateria Regimentului 1 artilerie şi una sectie aruncă
toare grele. Legătura cu comandamentul Diviziei 1 inafnterie-instrucţie Ia Ineu, prin
telefonul public.
Contingentul de recruţi era cu instrucţia în curs, grupele erau comandate de
caporali cu experienţa războiului; plutoanele comandate de ofiteri activi şi de rezervă,
din promoţia cea mai tinără, putini cu experienţa războiului; o mare parte din plutoane erau comandate de sergenţi cu trecut in lupte pe front. Companiile-comandate
de locotenenţi şi sublocotenenţi activi şi de rezervă. Unul din batalioane era comandat de un căpitan de rezervă. Mijloace de transmisiuni: agenţii de legătură şi telefonul
public (unde se putea), ne lipseau telefoanele de campanie şi firul telefonic respectiv.
Am insistat foarte mult le întreţinerea moralului ridicat şi la exemplul personal
al comandanţilor, începînd cu comandanţii de grupă şi pînă la comandamentul regimentului.
ln ziua de 10 septembrie 1944 era terminată intrarea în dispozitiv şi ocuparea
poziţiei ordonată de comandamentul diviziei. ln ziua de 12 septembrie 1944 am primit ca întărire Batalionul fix „Criş", sub comanda căpitanului Milea Dumitru, pe care
l-am instalat pe poziţie, la aripa dreaptă, în zona localităţii Craiva, urmînd să stabilească legătura cu Divizia 3 vînători de munte. Ca armament acest batalion era dotat cu puşti individuale vechi,
Ziua următoare am primit sub comandă şi resturile companiei de grăniceri retrasă de pe frontieră, fiind comandată de căpitan Diaconescu. Această companie am
instalat-o în rezervă în comuna Tăgădău, cu intenţia de a o întrebuinţa în golul de
la nord, unde nu era încă stabilită legătura cu Divizia 3 vînători munte. Inamicul,
superior numeric, dotal cu multă artilerie, presa puternic în sectorul nord asupra satelor Mocirla şi Craiva, forţînd batalionul de la marginea de vest a satului Mocirla
să se replieze pină la marginea de vest comuna Beliu.
Contraatacurile date cu rezerva batalionului nu au avut succes, mai ales din
cauza puternicului bombardament al artileriei inamice, la care nu puteam răspunde
decît cu secţia de tunuri de la bateria de recruţi a Regimentului 1 artilerie şi cu cele
2 aruncătoare grele. ln ziua de 15 septembrie s-a executat un contraatac prin surprindere, condus personal de comandantul regimentului, reuşindu-se recucerirea localităţii
Beliu, importantă pentru sectorul diviziei. S-a distins în această operaţiune locotenentul Chifulescu, comandantul companiei a G-a, care - fiind mereu in linia I-a, prin
exemplul său îmbărbăta trupa - a căzut grav rănit şi dus pe targă, trecînd pe 111
postul de comandă al regimentului, de abia putînd vorbi, a raportat îndeplinirea misiunii, arălînd părerea de rău că tocmai în acesle momenle grele este silit să se
despartă de oamenii săi,
De asemenea, s-a distins soldatul Lăzurescu, agent de legătură biciclist, care, deşi
rănit de o schijă de artilerie, a venit să raporteze că a transmis ordinul către compania a 5-a. ln ziua de 18 septembrie, intrind în zonă trupe sovietice, cu sprijinul
puternic al artileriei acestor trupe, Regimentul 93 infanterie, printr-un contraatac, 1.J
recucerit satul Prunişor.
Conduceam operaţiunea în linia I-a, cînd am fost rănit. Am rămas la comandă
pînă cînd, dus pe brate de ostaşi la postul de prim ajutor, am fost evacuat la aml.Julan\a diviziei şi de acolo la Spitalul militar de la Brad,
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Comportarea mea pe cîmpul de luptă în perioada 08-1!1.09.1944 i1 fost m[1tatct
prin ordinul de zi nr. 238 din 30.11.1944, dat de comandantul Di\"iziei 1 infanterieinstrucţie cu care ocazie m-a propus pentru decorare.
Timişoara,

la 30.05.1977.

Colonel (rez). Gheorghiu C. Ioan

12
RELATARE

în ziua de 24 august 1944 ne găseam cu Divizia 1 Cavalerie în regiunea OanIn subordinea acestei mari unităţi se! aflflu Regiment0!0 I, 2, 5 roşior·
precum şi un regiment de artilerie călăreaţă. Am primit nrdinul de n ne deplasa
spre Ploieşti. Mă găseam cu Divizionul 2, pe care-l co1111111elam, în capul coloanei,
cînc\ la intrarea în satul Ianca, uncie era un mare aerop0rt militar, se opreşte în fata
mea o maşină din care a sărit din mers maiorul aviator Negrei, pe care-l cunoşteam
de mult, şi care-mi ceru de îndată să-l duc la comandant, întrucît are nevoie urgentă
de intervenţia noastră, Aceasta, întrucît pe aeroport se aflau pilo\i germani, sositi
recent, care căutau să pună mina pe avioanele noastre. în timp ce aviaţia hitleristă
bombarda Bucureştiul, provocînd distrugeri şi victime, căutînd a intimida populaţia,
un avion inamic de transport a venit de la Bucureşti la Ianca, plin cu piloţi, pentru
a ocupa şi pune stăpînire pe avioanele româneşti aflate în hangare, cu intenţia de a
le echipa şi a se întoarce penlru a continua ac\iunile de bombardare asupra Bucure~tiului.
Comandantul aeroportului vctzînd primejdia,
întrucît avea efective reduse la dispoziţie, a dispus
imediat scoaterea de la avioane a unor piese şi ascunderea acestora, făcîndu-le astfel neutilizabile. ln
aceaslii împrejurare, s-a apelat la sprijinul trupelor
noastre.
Aflind de această situatie, comandantul diviziei, generalul Vladimir Constantinescu, unul din
bravii noştri comandanţi, mi-a dat ordin să înconjur
aeroportul şi să fac imposibilă capturarea şi decolarea avioanelor.
Cum eram în capul coloanei în galopul cailor,
am înconjurat aeroportul. am dispus mitralierele ca
si\ se poatr1 executa trageri în orice avion care va
încerca să iasă din hangar ca să decoleze, iar cu
puştile mitraliere să interzică, de pe orice punct al
aerodromului, decolarea. Pilotul avionului de transport inamic, simţind pericolul, a fugit în grabă, nereu~incl să captureze nici un avion de-al nostru. In
continuare, am riimas în acest dispozitiv pînă la că
derea serii, spre a putea acţiona in cazul revenirii
avionului inamic. Odatct îndeplinită această misiune,
cind nu a mai fost nici un pericol, mi-am adunat
Maior TOMESCU MIRCEA, codivizionul şi ne-am deplasat după regiment. Dacă
mandantul Divizionului 2 (Reinamicul ar fi reuşit sfi captureze cele aproximativ
gimentul 2 roşiori) din Divi12-15 avioane aflate pe aeroportul de la Ianca, ar
zia 1 cavalerie
c0n-Galaţi.
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fi creat unele pierderi şi victime în plus în raidurile pe car<> le 0fectua asupra capitalei. Solicitarea inspirată a maiorului Ne~1rei, precum şi intcrvenlia promptă a trupelor noastre, au Uicut ca situaţia să devină normalii, inamicul fiind pus pe fugr1.
A doua zi divizionul şi-a continuat deplasarea spre Buziiu. La nord de Buzău a
dezarmat o unitate germană care dispunea şi de elemente motorizate, luînd un mare
număr de prizonieri şi o importantă canlitate de armament şi de material ele război.
Participarea la operaţiunea de curăţire a teritoriului de formaţii inamice a continuai
tot timpul marşului no~tru, clezarmînd şi făcind numeroşi prizonieri. Ne-am continuat
drumul spre Pucioasa, unde am rămas 24 de ore în vederea luării unor măsuri organizatorice, precum şi pentru a face pregătirile necesare pentru continuarea clepla-;ării
spre nord de Carpaţi.
ln continuare, a urmat o perioadă de marşuri, ocupări de poziţii, ciocniri cu
inamicul de mai mare şi mai mică importantă, în care ostaşii noştri au ripostat atacurilor trupelor germane cu contraatacuri în fartă şi prin surprindere.
La 10 octombrie 1944 unităţile din divizia noastră au trecut frontiera vremelnic
impusă României prin dictatul de la Viena. Pretutindeni, ostaşii noştri respingeau trupele hitleristo-horthyste, eliberau localităţile, iar locuitorii le ieşeau înainte cu flori
şi cu urale de bucurie. Bătrîni şi femei cu lacrimi în ochi, erau pătrunşi de emoţia
re,·eclerii şi fluturau cu entuziasm tricolorul românesc ţinut atîta vreme ascuns.
Inamicul încerca disperat să oprească înaintarea trupelor noastre, pe Someşul
Mic şi pe înălţimile de la nord-est de Cluj, dar încercările sale s-au soldat cu un eşec
tota I.
ln ziua de 13 octombrie 1944, divizionul atacă de front satul Răscruci. Localitatea era bine apărată de trupele fasciste, care dispuneau de mult armament, cău
lînd să bareze înaintarea trupelor noastre. Toate atacurile pe care le-am executat,
pentru a continua înaintarea, au fost oprite de focul puternic deschis de trupele hitleriste care apărau poziţiile din acest sector şi care ne cauzau multe pierderi.
Dindu-mi seama de puternica rezistenţă pe care o aveam în fală, las comanda căpi lanului Cîrlova Raul şi cu rezerva de care dispuneam (2 plutoane, comandate de sit.
Milivoi şi sergent-major Oargi\), mă strecor printr-o vigoară, sub o ploaie de
obuze şi branduri, pătrund într-un cîmp de mine pe la est de sat şi cad prin surprindere în spatele formaţiilor duşmane. Dupii o luptă înverşunată, satul este eliberat.
Am continuat înaintarea şi, pe măsură ce atacam, rezistentele inamicului den:'neau
tot mai puternice. Ritmul clocotitor în care se duceau luptele, continuitatea şi liiria
lor, cereau eforturi extraordinare, ciirora ostaşul român a ştiut să le facă falii.
ln ziua de 25 octombrie 1944, în zona Salu-Mare, divizionul a contribuit la eliberarea ultimei fîşii din vatra străbună, cotropită nemelnic de forţele fasciste. Luptel0
au continuat, inamicul fiind urmărit pe teritoriul Ungariei.
Trupele fasciste, împinse în pustii, se agi\\au cu disperare de orice localitate,
de orice fermă, pădure sau canal, căutînd să opună o rezistentă cil mai dîrză,
pentru a împiedica înaintarea noastri\ spre Tis,1. ln ac0as1;1 zi inamicul opreşll'
înaintarea Regimentului 1 roşiori din cadrul di\'Îi'ÎC'i pe linia: Lacul Văriis-- La~hegv ·
cota 143 şi, cu toate eforturile făcute de acest regiment, cele 3 puncte nu pot fi cucerite. Am primit ordin de la divizie să atac pe flanc rezistenta inamicului. Cu di\"izionul ce-l comandam, am ocolit pe la nord-est flancul stîng al pm.itiei inamice, strecurîndu-mă nevăzut prin nişte livezi. Printr-un foc bine plasat, produc pierderi şi
panic.ă în rîndurile duşmanului, care este ne, oit să rupă lupta şi să se rPtragă sprP
nord. Linia de apărare inamică esle cucerită prin bravura şi curajul ostaşilor di, i7ionului, care, ca un trăznet s-au aruncat asupra inamicului. S-a remarcat în aceasta
luptă în special escadronul comandat de cpt. Cîrlova, care a făcut prizonieri şi a
capturat mulle arme automate.
ln continuarea drumlui de luptă, au urmat operaţiuni grele, în care au fost
angajate trupele noastre şi la care di\•izionul şi-a adus din plin contribulin. Mentione>z
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luptele grele de pe Tisa, forţarea ei, zdrobirea unui mamic care se apărn disperat,
căutînd să limiteze cît mai mult spărtura făcută în sistemul lui de apărare. Vremea
a început să se strice, pe ploaie şi pe ceaţă se dădeau lupte înverşunate, înotam în
noroi, dar nici unui ostaş nu i-a scăzut curajul şi dorinţa de a zdrobi duşmanul pînă
la capăt.
A căzut apoi zăpada şi a venit şi gerul, iar noi înaintam şi luptam mereu. Am
avut şi pierderi grele. Cad ră.niţi în lupte grele, cpt. Cîrlova, care peste tot s-a acoperit cu glorie şi a fost un exemplu pentru subalterni, sublocotenentul Corodeanu,
Velecu şi mulţi aiţi ostaşi.
La 29 decembrie 1944, în cadrul regimentului ocupam o poziţie la nord de satul
Olclafalva-cota 260. Jn luptele susţinute, la care a luat parte şi divizionul, am avut
pierderi mari (8 ofiţeri - 14 subofiţeri şi peste 150 trupă). Frontul a rămas acelaşi, iar
reginwntul nu avea nici o posibilitate de a mă întări cu ceva rezerve. Pe la orele 2
noaptea trupele hitleriste, susţinute cu mult sprijin de aruncătoare şi tunuri, atacă
divizionul prin surprindere. Sînt nevoit să mă repliez cu divizionul pe o poziţie la
200 m înapoi. Obosiţi şi nedormiţi de 6 zile, cu efecli vui redus, am executat în
cursul nopţii de 29/30 decembrie 1944 un numă.r de 7 contraatacuri, reuşind, după
luple înverşunate, să recucerim pozitia pierdută.
ln noaptea de 31 decembrie 1944 sînlem schimba\i de pe poziţie, iar regimentul
esle lrccut în rezerva diviziei. ln noaptea următoare, pe la orele 1,00, Regimentul 5
roşiori, care ocupa o pozi(ie pe satul Alsokalosa, este atacat de inamic şi silit să se
replieze pe o altă pozitie, mai înapoi. Primesc ordinul să contraatac şi să recuceresc
satul. întrncît Regimentul 5 roşiori avusese pierderi foarte mari. Cu acelaşi divizion
obosit, m-am deplasat la Alsokalosa în cursul nopţii şi, pe Ia 4 dimineaţa, fără sprijin
rlc arlilcrie şi branduri, care erau date în alt seclor, am executat un atac asupra
sulului, pe care reuşesc a-l elibera împreună cu cota 262 şi înălţimile de la vest de
acesta, făcînd mulţi prizonieri şi capturînd o însemnată cantitate de armament
automat.
In noaptea de 2/3 ianuarie 1945 inamicul execută mai multe atacuri puternice,
sprijini le de artilerie şi branduri, pentru cucerirea cotei 262, acţiuni care au fost zdrobi te de ostaşii divizionului pe care-l comandam. In stînga mea ocupa poziţie o unitnle sovietică. Inamicul atacă şi reuşeşte să pătrundă în poziţia batalionului sovietic
din stînga mea, amenintînd flancul şi spalcle divizionului. Văzînd situatja, cu grupul de comandă al divizionului şi cu un plulon din linia a II-a, contraatac inamicul ~i-l asvîrlu pe vechea bază de plecare, astfel, ci'i batalionul sovietic reuşeşte să
contraatace şi să respingă inamicul. Acest fapt de arme a fost cunoscut de şeful
IJi roului informaţii al diviziei sovietice, sub a cărui ordin opera batalionul.
Cota 262 a rămas tot timpul în stăpînirea divizionului nostru, cu toate contraatacurile inamice. Ea a constituit o importantă poziţie în operatiunile pe care le-a
executat Divizia 1 cavalerie.
ln ziua de 4 ianuarie 1945, trupele hitleriste atacă din nou, căutînd să facă o
spălură în sectorul ocupat de escadronul 3 şi să pună mina pe cota 262. De două ori
atacul inamic a fost respins, cu toate că avea în sprijin multă artilerie şi branduri. La
c:el ele-al doilea atac, am fost grav rănit la braţul drept, evacuat la spitalul din Miskolc, apoi în ţară la un spital militar din Timişoara.
Timişoara,

la 14.07.1978.
Locolenent-colonel (rez.) Tomescu C. Mircea•

•tn anul 1944, am avut gradul de maior, comandant al Divizionului 2 din Regimentul 2 roşiori, din Divizia I cavalerie, cu care am participat în războiul antifascist. (Regimentul 2 roşiori - ,,PRUNARU").
43•
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13
CONTRIBUŢIA

COMPANIEI A 4-A MITRALIERE DIN REGIMENTUL

5 VINATORI-INSTRUCŢIE IN LUPTELE PENTRU APĂRAREA ORAŞULUI TIMIŞOARA

INTRE 11-21 SEPTEMBRIE 1944

Cu ocazia împlinirii a 35 de ani de la eliberarea tării, îmi amintesc cu emotie
de ostaşii, subofiţerii şi ofiţerii din compania a 4-a mitraliere, a Batalionului I din
Regimentul 5 vînători-instruc\ie, companie pe care am comandat-o în riizboiul antifascist, în perioada anului 1944, de la Timişoara la nord-vest de Debreţin.
ln ziua de 11 septembrie 1944, la orele 15, ostaşii acelei companii au intrat pe>nlru prima dată în luptă, dînd primul examen de vitejie şi înaWl tinuli:i ostăşească în
fata patriei şi a oraşului lor de garnizoană Timişoara.
În ciupii-amiaza zilei de 11 septembrie> 1944, Regimentul 5 vînlitori-instructi<>,
sprijinit ele Regimentul 1 artilerie-instruclie, în urma unui vijelios contraatac, executat
asupra fortelor inamice care s-au apropiat pînă la marginea oraşului Timişoara (la sud
de Fratelia şi Chişoda, în vecinătatea oraşului Timişoara), în intervalul de timp de
la orele 15 pînă la orele 20, reuşesc să nimicească rezistentele hitleriste şi să elibere,ze
localităţile Şag şi Parta, respingînd inamicul la sud de rîul Timiş.
Compania a 4-a a participat la eliberarea localităţii Şag, la curăţirea acesteia
de cuiburile de rezistentă amplasate în numeroasele poziţii şi Ia izgonirea inamicului
la sud de rîul Timiş, prin lupte îndîrjite, în care tinerii ostaşi, deşi la prima lor luptă,
au dovedit un admirabil curaj, hotărîre, iniţiativă şi avînt, îndeplinindu-şi cu cinste
misiunea încrPdintată. ln sprijinul acliunilor ele luptă
ale vînătorilor au intervenit dou;-\ baterii clin RPgi•
meniul 1 artilerie din Timişoara şi compania de armament greu regimentar, Regimentului 5 YînJtori, folosind aruncJto.uele de 81,4 mm şi 120 mm.
Inamicul era bine dotat cu armament (in special automat), era bine instruit ~i amplasat în poziţii
3111P1iajate în teren şi în locâlitatc, avînd experien\a
luptelor.
Ostaşii pe care-i comandam erau tineri recru \i
ai contingentului 1945, avînd comandanţi de grupe
şi plutoane cu stagiu militar mai îndelungat şi unii
cu experienţa frontului (sergenli, sergenţi-majori şi
sublocotenen\i). Prin priceperea, curajul, !naltele
simlăminte palrioticC', disciplina şi promptitudinN
cu care au acţionat, au reuşit sii imprime contraatacului o vigoar<> şi o fortă care a determinai nimicirea rezistentelor şi respingerea inamicului ele pc
poziţiile în car<> se amplasase.
Prin luplJ, grupele şi-au croit drumul spre sat,
Locotenent
(rez.)
MIRESCU
iar în interiorul acestuia, prin focul pu~tilor-milrdAUREL, comandantul compaliere şi ale mitralierelor clin dotare ( în num.ir ele
niei a 4-a mitraliere (Batalio8
piese), care bctteau cuiburile de rezistentă inamice
nul !) din Regimentul 5 vîni1şi apoi ele-a lungul strnzilor, au continuat înaintatori
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rea, combinînd focul cu mişcarea, iar în apropiere folosind şi numeroase qrenade
pentru reducerea la tăcere a unor elemente inamice.
Actiunile de luptă în localitate prezintă dificultăţi chiar penlru militarii înccrca\i
şi cu experienţă. Pentru tinerii recru\i, asemenea acţiune prezenta un grad ridicat ele
dificultate. Cu spirit de dăruire, curaj abilitate, calm şi compelentă în executarea focului, tinerii ostaşi, d0şi luplillori f;iră experintă, s-au clo\·edit hoUirHi a înfrînge for\elc vrZ1jmaşe şi a elibera teritoriul ocupat ele acestea. Llanul de lupt,'\, for(a moralii
imprimată de dragostea pentru pămîntul str5bun, de clorin\a de a-şi îndeplini cu cinste misiunea în slujba patriei, a dat acţiunii o fartă irezistibil5. Vinătorii, pur şi simplu
au mă/urni rrzislcntelc inamicului care în final, cu Jartele rărite, a trebuit să pără
sească în grabă întreg sectorul, retrăgîndu-sc în dezordine, mult Id sucl de rîul Timiş.
începînd din scara zilei ele 11 septembrie şi pînă la 14 septembrie, Regimentul 5 Yînători s-a amplasat în poziţie de apărare pe malul de nord al rîului Timiş,
de la Parta (inclusiv) la Şag p5durea Giroc (inclusi\·). amcnajîncl pozi\ii de
apZirarc. ln ziua de 12 septembrie, avînd sub comandă un delaşament înaintat, am
acţionat pc directia localităţilor Jcbcl Voitcni, unde, în lupta de înlîlnire, printr-un
atc1c fulgeri.itor am creat pic,rdcri unei coloane germane şi am determinat-o s!î se
retragă în grabă spre Deta--Denta.
La 14 septembrie, seara, în urma ordinului primit, Balalionul 2 (comandant
Cpt. lo,111 Slilmatiu) clin Re~1imenlul 5 vîntltori a primit ordin să fie retras de pc
pozi \ia 1w car0 a ocupat-o pc malul de nord al rîului Timiş, şi să intre în poziţie de <1pZ1rare Ia nord-vest de Timişoara (la milfqinea cartierului Nehala), fiind mulatri şi compania ele Mmnment greu regimentar n RPgimc,ntului S Yînători în sprijinul Batalionului 2 din acelaşi regiment. în urma acestei modificări în dispunNea
unilătilor şi subunitătilor din dispozitivul ele apărare al oraşului Timişoara, compania
a 4-a a primit misiunea de a asigura apărarea sectorului celor două poduri de trecere
peste Timiş (cel de cale ferată şi cel de pe şoseaua Timişoara-Jebel), cum şi gara
Timişeni. Misiunea încredinţată subunităţilor (celor 4 companii) din Batalionul I al
Regimentului 5 vînători a fost, după dala de 14 septembrie 1944, deosebit de dificilă.
Batalionul avea de apărat un front larg, cu deschidere de la comuna Parla (inclusiv) la Şag - pădurea Giroc (inclusiv), pe malul de norei al rîului Timiş, sector în care
anterior se aflau dispuse două batalioane. Faptul că la cele două flancuri ale Batalionului 1 nu se afla în poziţie nici o unitate sau subunitate, clelerminînd ca batalionul
sli se mentină în dispozitiv ele apărare cu flancurile descoperile, trebuind ca prin propriile mijloace şi resurse să-şi asigure apărarea şi pe aceste direcţii, a sporit dificultă
ţile care Ie aveau de înfruntat vinătorii, amplasaţi în apărare pe acest aliniament. A
fost necesar de a se urmări cu atenţie şi deosebită exigentă, luarea măsurilor pentru
înUirirea corespunzătoare a apărării, mai ales asigurarea cu suficic,nlli muni tie şi amenajarea pozi\.iilor de luptă. Un accent deosebit l-am pus pe instruirea în condiţii concrete de teren a întregului efectiv al companiei. Am repetat cu grupul ele comancl5 şi
cu echipele de aprovizionare cu muniţii diferite teme de zeci de ori, cronometrînd
timpul necesar pentru sosirea muni\iei din gropile de rezervă, deoarece cele trei unită\i de foc blinuiam că nu vor fi suficiente, mai ales că aveam ordin să rezistăm cit
mai mult pe poziţia pe care o ocupam şi să ne repliem numai în cazul cînd vom fi
anwnintati cu încercuirea. ln intervalul 23 August-7 septembrie 1944, în cadrul clispozitivului de apărare al oraşului Timişoara s-a urmărit eficienţa sporită a focului,
utilizarea întregului armament din dotare, inclusiv cel capturat de la inamic, folosind
par ticularită tile terenului.
1n dimineaţa zilei de 16 seplembrie trupele germane au atacat puternic comunele Parţa şi Şag, fortînd poziţiile de apărare ale Batalionului 1 din Regimentul 5 vînători. Luptele purtate au atins o violentă deosebită, inamicul utilizînd
un mare număr de arme automate (pistoale mitralieră, puşti-mitraliere şi în special mitraliere), fiind sprijinit de arunditoare şi piese de artilerie, de forma ţii motomecanizate şi tancuri.
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inamicului de a pune slilpînire pe poziţia apărntă de compania a 4-a
focului şi reînoirea atacurilor, se do\·edeşle infrucluoasi1;
ostaşi, bine amplasa\i în teren, bine aproviziona\i cu muni\ie, în~lrui\i
corespunzător şi în special conduşi cu competenţă, aclionează prompt, rărind rîndurile inamicului, căruia îi crează pierderi în oameni şi avarii ale tehnicii de luptă,
zăgăzuind succesiv atacurile dezlănţuite. De la orele 7,30, cînd această pozi\ie a fost
puternic atacată, şi pînă către seară, cu toate că prin alte sectoare inamicul a r0uşit
să realizeze pătrunderi în dispozitivul de apărare al batalionului (pozi\ia pădurii Giroc
în flancul stîng, precum şi poziţia localită\ii Parţa la flancul drept), deşi la un moment
dat am fost chiar învăiui ţi pani al de elemente inamice, totuşi, ostaşii companiei a
4-a au stat neclintiţi pe pozi\ie. Au acţionat cu un foc viu, bine ochit asupra inamicului, favorizînd astfel ac\iunile celorlalte companii, aflate în situaţii dificile de luptă,
pe aliniamente de apărare stabilite succesiv, contra unui inamic mult superior atit
numeric cît şi ca tehnică de luptă.
Rezistenţa companiei a 4-a mitraliere din Batalionul I, care apăra circa I OOO de
metri, nu a fost zdruncinată nici un moment şi serviciile sale au funcţionat aşa de
bine, incit nu s-a sim\il ne,oia în apro,izionarea cu munitie a liniei I-a luptătoare.
Am avut multi răniti, brancardierii companiei au făcut totul pentru ameliorarea
suferintelor, e,·arnînd la timp pe cei scoşi din luptă.
ln timpul după-amiezii a sosit în linia I-a căpitanul Mazilu Ioan, care din turnul bisericii a putut observa concentrarea trupelor inamice şi situaţia luptelor în
sector, comunicîndu-mi că am rămas singur în poziţia de apărare pe Timiş, deoarec-e
compania 1 de la Parţa şi a 3-a din stinga mea au fost obligate să lupte în
retragere, pe un aliniament aflat la circa 1 km în spatele companiei a 4-a. Intrucil legăturile cu comandamentul meu erau distruse şi nu mai puteam primi ordin de
la vînătorii mei - căpitanul Mazilu mi-a dat ordin de repliere prin luptă, pe un aliniament mai favorabil desfăşurării în continuare a acţiunilor de hîrţuire a inamicului.
Combinînd focul cu mişcarea, folosind poziţiile fa,·orabile concentrării focului,
ca urmare a existenţei culturilor de toamnă, inamicul a fost hărţuit în continuare, iar
replierea s-a făcut organizat, ajungind cu 1ntreaga tehnică intactă, 111 seara zilei de
mitraliere, cu
tinerii noştri

!oală violenţa

16 septembrie 1944, pe pozifiile de la liziera Frate/iei, indrepllndu-ne spre
pentru a intra în dispozitivul de apărare al oraşului Timişoara.

Cliişoda

Se remarcă în mod deosebit faptul că, deşi compania a 4-a a a,·ut de luptai
o zi întreagă, în condiţii deosebit de dificile, cu un inamic mult superior numeric şi
cu tehnică de luptă superioară, tinerii ostaşi ai compame1 au do,·edit fermitate, calm, precizie în foc şi disciplină, acţionînd cu vitejie şi mult curaj în dificila
luptă în repliere, desfăşurată pe o distanţă de cca 8 km., reuşind ca la sfîrşitul
acestei acţiuni să menţină intact, în stare de funcţionare, întreg armamentul automat
şi aruncătoarele de 60 mm aflate în dotare, iar la sfîrşitul zilei, să continue lupta în
poziţia atribuită de la liziera Frateliei şi Chişoda, pentru zăgăzuirea atacurilor inamice, conlucrînd eficient cu alte subunitd\i ale armatei române şi sovietice aflate în
zonă. ln acest sector compania a 4-a a actionat pînă la data de 21 septembrie 1944
,.drept subun·tate independentă", fiind necesară pentru asigurarea µozitiilor de apd•
rare ale Timişoarei, pe direcţia: liziera sud-est Fratelia - liziera sud-,·est Chişoda
ţinînd cont în special de puterea de foc ridicată pe care o conferea subunită Iii armamentul automat aflat în dotare (cele 8 mitraliere Z.B.; puştile mitraliere, aruncă
toarele de 60 mm, pistoalele automate, precum şi armamentul şi muni\ia capturată de
la inamic, care a fost de asemenea utilizată).
1n luptele de la Şag şi Fratelia-Chişoda s-au distins comandan/ii de plotoane:
Sit. rez. /ne/eseu Cornel, Sit. rez. Dumitraşcu Nicolae, Piui. rez. Flori/a şi serg. major
Neiboiu Marian. De asemenea, s-au distins sergent ii componiei a -l-u: PJapşa N ico/uc
mort ulterior în luptele ele la Nogyrcibc pc teritoriul lingurici, Sirbu Marin,
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şi o scrie de ostaşi vechi şi recru/i, ale cărnr nume nu
mi le mai amintesc, întrucît datele amănunţite, hărţile şi regulamPntclc le-am predat
aulorităţilor, în anul 1945.
Faptele celor 240 ostaşi ai companiei, animaţi de dragostea fată de patrie, nu
au umbrit strălucitele exemple întîlnile în Lraditia de lupl[1 a poporului român pentru
libertate şi îndependentti.
Păstrez o caldă rccunoştin tă ostaşilor, subofi lerilor şi ofi lcri lor din compania
a 4-a a Regimentului 5 vînători şi aduc pc această cale un prinos ele recunoştinţă
celor care au căzut la datorie, un gînd pios tuturor celor care şi-au jertfit viaţa
pentru patrie.

Iordache Mircea, Murgu Ilic

Timişoara,

Ia 08.07.1977

Locotenent (rez). Aurel Mirescu

14
STRĂLUCITA

VICTORIE A MILITARILOR ROMANI IN RĂZBOIUL ANTIFASCIST,
IN MEMORABILELE LUPTE DE LA PAULIŞ DIN SEPTEMBRIE 1944

Se împlin0sc în acest an trei decenii şi jumătate d0 la mcmorabilclt' lupte din
rct1bo:ul anli[ascist care au avut loc la Păuliş în septembrie 1944, în care militarii români, cu precădere elevii şcolii de subofiţeri de rezervă de la Raclna, prin vitejia de
care au dat dovadă, au oblinut o strălucită victorie.
Ca participant la aceste lupte cu Regimentul 96 infanterie, îmi reamintesc cu
emoţie de grelele încleştări ce au avut loc cu forţele vrăjmaşe mult superioare, care
au cotropit pămîntul străbun. Voinţa de neclintit a
elevilor Şcolii militare de subofiţeri de rezervă de
„
la Radna, tenacitatea în luptă, împletită cu competenta comandanţilor, au dus la stăvilirea încercări
lor disperate ale inamicului de a pătrunde mai departe în defileul Mureşului.
La Păuliş, s-a format o adevărată barieră vie,
de netrecut. Elevii Şcolii militare, intraţi în luptă
pentru prima oară, au înfrînt toate asalturile duş
mane. Supuşi unor grele încercări, în furibundele
;
atacuri declanşate de forţele fasciste dotate cu
:"}~fi:·
abundent armament de toate categoriile, cu formaţii
de tancuri şi tehnică modernă de luptă, au dat do" Mlă de eroism făcînd ele netrecut pozi tiile noastre.
Sub ploaia de qloanţe şi de schije, avînd neclintit,~1 credinla în victorie, luptătorii Detaşamentu
lui Pituliş s-au acoperit de o glorie nepieritoare.
S-au împletit momente de dramatism, fapte de
eroism şi virtuli nebănuite, sub grindina de gloanţe
şi de schije care au încrustat răni adînci în trupul
multor lupliitori. Apărarea a rămas însă fermă. Nici
(Jloantele, nici schijele numeroaselor guri de foc utilizate de inamic şi nici tancurile vrăjmaşe nu au
• (. • I
reu~it să o destrame.
Pămîntul strc'\moşesc udat în acele zile cu sînSublocotenent POIANĂ CONgele a numern!;,i eroi, a fost apiiral cu stră~nicie de
STANTIN din Batalionul 1 al
neînfricatul Dc,t,tşument Păuliş.
Regimentului 96 infanterie
ţ

..
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ln filele isloriei militare româneşti, \'iclorin de la Păuliş din septembrie 194•1
figureazd şi va figura la loc de cinste. In luptele crîncene care au avut loc în zona
acestei localtă\i, Detaşamentul Păuliş s-a comportat admirabil. Militarii acestui detaşament, au dat dovadă de un veritabil eroism colectiv, manifestat în plenitudinea sn.
Deşi au trecut 35 de ani de la acele zile din septembrie 1944, momentele de luptJ
au riîmas de neuitat.
Eram sublocotenent în Regimentul 96 infanterie. 1n dimineaţa zilei de 16 septemlnie 1944, Batalionul 1 al Regimentului 96 infanterie a primit misiunea de a pune
stăpînire pe înăl\imile împădurite ale Vîrfului Bordu, cota 471. Luptele au fost grele.
Militarii din batalion 11u ac\ionat cu multă îndrăzneală, hotărîre şi iscusinţă, măcinînd
con linuu forţele inamice. Militarii noştri au luptat cu vitejie. Ostaşii răni ţi mai uşor,
nici nu luau în scamă riînile şi nu se opreau din luptă. Aceasta a dovedit hotărîrea cu
care actionau ostaşii noştri împotriva forţelor vrăjmaşe cotropitoare. lin să rele,
acest lucru, întrucît reflectă cu prisosinţă calităţile morale şi ostăşeşti de care au dat
dovadă aceşti minuna\i luptători ai armatei române. Fapte vrednice de a intra în
legendă. Cu o voinţă de neimaginat, ostaşii mai uşor răniţi se adntau în continuare
în iureşul luptei, stropind pămîntul străbun cu sînge de viteaz.
Militarii grav răniţi, care nu mai puteau lupta, au fost îngrijiţi de tînăra sanitară, venită voluntar la Batalionul 1 al Regimentului 96 infanterie. Era Elena Chiriţă,
care prin spirilul de sacrificiu de care a dat dO\·adă, avea să de,·ină Eroillă a Armatei
Romăllc

clin

războiul

antifascist.

La luptele care au avut loc' în acest sector, Elena Chirilă a adus un preţios aport
pentru îngrijirea răniţilor. Părăsind postul de infirmieră de la Spitalul de zona intr-rioariî nr. 303, ce se afla dislocat la Lipova, tînăra sanitară a venit în prima linie de
luptă. Mai mult chiar, în anumite momente ale încleştării s-a aflat cu arma în mină,
luptînd alături de ostaşii noştri. In luptele de la Păuliş, Elena Chiriţă a primit botezul
focului, dovedind în împrejurări grele, calită\ile unei veritabile eroine. Prezentă în
lupte, neînfricată sub focul intens deschis de inamic, acţionînd cu operativitate pentru îngrij.rea răni\ilor, ne\inînd seama de pericole, imaginea ei a devenit pentru cei
care au cunoscut-o şi au văzut-o ,în viitoarea luptelor, o personificare a eroismului
feminin românesc.
ln luptele crincene care au avut loc la Păuliş, s-au acoperit de glorie, atit luptă
torii din Batalionul 1 al Regimentului 96 infanterie, cit, mai ales, elevii Şcolii de subofiţeri rezervă de inianterie de la Radna. Militarii Detaşamentnului Păuliş şi-au îndeplinit cu cinste misiunea grea şi de mare răspundere, înfruntînd timp de o săptămînă
loviturile for\elor fasciste, cauzînd acestora pierderi grele.
Succesul în aceste lupte s-a datorat virtuţilor ostăşeşti care îşi avea izvorul în
glorioasele tradi \ii de luptă ale poporului român, precum şi spiritul de înalt patriotism, izvorit din cauza dreaptă pentru care au luptat. Toate acestea le-am imprimat
militarilor de toate gradele: hotărîre, promptitudine, tărie în învingerea greutăţilor,
curaj şi o remarcabilă dîrzenie în luptă.
Prin faptele de vitejie, prin spiritul de abnegaţie şi eroismul dovedit în luptele
pentru apiîrare>a defileului Mureşului, în fata unui inamic mult superior (raportul de
forte luptătoare era de aproximativ 7 contra 1 în favoarea inamicului), trupele române au rezistat. .,Eroii de la Păuliş" au apărat cu preţul vic\ii lor pcimintul strămo
şesc, cauzînd duşmanului mari pierderi în oameni şi materiale>.
Pe locul undc> au avut loc aceste> crîncene lupte, în semn de recunoşlin \ă a fost
ridicat „Monumentul Eroilor de la Păuliş". Este un binemeritat omagiu adus celor
care şi-au dat viaţa pentru patrie, apărînd glia străbună, pe aceste meleaguri.
Acest monument reprezintă un semn pentru viitor, spre a face cunoscut din generalie în genera\ie, că a:ci la Păuliş în septembrie 1944 s-au să\'irşit fapte de arme
înscrise în istorie cu sînge de eroi ai armatei române.
Ostaşii românii au dovedit ca în multe alte împrejurări ale războiului, spiritul
de înalt patriotism şi au arătat duşmanului că „nici pe la Păuliş nu s-a pulul trece"."
Timişoara, 13 iebr. 1979.
Maior (re.:.) Consta11ti11 Poiană
• Precizez

că

am fost sublocotenent în timpul

operaţiunilor
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15
EPISOD DIN LUPTA DUSĂ DE COMPANIA A 6-A A BATALIONULUI 2 DIN REGIf\1ENTUL 5 VÎNĂTORI PENTRU APĂRAREA ORAŞULUI TIMIŞOARA,
lN DUPĂ-AMIAZA ZILEI DE 17 SEPTEMBRIE 1944

In cadrul sectorului ele apărare al oraşului Timişoara, la nord-vest de cartierul
Mehala, atribuit Batalionului 2 al Regimentului 5 vînători recruţi (instrucţie), în perioada 14-19 septembrie 1944, companiei a 6-a i-a revenit misiunea de a
bara şoseaua dintre Becicherec şi Timişoara.
Pentru îndeplinirea acestei misiuni, în poziţia menţionată, aflată pe una din principalele directii de circula\ie şi de pătrundere a unor eventuale formaţii inamice motomecanizate, cte la frontiera de vest a ţării. înspre oraşul Timişoara, compania a 6-a
a trecut în dispozitiv de apărare, adecvat conditiilor şi în raport de posibilităţi. Astfel, poziţia de apărare realizată, perpendicular pe şosea, cu adîncime după posibilităţi,
avea 2 plutoane dispuse pe partea stingă a şoselei, iar al treilea pluton de puşcaşi
(comandat de Sit. Hinovescu Nicolae) era dispus în partea dreaptă a şosC'lei (orientare cu fata spre direcţia probabilă de înaintare a inamicului, dinspre vest spre oraşul
Timişoara), asigurîncl legătura cu o subunitate din dispozitivul unei companii de gră
niceri, ce avea misiunea de a bara şoseaua 1\rnd--Timişoara şi pozi \iilc învecina le
acesteia.
Ţinind cont de importanta arterei de circula\ic Bccichcrcc
Timişoara, pc partea
stingă a şoselei, cele două plutoane aflate în dispozitiv de apărare au fost dispuse
şi rn elemente în adîncime, spre a întări după posibilităţi această direct'e.
La ora 17, o coloană de 12 tancuri grele germane, unele adnd şi desan\i forţează poziţia noastră de apărare, prin declanşarea unui atac puternic.
Tancurile au fost urmate de infanteria inamică (de
tărie mai mult ele un batalion). Infanteriştii duşmani
aveau un mare număr de arme automate, ceea ce le-a
permis să deschidă un foc sustinut şi cu o mare densitate asupra poziţiilor noastre de apărare.
Direcţia de alac a unităţii naziste viza cu
preciidere pozi tia ocupată. de companiile 6 şi 7 din
Batalionul 2 al Regimentului 5 vînători (în
special zona de la soşeaua Becicherec şi spre suct
de şosea, în dispozith·ul celor 2 plutoane din companie, precum ~i a pozitiei ocupate de compania
a 7-a).
Riposta vînillorilor a fosl prompUi. Deschizîncl
focul cu întreg armamentul af111t în dotare, ostaşii
noştri
seceră
desantul care se afla agăţat pe
tancuri şi, astfel, reduc numărul utacatorilor din prima forma\ie a inamicului.
ln aceast[1 situa\ie, deosebit ele dificilă, s-a remarcat lupta eroică a ostaşilor şi gradu\ilor ele la
tunurile antitanc, ele calibru redus (tip Boffors de
37 mm), comandate ele Sit. Negrini Cornel, care, neLocotenent (rez.)
POPESCU
înfricaţi, au deschis un susţinut foc.
NICOLAE, comandantul comlmpotriva tancurilor grele germane, luptînd cu
paniei a 6-a din Batalionul 2
al Regimentului 5 vînălori
tenacitale, cu o îni:!lli\ ţinută. osliişească, trăgînd
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fc"1rct ri'\qaz cu Lunul antilanc pe care-l deservea cu competenl/1 (în timpul traqNii au
!ost nimerite două tancuri duşmane), s-a aflat erou/ S<'rgcnt Ro!)u G/worg/re. Cu un
înalt spirit de sacrificiu, rămîne neclintit pe pozi[ie, efecluînd lrnq,,ri asupra blindatelor duşmane, care înaintau pe această direclie, pîn,\ în ullima clip[1 a vieţii,
cînd cade la datorie, lovit de gloanţele vrăjmaşe şi strivit impreun[1 cu tunul A.T.
de senilele tancurilor hitleriste.
· Coloana vrăjmaşă de blindate pătrunde în pozilia noastră de apărare, urmată
de formaţiile de infanterişti.
Recruţii, cu mai puţin de 4 luni de pregătire militară, erau neYoiţi să lupte în
apărare, în această situaţie specifică, cu un inamic superior atîl numeric cil şi ca
tehnică de luptă. ln iureşul bătăliei, apărarea noastră este lipsită de sprijinul secţiei
de lunuri A.T. şi acela al unei mitraliere, care au fost reduse la tăcere de inamic.
Pentru menţinerea poziţiei cu orice preţ, am dat ordin întregii companii de a
folosi poziţiile de luptă, amenajate anterior, adăpostindu-se de coloana de blindate, şi
de a se pregăti pentru deschiderea unui foc susţinut asupra infanteriştilor inamici, simultan cu compania a 7-a (care primise acelaşi ordin de la comandantul de batalion,
Cpt. Stamaliu Ioan).
După ce o parte din tancurile germane au străpuns pozi lia apărată de compania
a 6-a, depăşind-o, ostaşii noştri, care au executat ordinul primit cu multă dibăcie,
folosindu-se de particularităţile terenului (plantat în mare măsură cu porumb), la
primirea ordinului, au deschis un foc sustinut, continuu, cu intH'g armamentul asupra
infanteriştilor duşmani, rărind rîndurilc acestora.
S-a remarcat sprijinul eficient dat în această actiunc de plutonul comandat
de Sit. Hnovescu Nicolae, care fiind amplasat în dreapta şoselei Becicherec-Timişoara şi nefiind atacat frontal de tancuri şi de infanteria inamică ce Ic urma, a manenat cu multă dibăcie şi eficientă ostaşii, acţionînd şi deschizînd un foc susţinut dintr-un unghi favorabil de tragere.
Simultan şi celelalte companii aflate pe pozilia de apărare la nord-,·e~t de Mehala se apdră cu îndirjire.
Prin tăria focului deschis asupra inamicului, se reuşeşte stă\'ilirea acţiunii e:H'CU·
late de infanteria inamică.
ln acel moment de răgaz, cu un grup de ostaşi, m-am îndreptat în sprijinul celor 2 tunuri A.T. de calibru 76,2 mm aflale la cca. 150 m în spatele poziţiei noastre şi care erau reduse la tăcere şi ele. lmpreună cu sergenţii Negrea
Gheorghe, Radu lnn, Damian Ion, am reuşit să punem în poziţie de tragere
cele
doui'i
tunurri
aflate
lingă
şoseaua
Becicherec Timişoara,
imediat
după aeroportul situat în acel loc, spre a putea face fată în continuare viitoar0lor
situaţii de luptă. lntr-adevăr, în scurt timp apare un al doilea eşalon de tancuri inamice (3 tancuri). Cu ajutorul celor două tunuri A.T. de calibru mare de data aceasta,
deservite de vînători, care au tras 72 de proiectile într-o cadenti'I susţinută, au fost
lo\ile încă două tancuri din coloana inamică, destrămînd atacul acpsteia.
Prima formatie de tancuri, ajunsti în zona de actiune a lunurilor A.T. so, il'tice, amplasale în poziţie pentru apărarea carliPrului Mahala, a fost oprită prin tragerile sust nule şi eficiente executate, carl' au pricinuit najmaşului piNderi şi a\"arii.
Oprirea aproape concomit<:-ntă a celor două eşaloane de tancuri (primul eşalon
de 9 tancuri iar al doilea de 3 tancuri), precum şi zădărnicirea ac\iunii desfăşurate
de către infanteria duşmană, a determinat retragerea tancurilor ramase apte de lupta
şi a celor avariate care se mai puteau deplasa şi regruprea for\elor pentru a se acţicma din nou asupra poziţiilor noastre de apărare.
Inamicul a încercat în continuare să destrame apărarea asigurată de vlnători.
Violenta acţiunilor salt> repetate creşte mai ales în jurul orelor 19, cînd, din nou
forţea,ă, urmărind dezintegrarea poziţiei noastre de rezistenHL
Cel mai greu încercat este plutonul comandat de Sit. Seculici Alexandru. Acest
pluton are importante pierdC'ri, iar comandantul său, aflat permanent în primele rîn<iuri, este grav rănit.
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Prin vitejia de care au dat dovadă, oslaşii companiei a 6-a din Rc~Jimcnlul limi5 vînători, în acea dup~i-amiază de 17 septembrie 1944, în luptele ctecisi\·c
pentru apărarea oraşului Timişoara, prin înalla tinulă osti1şeasc5, lenacitalea, impl'tuozitatea cu care au acţionat, păstrînd pozilia încrerlintati.i, cu toati1 Yiolenta atacurilor vrăjmaşe, cu singele vînătorilor vărsat pe acele locuri, tinerii eroi au înscris
încă o misiune îndeplinită, un strălucit succes, în filele nepieritoare ale istorici neamului.
şorean

Timişoara,

Ia 21 ianuarie 1976.

Locotenent-major (rez). Nicolae Popescu

16
ACTIVITATEA
BIROULUI DE TRANSPORTURI MILITARE DE PE LINGĂ
DIRECŢIA REGIONALA C.F.R. TIMIŞOARA

I. Perioada apr.ilic -

august 1944

ln afara aclivitălii normale, pc baza unui ordin v,:,rbal, slricl-secrct, primil personal din partea şefului secţiei informaţii din M. St. M. (Colonelul Titi Ionescu), s-au
urmărit toale lransporlurile germane care tranzitau în stalia Timişoara-nord, spre şi
dinspre Belgrad, interesînd conţinutul şi volumul.
Rezultatele au fost raportate săptămînal - personal - secţiilor informaţii şi transporturi din M.St.M.
S-a urmărit să se poată deduce, dacă germanii întăresc sau evacueaz5. frontul din Balcani.
II. Zilele de 23-24 august 1944
In dimineaţa zilei de 24 august, orele 8, a
fost ţinută la Direcţia Regională o şedin\[1 ele
lucru extraordinară, în urma. întreruperii legăturilor
telefonice-telegrafice cu Direcţia Generală şi M.St.M.,
provocate de luptele insurecţionale din capitală şi
zona Orşova-T. Severin. Prezenţi toţi inspectorii ~i
delegatul M.St.M., care a demonstrat importanta
slrategic[1 a Banatului şi a Timişoarei în cadrul opera \iunilor militare, care se întrevedea a avea Ioc
în scurt timp şi ca urmare a propus luarea urm[1loarelor măsuri:
- menţinerea Ia întrega capacitate a magistralelor c.f.: Timişoara--Orşova-T. Severin şi AradSimeria, precum şi a liniei de legătură (rocadă) între cele două, linia Lugoj-Ilia;
- Salvarea celor 2.500 vagoane depozitate „pe
roate" în staţiile dinspre frontiNă, ca urmare a mersului războiului in primăvara anului 1944, care în
aprilie 1944 ajunsese pe aliniamentul Paşcani-laşi.
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Organele c.f. au avut intenţia ca cele 2 500 rngoanc să fie dirijate în dC'curs dr
48 ore cit mai departe de granita de vest chiar şi pe linia Lugoj- CaransebC'ş. A fost
acceptat punctul de vedere al delegatului M. St. M., ca vagoanele să fie duse şi parcate pe liniile secundare la est de Timişoara, pentru ca cele principale să rămînă
libere, chiar cu riscul ca acesle vagoane eventual să se piardă, deoarece la 24 august
nu se putea întrevedc>a amploarea reac\iunci gc>rmane.

III. Din activitatea biroului de transport după 24 august 1944
Concomitent, s-au pus două probleme spre rczol\·are, una informali\'tl asupra
duşmanului, şi a doua, satisfacerea nevoilor trupelor care ou şi intrat în dispozitivul
de apărare al zonelor, Arad, Timişoara şi la sud zona Ora vi \ei.
Folosindu-se personalul c.f. din cele şase staţii terminus de pe frontieră, s-a
reuşit să se culeagă înformatii destul de preţioase, despre cc se pelrccea peste frontieră. Informaţiile au fost zilnic -- după cum parn:ncau -- raportate Oi\'iziei 1 infanterie-instrucţie, ulterior Diviziei 9 cavalerie, cdre au conrnnddt succe!'>iv trupele destinate apărării zonei Timişoara. Au mai fost comunicate unui organ de informaţii, al
M. St. M. din Sibiu, care le transmitea M. St. M, lu Bucureşti (re\cauu tdefonică-klc
grafică cu Bucureştiul a fost ref5cută abia la 3 septembrie 1944).
In acest inlerval de timp au fost satisfăcute nc,·oilc urgenlc în muniţie>, tehnică
de luptă şi completări de efeclive, cum a fost transportul R.17 I de la Lugoj (3 g,nnituri) la Timişoara pe 5 septembrie. Aceste transporturi au fost surprinse în statia
Timişoarn-nord de puternice bombardamente ale aviatici hitleriste>, din care cam:i1
această debarcare a avut loc în plină cale liberă între Timişoara şi Săcă!Jt.
Aviaţia duşmană, începînd de la 1 scplembric a fost foarte activă. Zilnic ilU fo'>t
bombardate sau mitraliate staţiile principale, precum şi trenuri în plin mers.
De remarcat transportarea unui batalion din Regimentul 96 infanterie de la Caransebeş, care din sta\ia Lugoj, cu tot bombardamentul, a ajuns la timp la Radna, de
unde a intervenit în sprijinul Detaşamentului PJuliş, care era pe cale să fie întors în
regiunea Baratca.
In intervalul de timp 5-17 septembrie 1944, au fost transportate unităli de \"aloarea a două divizii şi jumătate însumînd 102 garnituri a 100 osii (a 50 vagoane), pe
întreaga Regională c.f. Timişoara.
Efectuarea transporturilor la timp se datoreşte în mare măsură şi personalului
c.m. care a rămas la post pînă la ultimul acar pe timpul bombardamentelor aproape
zilnice ale avia\iei duşmane.
Transporturile s-au executat după indicaţiile biroului de transporturi militarP,
care tot timpul a stat la dispoziţia Armatei I-a şi chiar a marilor unităţi din subordine, mai precis diviziilor 1 infanterie-instructie, 1 ca\·alerie, 9 ca\'alerie, 19 infanterie
şi 14 infanterie.
Timişoara,

12 Iulie 1978
Colonel (rez). Simion

Păcurariu

17
MARŞlJL

SPRE NOI VICTORH

Fiind înlocuiţi din apărarea oraşului Timişoara de uniUlti din Di\'izia 14 infanterie şi trupe sovietice, am primit ordin, a ne deplasa in zona Ineu, unde era în luptei
Di vizi a 1 infanterie-instrucţie, din compunerea organică a căreia făceam parte>.
După completarea efeclivelor cu cei întorşi din Moldova, se reorganizeazd Regimentul şi începem un marş for\at pe ilinerariul: Ianova-Teş-Si§tarovi'll, Lipova-Radna-Clado\·a-Agriş-Ineu. Acest marş a fost executat mai ales noaptea şi in
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condi\ii grele, deoarece eram obligaţi a trece prin păduri şi drumuri apropiate dP
front şi sub activitatea intensJ a a,·ia\iei germane.
Intre localitatea Teş~Sistaro\'ăt am traversat o pJdure cu drumuri desfundate
şi impracticabile pentru o coloană de artilerie. Din Lipo,·a am trecut podul peste
Mureş în Radna cu ajutorul mijloacelor hipo- fiind un punct obligatoriu de trecere şi supra, eghiat de aviaţia inamică. Ne-am adăpostit întreaga coloană între
Radna şi Cladova şi la căderea nopţii am început a traversa - prin calea Cladovei - Munţii Zarandului. Aci nu erau decil poteci turistice şi a trebuit să facem
manevre de fortă" cu tunurile şi chesoanele, clcfrişînd pădurea, pentru a face loc
pieselor mai mari, spre a putea trece. Această manevră a durat circa 8 ore, pentru
a ne deplasa 2-<l km, şi la ivirea zorilor am ajuns în Valea Mare, unde am făcut
un nou popas de 2 ore.
Continuînd marşul, am intrat în dispozitivul Diviziei 1 infanterie-instrucţie, formîndu-se Coloana colonelului Viscopoleanu, compusă din Regimentul 5 vîniitori şi Regimentului 1 artilerie, spre a participa din nou la lupte, spre noi victorii.
11

Timişoara,

la 10.03.1977.

18
LOVITURA DE TOPOR

ln urm5rirca inamicului, coloana de infanterie, sprijinită de o balc rie de obuziere, mărşăluia fără a întîlni prea mari rezistente, în fa\ă. Sîntem avertiza ţi că în
flancul nostru drept au apiirut înfiltrnlii ale trupelor germane, din direcţia Salonta.
Fiind în capul coloanei, unde se afla bateria de obuziere, am formill o flancgarcl,i cu
un pluton de infanterie şi o secţie de ohuzit>rc. J\m ocupat o pozi\ie avantajoasă, profitînd şi ele o cca\li care se lăsase în acea diminea\ă şi nu se ridicase, cum se întîlneşte toamna.
Am chemat pc comandantul de pluton şi comandantii ele grupe şi le-am arZitat
misiunea lor iar comandantului de secţie şi celor de obuziere le-am arătat pozi \ia de
ocupat şi modul de execuţie al tragerii directe la aparHia inamicului. Nu au trecut
zece minute de la ocuparea pozi\iei arătate şi au început tragerile de arme automate sli se audu cit mai aproape. Personal am mers în poziţia obuzierelor şi am
hotărît să tragă la comanda mea prin lăsarea în jos a braţului cu şapca. Tragerea
urma să se facă cu un înă[tător de 500 m cu ricoşet, cu o viteză de 6-8 lovituri pc
minut. Apărînd grupele de recunoa5tere inamice, le-am lăsat să se apropie, oprind
deschiderea focului şi la infanterie, care urma să actioneze tot Ia comanda mea. Momentele grele de aşteptare, au făcut ca alît infanteriştii cît şi artileriştii să fie încorda li la maximum. Eram bine, adăpostiţi, inamicul nu se aştepta la o întîlnire. La
semnalul dat, a început răpăitul de puşti mitraliere şi arme, dar mai ales la tragere
cu ricoşet, exploziile 11 loviturii de topor", cum se numesc acestea, au pus în derută
şi pe fugă pe atacatori.
Stupefacţie. ln acel moment din flancul nostru drept, apare o grupă de 3-4 motociclişti cu mitraliere şi asalteazu grupa care începe retragerea către obuzierul nr. 1.
Merg la obuziere şi ordon să se tragă „la gura ţevei - mitralie", iar obuzierul 2 să
continue tragerea înainte cu ricoşet. La obuzierul 1 trece la ochire comandantul şi
clin cîte, a lovituri obligu motocicliştii să ia calea întoarsii, lăsînd două motociclete
il\ aria te şi 2 răni \i.
Intre timp a ~osit grosul coloanei, care a continuat înaintarea fără incidente.
0

Timişoara,

la 6 decembrie 1977.

Locotenent-colonel (rez). /onn Muzi/u
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19
EROUL SUBLOCOTENENT DE REZERVA NICOLAE HINOVESCU
DIN REGIMENTUL TIMIŞOREAN 5 VINATORI

ln războiul antifascist, între eroii Regimentului de recru\i 5 vînălori, care în
perioada scurtă dintre 23 August 25 septembrie 1944, dar plină de momente
dificile de luptă s-au distins prin virtuti ostăşeşti alese, înaltă conştiinţă a îndeplinirii
datoriei şi spirit de sacrificiu, a fost şi sublocotenentul de rezervă Nicolae Hinovesrn.
Născut în comuna Hinova din Judetul Mehedin\i, la 17 decembrie 1922, la vîrsta
de 22 ani comanda un pluton din cadrul companiei a 6-a a Batalionului 2 din Reqimenlul 5 vînători recruţi (instrucţie). A participat cu întreg regimentul la luptele
pentru apărarea oraşului Timişoara, între 11-18 septembrie Hl44.
In ziua de 11 septembrie 1944, cînd Regimentul 5 vînători recru\i, a\"ind sprijinul de foc al Regimentului 1 artilerie recruţi (instrucţie), executa un viuros contraalac asupra forţelor inamice ajunse pînă la sud de Timişoara (la marginea Fralelie>i
şi Chişodei, unde luptau în apărare militarii din Regimentul 13 dilăraşi), împreună
cu ostaşii pe care-i comanda, intră în luptă pentru prima dată, hotărî! şi energic.
ln clupă-amiaza zilei 17 septembrie 1944, cînd Batalionul 2 din Regimentul
5 vînători a făcut un zid viu, de nepătruns, în fata celor 12 tancuri inamice, premm şi a infanteriei hitleriste care farta repetat plitrunderea pe direcţia de n.v. a Timişoarei, ru precădere în sccloarele încredinlate companiilor 6 şi 7, recruţii regimentului de YÎnători, comandaţi cu pricepere de subofiţerii şi ofiterii lor, avînd şi sprijinul unor alle subunităţi militare de diferite arme, s-au apărat rn îndirjire, rZimînînd
neclinli(i pc poziţii. In fruntea plutonului pe care-l comanda, sublocotenentul Nicolae
Hino\·cscu s-a distins prin curajul, priceperea şi îndrărn0ala cu rare, neclintit, 11

Su blocotenen l
DUMITRAŞCU
NICOLAE, comandantul plutonului de mitraliere (compania
4-a) din Batalionul 1 al Regimentului 5 vîniilori.

Sublocotenent ADAM NICOLAE din Batalionul 1 al Regimentului 5 vinători.
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apărat pozitia încredinţată în cele mai dificile momente, reuşind prin focul sustinut
şi eficient. deschis cu întreg armamentul de care dispunea, să stZ'tvileasc[1 un inamic
superior atît numeric cit şi ca tehnică de luptă. Mai mult chiar, a asigurat cu foc de

sprijin plutonul vecin, greu încercat ele furia alacului inamic.
In continuarea acţiunilor de l11pt[1 la care a participat Regimentul 5 vină.tari,
de la Timişoara, Lipova, Beliu, în sectorul de actiune încredinţat de Divizia 1 infanterie-instructie, în zona Crişurilor, înaltele virtuţi ostăşeşti ale sublocotenentului Nicolae Hinovesc-u s-au remarcat încă odată. Aceasta în lupta difici!Z1 datei. pentru eliberarea localilălii Talpoş din judeţul Bihor, în ziua de 25 septembrie 1944.
Recrutii Regimentului 5 vînători, avînd sprijinul de foc al Regimentului 1 artilerie pornesc sustinut la atac contra unui inamic care apăra o poziţie bine organizată şi dotată. După 6 ore de lupte grele, în urma atacului executat cu tenacitate
şi hotărîre, localitatea este eliberată, înaintîndu-sc pînă la obiectivul stabilit în misiunea încredintată pentru ziua respectivă.
Eliberarea de sub ocupatia forţelor fasciste a lncalilălii Talpoş din judeţul Bihor
în ziua de 25 septembrie 1944 a costat şi viata sublocotenentului de rezervă Nicolae Hinovescu, fiu al judeţului Mehedinţi. A căzut la datorie în plină acţiune de
luptă, în fruntea plutonului pe care-l comanda, asigurînd îndeplinirea exemplară n
mi~iunii primite. In propunerea la clecornre „Post Mortem" se menţionează:
( ... ). Pentru modul deosebit cu care a condus plutonul în luptele pentru cucerirea
salului Talpoş, dind dovadă ele un înalt spirit de sacrificiu, curaj şi vitejie în conducerea unitălii sale. Continuu în fruntea ostaşilor săi, datoritu exemplului său şi cu
prctul propriei vieţi, plutonul său a reuşit să întoarcă pe la vest rezistenţele de la
liziera vest şi sud-vest Talpoş şi să cucerească obiectivul ordonat ( ... ). Cade grav
rănit în fruntea plutonului său în momentul cinci acesta a atins obiectivul. A murit Ia
postul de prim ajutor în timp ce i se dădeau primele ajutoare""
La 26 octombrie 1944, Divizia 1 infanterie-instruc\ie trimite, rn adresa nr. 1268,
Regimentului 5 vînători, brevetul provizoriu nr. 112 prin care s-a atestat decorarea
,,POST MORTEM" a sublocotenentului de rezervă Nicolae Hinovescu.
în Monitorul oficial (Partea I, nr. 40 din 19 februarie 1945) este menţionali1 decorarea „Post Mortem" a sublocotenentului Nicolae Hino, eseu, în baza Decretului
nr. 114 din 18 ianuarie 1945.
Imaginea sublocotenentului de rezervă Nicolae Hinovcscu, eroul de lc1 Talpo5.
va cl[dnui luminoasii peste timp, personificînct vitejie, lenilcitate, hol[1rîrc şi compcten\ii, alese virtuţi osU:işeşli şi spirit de sacrificiu dus lc1 colele cele mc1i înalte, pentru îndeplinirea exemplară a misiunilor de luptă încredinţate în slujba patriei.
Timişoara,

4 noiembrie 1978

Locotenent (rez). Nicolae Dumitraşcu
Locotenent (rez). Aurel Mirescu
Căpitan (rez). Nicolae Adam

20
DESPĂRŢIRE-DESFIINŢARE

La începutul lunii noiembrie 1944, în timp ce participa la acţiuni de luptă pc
tNitoriul Ung,niei, la n.v. ele Debreţin, în apropiere de Tisa, Regimentul 1 artilerie a
• A.M.A.N. -

M.St.M., Jonci nr. 506, dosar 56, f. 280,
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primit ordin de dcsfiintarc. Ca urmare trebuia sii vl\rsăm materialul de riizboi şi o
mare parte din efecti\'ul de militari Diviziei 3 vîni'1tori de munte românii, care continua luptele.
Am fost scoşi din luptă şi retrnşi în localitatea Derecske din Ungaria, unde s-a
trecut la aplicarea acestui ordin.
Comandantul de regiment, colonelul Romulus Viscopoleanu a convocat comandanţii de baterii şi le-a făcut cunoscut ordinul primit şi măsurile dispuse în acest sens.
După o pauză de 2-3 zile, timp în care s-a făcut o revizuire generală a tuturor materialelor, , izita medicală a militarilor precum şi a cailor, primim ordin de
a preda delegaţilor Diviziei 3 vînritori, tot materialul: echipamentul, harnaşamentul,
caii, căruţele, tunurile şi obuzierele cu chesoanele respective.
Cum majoritatea ostaşilor care erau vărsaţi, erau recruţii pe care i-am comandat şi instruit la Urseni, în vara anului 1944, înainte de despărţire le-am vorbit despre
importanţa continuării luptelor pînă la victoria finală asupra fascismului, de noile
misiuni pe care le vor primi şi i-am indrumat de a-şi face în continuare cu cinste
datoria, alături de aliaţii noştri.
Astfel militarii Regimentului 1 artilerie au continuat lupta, fiind încadraţi în altă
unitate.
După despărţire, cei care am primit ordin să definitivăm lucrările de desfiin\are,
dupli un marş forţat de 4 zile prin Bekescsaba-Gyula-Salonta-Arad, am ajuns la
Timişoara. Aici s-a format o comisie pentru încheierea lucrărilor de vărsare şi desfiinţare a Regimentului 1 artilerie, care se contopise cu Regimentul 37 artilerie din
Turnu-Seveiin.
Timişoara,

la 15. 04. 1978.
Locotenent-colonel (rez). Ioan Mazilu

21
ATACUL COMPANIEI A 7-A DIN BATALIONUL 2 AL REGIMENTULUI 5 VINATORI,
LA VEST DE HAJDUBOSZORMENY

Era spre sfîrşitul Junii octombrie 1944, compania a 7-a se afla în apărare' pc liziera de vest a oraşului Hajduboszormeny din Ungaria. Jn seara zilei precedente am
asistat la atacul unei unităţi de vînători de munte, la vest de oraş, care a fost respins de inamic cu pierderi foarte grele, pu\ini ostaşi scăpînd cu via\;i,.
La orele 18 am primit ordin scris din partea căpitanului Stamatiu, cu n11s1unea
-10 a ataca pe direcţia vest oraşul Hajdubiisziirmeny, pentru identificarea pozi\iei pP
cflre o ocupa inamicul, a for\ei de care dispune, a gurilor de foc şi a cuceri pozi \ia
Tl'speclivă.

Pentru a ataca, am cerut informalii de la căpitanul Slamatiu, comandantul meu
de batalion, asupra inamicului. Acesta, luînd legătura telefonică cu di\'izia din care
f,in·ilm part0, 11 primit răspunsul că nu posedă informalii.
Avînd o expericnlă de front destul de mor0, luînd parte la mulle alocuri şi
contraatacuri, mi-am organizat alacul constituind grupa de luptă care a plecat să ia
contactul cu avanposturile inamice la ora 19.
Lo ora 22 am fost onunţot prin rachete că s-a luat contactul cu inamicul, şi
m-am deplflsat cu întreaga companie pe locurile unde s-a instalat grupa respecli\'J.
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Din informaţiile primite, inamicul era foarte întZtrit, posedînd multe guri de foc de artilerie şi infanterie. Analizînd situaţia, rezulta că inamicul posedă o apărare bine întărită la circa l 500 metri de
poziţia ce o ocupasem pentru desfăşurarea atacului.
La ora 24 am desf[1şurat compania în trăgători
pe un front larg şi am pornit la atac prin suprindere, ftiră pregătire de artilerie, deoarece era o
noapte întunecoasti şi qilta de ploaie.
La circa 400 metri de inamic, acesta a clc>,diinţuit focul, trZtqînd de pe liziera oraşului spre compania mea, cu artilerie, branduri, mitraliere. Am
încercilt sti fac o breşii în ap[irarea inamicului ~i nu
am putut datorită focului puternic al lui. Am ocupat
atunci o poziţie în fi}\a inamicului, am dispus ca
plutonul din rezerva companiei sii se îngroape în
teren, iar restul plutoanelor au continuat încercarea
de a se infiltra în dispozitivul inamic, fapt ce nu
s-a reuşit.
Observînd focul inamicului mult mai puternic
clecît al companiei mele şi animat de dorin\a ele a
nu sacrifica via\a ostaşilor şi ofiţerilor mei, am orclonat retragerea celor două plutoane cu care mă
Locotenent (rez.) UNGUREANU
aflam pe linia plutonului de rezervi't, unde erau nişte
CONSTANTIN,
com:indantul
căpiţe cu paie şi lucrind cu hîrleţe, ne-am făcut
companiei a 7-a din Bataliogropile respective. Pînă în zorii zilei, toată comnul 2 al RC'gimentului 5 vînăpania se afla acl[tpostită.
tori
Atacul companiei a 7-a din batalionul 2 al Regimentului 5 vînători a produs dezlănţuirea artileriei inamicului în sectorul respectiv şi alarmarea tuturor unitZ'iţilor şi a comandanţilor din divizia noastră. Ocupînd poziţia din fa\a inamicului, am raportat Batalionului 2
că am luat contact cu inamicul, f[trii pierderi, ariitînd
pe hartii poziţia unde era
acesta cit şi compnnia men, cerind să fie trimise forte de întărire pentru a păstra
pozi\ia pe care ne-am instalat. ln cursul nopţii s-au fiicut şi instalaţii telefonice neccsure.
A doua zi nu s-a întîmplat nimic pînă la orele 18, cînd am primit vizita Statului Major al diviziei în frunte cu generalul Saidac, comnndantul diviziei şi a locotenent-colonelului Giuran. A., comandantul Regimentului 5 vînători. Am raportat despre starea grea în care se aflau ostaşii companiei mele care nu dormiseră dezechipaţi
timp de peste 30 de zile. ln timp ce raportam cit de hăr\uită şi obosită a fost compania mea, a început atacul inamic.
Focul de artilerie a fost atît de intens incit a distrus firele de telefon şi am
pierdut legătura cu spatele frontului. Efortul atacului inamic a fost îndreptat spre
flancul drept al poziţiei companiei mele. Focul nostru a reuşit să oprească înaintarea
inamicului, iar în sectorul din dreapta mea, în dispozitivul batalionului de vînători
de munte, inamicul a pătruns pînă în poziţie, dar românii n-au cedat şi a primit inamicul cu baionetele, luptă pe care inamicul n-a acceptat-o şi s-a retras.
După respingerea atacului inamic, comandantul diviziei, generalul Saidac, împreună cu Statul Major şi comandantul Regimentului 5 vînători s-au retras la posturile de comandă respective, fiind protejaţi de întunericul ce se lăsase. Am primit ordin să supraveghez inamicul în noaptea ce urma şi mi s-a promis că compania mea
va fi înlocuită a doua zi spre seară.
ln noaptea ce a urmat am trimis elemente înaintate ca avanposturi la 200 m în
fa\a poziliei şi mi s-au raportat mari mişcări în dispozitivul inamic.
A doua zi, aproape de zori, am vrut să fac o incursiune în dispozitivul inamicului şi n-am mai găsit decît cadavrele ostaşilor şi ofiţerilor din batalionul de vînători
de munte ce atacaseră mai înainte. A fost spectacolul cel mai înfiorător pe care l-am
44 -

Crlsla '79
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văzut

pe cîmpul de luptă. Inamicul a lăsat această unitate să se apropie pinu in dispozitivul lui, apoi a secernt-o cu mitralierele, aruncătoarele de fl<lcări şi grenade. Am
Yăzut o compnnie românească desfăşurată în trăgători cu comandan\ii ei în frunte,
prinsă într-o cultură de sfeclă de zahăr, din care muriseră to\i, din cauza aruncătoare
lor de flăcări şi grenadelor. Unii erau arşi pe fată şi mîini, al\ii aveau capelele distruse.
M-nm oprit lingă un sublocotenent tînăr, i-am luat port-hartui şi l-am deschis. An•a
în el o scrisoare adresată părin\ilor. Privindu-i pe ofiterii şi oştaşii noştri tlesfâşurali
în linie de trăgători aşa cum scrie la carie, dar to\i morţi, am în\eles că om în falii
cel mai cutremurător tablou de sacrificiu românesc vuzut pe cîmpul de luptă în ultimul război mondial.
Uucure.~li, 22 oclom/Jrie 1978

Locotenent (rez). Constantin Ungureanu,

BATALIONUL 2 DIN REGIMENTUL DE RECRUŢI 5 VINĂ TORI S-A DISTINS
lNDEPLININD lN MOD EXEMPLAR MISIUNILE INCREDINŢATE 1N DRUMUL DE
LUPTĂ STRĂBĂTUT IN RĂZBOIUL ANTIFASCIST
In anul 1944, la înfiin\area Regimentului de recruli 5 vînători, am fost numit
comandant al Batalionului 2, functie pe care am de\inut-o în continuare, atît în lunile
cit a ciurat procesul de instruire al tinerilor incorporali, cît şi în drumul de luptă stră
bătut ele la 23 August Hl44, în războiul antifascist, de la Timişoara pînă la nord-vest
de Debretin, pe teritoriul Ungnriei (pinii în ziua dP
27 octombrie 1944, cînd om fost rt1nit pe front şi
evncual).
lmi reamintesc cu vie emolie de moment~•le
grele de luptă, de efortul sus(inut pe care l-au dep11s f;1r;1 preget ostnşii, ~Jrilditlii, subofi\erii şi ofilerii
din batalionul pe care l-am comnndot.
Vitejia de care au dnt dovnc1;, militarii rtin
acest balolion, hotărirea cu care au înfruntat nesfirşitele greutii\i ale unor actiuni de lupl[1 deosebit de preten\ioase în raport de disponibilităţi şi
condiţii, modul exemplar cum şi-au inrteplinit misiunile încredinţate, mi-au r,imus adînc înlip[1rile
în memorie.
Voin\a nestriimutat,i cu care 11 luptat Batalionul 2 ol Regimentului de recru\i 5 ,·în/Hori a rămas
pentru •mine un veritabil simbol al d[truirii de sine,
al spiritului de sacrificiu şi mai ales al unei alesl'
\inule ost[1şeşti, virtuţi militare evirtent reliefate în
misiunile ele luptă încredintate.
Deşi au trecut 35 de ani, totuşi retr.:iiesc cu
aceeaşi intensitate luptele la care am luat part<'.
în succC'siunC'a şi e>,·olu\ia lor. Re, ăd pa reci chipuirile recrulilor din prima linie, pornind neînfrica\i la
c1tac sub comanda gradaţilor şi a comandanţilor lor
ele subunilă\i.
C~pitan STAMATIU IOAN, c-oCa un omaqiu adus eroismului de care au d,11
mandantul Batalionului 2 din
dovadă
militarii Batalionului 2 al Regimentului
Regimentul 5 vînl:itori
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luptele la care au participat în r5zboiul antifascist, redau în cele ce uraspecte reprezenlati\·e din contribulia meritorie pe care au adus-o I'!
îndeplinirea misiunilor încredintatl', în slujba patriei,
Intre unit5tile care urmau sa fie pregătite pentru cli~locarc, înoată co urma s5
fie primit ordinul de la M.St.M. secţia III-il, se aflu şi Regimentul 5 vîni:itori cure
staţiona în comuna Săcălaz, situată la cca 8 km vest de Timişoara.
începînd din 13 august 1944, Re>gimcntul de recruli 5 , înălori a efectuat loute
pregătirile necesare, în ,eclerea deplasării ce urma ,;ă aibct Io,, imc,diat dup{t primirea
ordinului. Astfel batulioanele de recruli s-au sepurat de compunia depozit (clevonită
P.S.), s-a ver,ficat ordinea de btitaie a subunit5lilor, înmatricularea întregului personal şi eliberarea semnelor de identitate (medalioanelor), ,erific:area întregului armament, a muniţiei aflate la dispozilie, asigurarea materiulă corespunzătoare în raport
de necesitătile estimate precum şi pregătirea serviciilor.
Această activitate organizatoric5, desfăşurat5 în intervalul D - 23 August l!H4,
il prezentat o deosebită importantă, în condi\iill' specifice zonei Timişoara, pontru
îndeplinirea operativă şi în bune condiţiuni a misiunilor încredinţate Regimontului 5
vîn5tori, începînd din noaptea de 23/24 august 1944.
Batalionul 2 al regimentului, cu cele 4 companii de puşcaşi, avea ordine>a de bă
taie slabilitZI, armamentul verificat şi bine întreţinut iar trenul de lupUi pregiHit.
Imediat după anunţarea prin posturile noastre ele radio a comunicatului oficial
din 23 August 1944 orele 22, pri,ind declanşarea insurecliei, comandantul Regimentului 5 vînători, din proprie iniliativă a dat ordin de alarmare a unitălii şi de convocare n ofi terilor la postul de comandă.
Am condus şi controlnt personal pre>g5tirea batalionului, care ,u rnpiditate> a
fost gata de a intra în actiune.
La postul de comandă al unitălii, LI. rolone>l Giurnn Ale>xandru a anun\nt ofi\0ri1
convoc:ati despre comunicatul oficial, care a fost difuzat prin posturilP noastre de> n:1dio. Totodată, a dispus ca întreg regimentul să fie gala de a intra în actiune în
raport de siluatic şi de ordinele care ,,or fi primite. La postul de comandă al Regimentului 5 vînători, legătura telefonică cu Permanenta Diviziei I infanterie-inslructie din Timişoara, era continuu asigurată.
S-n remarcat promptitudinea, unitatea de vointă, operativitate-a şi fermitatea cu
care o actionnt întregul regiment în acest moment istoric.
In jurul orelor 23,30 se primeşte ordin telefonic din partea divizie>i, ca Regimentul 5 vînători recru\i să se deplaseze clin comuna Săcălaz, la Timişoara pe>ntru a asigura paza oraşului. Ace>asta 11 fost prima misiune din drumul de luptă a unitălii în
războiul antifascist.
ln noaptea de 23/24 august 1944, în jurul orei 2, a înec-pul deplasarea regimentului spre Timişoara.
Slrăbătînd în marş, drumul de la Săcctlaz la Timişoara, împreună cu Batalionul 2 pe care-l comandam, am remarcat hotărîrea cu care tinerii ostaşi, recruti, se
îndreptau spre oraş. Mergeau cu încredere pentru n apăra Timişoara, oraşul reşedinlă
de garnizoană a regimentului din care făceau parte.
Din ordinul Diviziei 1 infanterie-instruc(ie, în zona Timişoara, pentru apă
rarea oraşului s-au format detaşamentele operati\ e: colonel Corbu, Lt. colonel Giuran şi colonel Costescu.
ln ziua de 24 august 1944, la orele 14, Regimentul 5 vînători a intrnt în Detaşamentul operativ Lt. colonel Giuran Alexandru, avînd stabilită poziţia de rezistentă
de la Sînnndrei vest calea ferată Sînnndrei Timişoara, la Freidorf şi Parta.
Din acelaşi detaşament a făcut parte şi Regimentul 1 artilerie Batalionul de garnizoană, 1 pluton ele pioneri clin Regimentul 7 pioneri, compania de grăniceri Jimbolia
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în teritoriul respectiv, serviciile militare C.F.R. din sta-

Batalionul 2 a primit pentru apărare sectorul de la sud de Bega cu misiunea de a
direcţiile Timişoara Utvin şi Timişoara Şag - Timişeni. A fost dat un pluton
detaşament înaintat la Sînmihaiul Român pentru a supraveghea canalul Bega.
In sprijinul batalionului a fost dată bateria 2 (obuziere) din Regimentul 1 artilerie instrucţie. Tot în acest sector a fost amplasată şi compania a 4-a de mitraliere (comandant Lt. rez. Aurel Mirescu), pentru a întări apărarea organizată pc>
direclia Timişoara-Şag.
Se remarcă faptul că intrarea în poziţiile stabilite s-a făcut pînă la orele 16, deri
în decurs de numai două ore dela primirea ordinului. Dacă se ţine ront de faptul
că unitatea era formală în mare parte din recruţi, operativitatea cu care a fost îndeplinit acest ordin, este elocventă pentru a evidentia promptitudinea cu care au acţionat tinerii ostaşi, prezen \i la datorie în acele momente hotărîtoare.
Pentru îndeplinirea în cît mai bune condiţiuni a misiunii de apărare a sectorului
încredinţat batalionului.
Incepînd din ziua de 24 august 1944, au fost efectuate următoarele:
- organizarea pozi \ii lor de lup Ul ale infanteriei cît şi ale artileriei;
- stabilirea planurilor de foc ale infanteriei şi artileriei;
lucrările genistice necesare;
- asigurarea de suficientă muniţie pentru a Iace faţă oricărei situaţii;
- continuarea instruirii recruţilor în con di Iii concrete de teren şi în situa Iii
tactice posibile, cu accent asupra utilizării cît mai judicioase a particularităţilor terenului;
- instruire specială pentru lupta anti-tanc;
- instruire, în condiţii concrete de teren, privind observarea, legătura dintre
subunităli, efectuarea transmisiunilor;
- măsuri pentru apărare anti-aeriană.
In zilele de 2 şi 3 septembrie 1944, Regimentul 5 vînători a fost reorganizat în
scopul echilibrării puterii de foc a ambelor batalioane, în ideea de a putea s,i acţin
neze autonom, în caz de nevoie, chiar în sectoare sC"parate avînd misiuni difNilC'.
Efectivele unităţii au sporit prin venirea de militari de la P.A., clin concediu, din spitale, concentrări ele. Ca urmare regimentul de instrucţie a fost organizat în două
batalioane, fiecare avînd cite patru companii, precum şi propriu tren de luptă. De
asemenea regimentul a mai dispus de o companie de armament greu regimentar şi
de trenul regimentar.
Batalionul a rămas în continuare în apărare în acelaşi sector pînă în ziua de
7 septembrie, cînd poziliile organizate, au fost predate unor subunităţi din Regimentul 13 călăraşi.
După predarea sectorului, Batalionul 2, în seara zile ele 7 sc>plembrie 1944, cătr€'
orele 21, împreună cu întreg regimentul s-a deplasat in comuna Sînandrei, situată la
cca 10 km nord de Timişoara. ln ziua urmiHoarc au fost aduse in comună sC"n iciilc
regimentului.
Unitatea a rămas în localitatea Sînandrei, trei zile, timp în care s-a exC"cutat
program de instruire şi administrativ.
In dimineaţa zilei de 11 septembrie 1944, în jurul orelor 8, în timp ce mă aliam
cu batalionul în teren, în imediata vecinătate a comunei, continuind procesul instrucţiei de luptă al recrulilor, am primit ordin de la comandantul re~Jimentului, de a facl'
de îndaW adunarea subunitălilor. J\cC"asta întrucît se anunţase că formalii inamice au
încălcat frontiera de stat şi înaintează pe direcţia de sud a oraşului Timişoara.
De îndată am dispus adunarea subunităţilor aflate pe cîmpul de instruclie, de
pe izlazul comunei şi am făcut pregătirile necesare in ,·ederea întrării în acţiune.
bara
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scurt timp am primit ordin să ne deplasăm spre Timişoara, uncl0 urma să
în dispozitivul de apărare al oraşului, conform ordinelor cc urmau să Jie primite din partea Diviziei 9 cavalerie care se afla în localitate.
ln jurul orei 9 Batalionul 2 al Regimentului 5 vînători instrucţie s-a pus în
mişcare cu luarea măsurilor de precauţie necesare. Ajunşi la Timişoara, ini\ial s-a
dispus întrarea în dispozitiv de apărare, în sectorul de sud al oraşului, pentru ca
ulterior să se dispună modificarea dispozitivului, întrucît urma să executăm un contraalac pentru a respinge forţele inamicului care s-au apropiat pînă în marginea de sud
a localităţii Fratelia.
ln timp ce traversam oraşul spre poziţiile ele luptu, am remarcat cum numeroşi
locuitori se bucurau la vederea subunităţilor noastre, care se îndreptau hotărîtc pentru a opri şi nimici forţele inamice. Tramvaişlii clin Timişoara au dat un spijin important, asigurînd transportarea cu rapiditate a unor subunităţi, a unei părţi a tehnicii
de luptă şi a muniţiei necesare, din centrul oraşului (Piata Operei şi a fostei Primării) şi pînă la capătul liniei de tramvai de la Fraţelia. Ca urmare subunilătile au
putut intra cu aproape o oră mai devreme în poziţiile ordonate.
După o scurtă pregătire de artilerie, efectuată de Regimentul 1 artilerie, la
orele 15, Regimentul 5 vînători a declanşat contraatacul.
Batalionul, 2, pc care-l comandam, s-a avintat năpraznlc în luptă. Am rămas surprins în primul moment, cinci am văzut tinerii rccruti, cu instruc\ia încă neterminată,
fără experien\a războiului, pornind în iureş împotriva inamicului. Vigoarea contraalacului a fost de-a dreptul uluitoare. Ostaşii care înt1inte de orele 15 erau în aş
teptare, cu mîinilc încleştate pe arme, aşteplînd racheta care să indice pornirea Ia
alac, erau acum neînfrica\i, în plină actiune. Inamicul a încercat să schitcze o rezistentă, dar impetuozitatea atacului desfăşurat simultan de ambele batalioane, car0 actionau pe un front larg, l-a determinat să se replieze în grabă spre o pozitie mai fa\ orabilă pen Iru luptă.
Ostaşii Batalionului 2, alternînd focul cu mişcarea, înaintau
în ritm su~tinut.
Cunoscînd particularităţile terenului din perioada de instruire efectuată între 24 auqust şi 7 septembrie 1944 şi văzînd că inamicul se retrage din fata lor, recruţii reqimentului 5 vînători, au continuat înaintarea cu şi mai multă vigoare. Nu mai erau
recruţii timizi de la instrucţie, erau adevăraţi vrednici luptători conştienţi de importanta momentului.
Recruţii Regimentului 5 vînători
erau hotărîli să izgonească inamicul care
călcase pămîntul strămosesc ajungînd la marginea Timişoarei şi l-au silii! să se retragă în acea zi de 11 septembrie 1944.
Supuse presiunii subunităţilor de vîniHori, fortele vrăjmaşe au încercat să apere
localitat0a Şag precum şi pozitia celor două poduri de peste Timiş, dar în zadar. Ostaşii noştri, atacînd în continuare, cu vigoare şi continuitate, pozitiile de rezistentă ale
inamicului amplasate în grădini, pe străzi, în unele case, în , ii şi în unele culturi din
vecinătatea localităţii, l-au silit în cele din urmă, după lupte aprige, în care am fost
nevoiţi să utilizăm, armamentul automat, aruncătoarele de 60 şi 81,4 mm şi chiar grenadele, să c0dezc localitatea şi să se retrnqi't în qrabi1 spre sud, prin apa rîului Timiş.
ln dCcasti't luptii. este rănit elevul plulonicr adjutant Jacob Nicoscvici, care în frunt0a plutonului pc care l-a comandat s-a dintins în mod deosebit, prin felul cum a actionat în poziţia celor două poduri de peste rîul Timiş.
In seara zilei de 11 septembrie 1944, în jurul orelor 20, Regimentul 5 vînători
şi-a îndeplinit cu cinste misiunea. A eliberat localită\ile Şag şi Parta, iar inamicul a
fost izgonit la sud de rîul Timiş.
ln această primă luptă, la acest botez al focului, recruţii Regimentului timişo
rean 5 vînători au repurtat o strălucită ,,ictorie, respingînd forţele năjmaşe ajunse la
marginea ele sud a Timişoarei. Acest prim examen a fost trecut în mod strălucii.
Ziua d<' 11 septembrie 1944 a fost lungă şi extenuantă, dar efortul care au trebuit să-l depună recrutii nu s-a terminat la orele 20. ln continuare, a început organizarea unor noi pozitii de apărare pe malul de nord al rîului Timiş, de la localitatea
intrăm
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Parta la Şag şi pcidurea Girocului, inclusiv, prin aceasta fiind solicitate din plin resursele fizice ale militarilor. Lucrările au fost efectuate fără. pre~Jel şi în cele mai bune
condiliuni.
Rcgimenlul ele recruli 5 ,·în~itori a rămas în api:irarc pe malul ele nord al rîului Timiş, pc illiniamcntul organizai de la Paria lu Şt1g şi p{1durea esl de <1ccast11
localilatc, în intervalul de la 11 septembrie l!H4 orele 20 şi pînă în ziua de 14 septembrie Hl44. ln baza ordinului primit din partea Diviziei 9 cavalerie a intcrn•nit
modificarea dispunerii în poziţii de apărare a subunitălilor din compunerea organicJ
a Regimentului 5 vînători instruclie, începînd cu 14 septembrie 1944. Astfel Batalionul 2 pc care-l comandam, compania de armament greu regimentar (comandant cpt.
Gheorghe Constantinescu), precum şi comanda regimentului au fost aduse la Timişoara, în vederea întăririi sectorului de apărare al oraşului pe direclia de n.,·., la
marginea cartierului Mehala. ln pozitia de apărare stabilită pe malul de nord al rîului
Timiş, de la Paria la Şag şi pădurea de la est de aceaslă localitate, a r~îmas doar
natalionul I (comandant cpt. Ioan Petrescu) din Regimentul 5 ,·înători instructie, avînd
în sprijin o baterie de artilerie din Regimentul 1 artilerie.
Batalionul 2., în după-amiaza de 17 septembrie 1944 a rămas neclintit în poziţia
de apărare de la nord-Yest de Timişoara, la marginea cartierului Mehala.
Aflat în prima linie, de unde comandam batalionul, am remarcat tenacitatea apă
rării noastre. Era un Yeritabil zid viu de nestrăbătut. Ostaşii, subofiterii şi ofiterii din
Batalionul 2 nu au permis inamicului să intre în oraşul Timişoara. A fost ziua ce11
mai critică din această parte a oraşului. In fata noastră formaţia de tancuri inamice,
urmată de infanteria acestuia, a supus la
grele încercări subunităţile noastre de
recru\i.
. Nici tancurile vrăjmaşe care se repezeau cu furie, nici abundentul armament
automat cu care inamicul arunca o veritabilă grindină de gloante asupra poziliilor
noastre, nici focul aruncătoarelor sale, nu a reuşit să diminueze forla apărării.
Luptînd eroic, cade la datorie sergentul Roşu din compania 6-a şi estl' grav riinit
sit. Seculici Alexandru, care au înfruntat cu îndrăzneolă iureşul inamic, pc direc\ia
principală de atac. Tancurile inamice ajung în apropierea poziţiilor noastre de apă
rare, căutînd să le destrame spre a permite astfel infanteriei să străpungă şi să
înainteze spre oraş. ln acest moment critic, cînd sectia noastră de tunuri antitanc, tip
Boffors de 37 mm, precum şi o mitralieră au fost reduse la tăcere, am ordonat
de a se face adăpostirea în pozitii, spre a separa formaţia de tancuri de infanteria inamică. Ajunsă în fata poziţiilor noastre, infanteria inamică, a fost supusă unui
foc susţinut şi neîntrerupt deschis cu întreg armamentul de care a dispus Batalionul 2.
Eficienta focului deschis a determinat ca infanteria inamică să înceteze atacul, formatia de tancuri ce depăş·se poziţia noastră, ramlnînd astfel izolată şi fiind luată sub
focul artileriei antitanc sovietice care era instalată, în partea de nord-,·est a oraşului.
lncercările nicute în continuare de trupele hitleriste de a străpunge po:ti\ia noastră
nu au dat rezultate. Tinerii ostaşi ai Batalionului 2 nu numai că au reuşit să lichideze
o infiltrare a inamicului spre marginea cartierului Mehala, ci chiar prin focul sustinut deschis şi efectuarea unui contraatac limitat a reuşit sd restahileasc~ po1itia şi
să diminueze foflele inamice.
ln sprijinul Batalionului 2 s-n aflat pe direr\ia (drumul) de la Timişoara ~pre
Arad, o companie de grănireri, o rompanie auto-moto (comandată de rpt. Gh. Ou:tdugan); se afla în flanc o companie din Regimentul 17 infantc>rie şi piese de artilerie antitanc S0\'ictică. A venit în sprijin şi balerill de artilNie a Regimentului I arlilerir
înstruc\îe (comdndant cpt. Ilie Bucurescu) şi Divizionul de artilerie antiaerian{, aflat
în acea parte a oraşului (care a deschis foc tNestru asupra inamicului). De asemenea a acţionat în această zi şi compania de armament greu regimentar a Regime>ntului 5 vînători.
Şi la marginea de nord-vest a oraşului Timişoara, ostaşii Ratalionului 2 au ar«"ltat duşmanului „di nici pe aici nu se trece". A fost un veritabil examen rle maturitate pentru rPcrutii batalionului, trecut in mod striilucil. Vil<'jia recrutilor, în luptele
din liun de 17 septembrie 1944, s-a remorcat în mod e\'iclent. Cu toată superioritatea
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numerica ş1 m tehnică de luptă de care a dispus inamicul, rccrulii Rcqimentului 5
vînători şi-au apărat cu cinste vatra strămoşească, S-au evidcn(iat prin hotărîrca cu
care au luptat companiile 6 şi 7 aflate în după-amiaza de 17 septembrie 1944, în cca
mai critică situa\ie, pe dircclia loviturii principale a inamicului. Pe acec1~tti dirc'c\i0
s-c1u distins plutoanele com,mctate de sit. Alexandru Seculici, Sit. rc1,. Nicolt1e Hinovcscu şi sit. Stegaru.
Dup/î ce Regimentul 5 vînători instruclic şi-a îndeplinit cu sucn's misiunile
încrecl;nţate în zona Timişoara, pentru aptirarea oraşului, a primit ordm de a se deplasa în marş forţat spre zona Crişurilor, pentru a reintra în subordinea Diviziei 1 infanterie-instrucţie. Deplasarea a început în dimineaţa de 19 septembrie 1944.
Marşul fortat, pe drumuri de!:>fundate, uneori pe ploaie şi pe vînt, fără suficient timp de odhnă, s-a efectuat în condilii extrem de grele. Tenacitatea cu care
recruţii au înfruntat aceste greutăţi, după zilele istovitoare alP luptelor p0ntru apă
rarea Timişorii din săptămîna precedentă, a fost remarcabilu. StrctliiÎtînd acust drum
împreună cu batalionul pe care I-am comandat, am remarcat hotiîrîrea cu care ostaşii
şi ofiţerii se îndreptau spre zona de luptă din Crişana. Mergeau spre ii elibera pe
fraţii ardeleni aflati sub ocupalia fortelor fasciste.
Cuvintele pot doar în limitată
măsură să reflecte imaginea subunitătilor, voinţa de neclintit şi acel efort colectiv
şi unitar desfăşurat ca un torent spre obiecti\·ul stabilit.
Sosit în dreptul localitătii Talpo5 din judelui Bihor, Regimentul 5 vînători
instrucţie avînd în sprijin Regimentul 1 artilerie instruc\ie, s-a pregătit de îndaUi de
a intra în luptă.
ln jurul orei lJ, Batalionul 2 al Regimentului 5 vinătnri instruc\ie cu sprijinul
de foc al Regimentului 1 artilerie instruclie şi al companiei de armament greu reqimentar, porneşle la atac asupra localilctlii Talpoş, puternic apărată. Inamicul se
încă p/1 lînează sZ, reziste. Arc loc un puternic schimb rle focuri de am beie p;irl i.
Ostaşii Batalionului 2, comanda\i cu competent[1 ele grada\ii şi ofiţerii lor reuşesc
să se apropie de pozitiile inamice, cu tot focul ucigător deschis de acesta cu
armamentul de care dispune11. Atacul executat cu hotărire de către subunită\ile noastre progresează. Concomitent cu manenarea localitălii Talpoş, o parte din Batalionul 2 ajunge pe aliniamentul Tăut-Batărul Nou, stabilit drept obiectivul zilei. După
aproximativ 6 ore de lupte grele, inamicul a fost ne\·oit să se retragă în grabă.
Batalionul 2, a repurtat încă un strălucit succes în drumul de luptă străbătut
în războiul antifascist. Astfel în ziua de 25 septembrie 1944, pînă la orele 19 a reuşit
si.i elibereze localită\ile Talpoş, Tăut şi Batărul Nou din judelui Bihor.
intre subunităţile care au trecut rîul Crişul Negru, prin i!p<l şi sub focul sustinut
deschis de inamic, s-a aflat şi plutonul comandat de sit. rez. Nicolae Hinovcscu. Calm,
viteaz şi hotărît, a atacat cu competenlă şi tenacitate pmiliil0 ele apărare ale duşma
nului, situate în partea de ves,t a satului. Allernînd focul bine chibzuit, cu mişcarea,
a ajuns cu plutonul, în fruntea căruia se> afla, aproape ele marginea satului, obligîncl
inamicul din acea parte să se replieze. T(•renul însă cm minat şi focul deschis d<2
inamic a creat pierderi acestei subunităti. A condus neînfricat atacul pînă a căzut
grav rănit în plină luptă împreună cu a[li ostaşi, tocmai cînd a reuşit să facă o
bruşă în poziţia api.iratd dE:' inamic în acea parte a satului, uşurind astfel actiunea
celorlalte subunită\i aflate în alac. Dupti scurt timp a murit la postul ele prim ajutor
al regimentului.
Eroul sit. rez. Nicolae Hinovcscu şi-a dat viaţa în ziua de 25 septC'mbriC' 1944
pentru eliberarea satului Talpoş din jucle\ul Bihor, de sub ocupa\ia forţ0lor fasciste.
Numele acestui tînăr, în vîrstă de numai 22 de ani, s-a înscris la loc ele cinste,
prin faptele săvîrşitc în luptă şi jertfă supremti în slujba patriei.
Eroul sll. rez. Nicolae Hinovescu, distins ofi\er al Batalionului 2 al Regimentului timişorean 5 vîn~îtori instruclie, rămîne pentru noi un simbol al vitejiei, al spiritului de ..,acrificiu şi al unor înalte calităli ostăşeşti,
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Batalionul 2 al Regimentului 5 vin/Hori instruc\ie, a fost angajat în 1iua cif'
30 septembrie 1944, în dificila luptă în repliere clin zona localitălii Salonta, în contra
unor forţe inamice mult superiome atit numeric cit şi în ce priveşte tehnira de lupti.i.
Cu toată intervenlia formaţiilor de blindate inamice, care la un moment dat au reuşit
chiar să învăluie localitatea Salonta (în după-amiaza zilei de 30 sept. 1944), totuşi
subunită\ile batalionului, au aclionat ordonat, cu eficientă şi calm, desfăşurînd cu
competentă lupta în repliere. Cu pierderi minime, batalionul, a reuşit la slîrşitul zilei
de 30 septembrie 1944 să consolideze apărarea pc un aliniament mai favorabil, contribuind împreună cu alte unităţi şi subunităţi la de~trămareil coeziunii forţelor inamice care au executat contra lovi tura în acest sector.
ln fata fortelor duşmane care se apropiau, a rămas neclintit pe poziţie, soldatul
Păulescu Petre, trăgător la milralieră. A rămas pe poziţie, trtigincl neîncetat, fără a
renunţa la luptă, deşi inamicul a ajuns în apropiere, pînă în momentul în care a
căzut lovit de un glonţ.
Tînărul erou, soldat din contingentul HHS şi-a dat via la pentru aptirarea pozitiei încredinţate, îndeplinindu-şi cu sacrificiul suprem misiunea, pentru patrie.
lncepînd din noaptea de 7;8 octombrie şi pînă în dimineaţa zilei de 10 octombrie 1944, Regimentul de recrnti 5 vînători a efectuat un marş Iorţat, susţinut, în
condiţii extrem de grele drumuri desfundate de ploi, temperatură destul de scă
zută, cu insuficientă odihnă şi hrană spre a ajunge la ouiectivele stabilite prin
ordine care veneau succesiv. In ziua de 10 octombrie 1944, dimineaţa, a ajuns în
faţa localităţii Nagyrabe, puternic întărită de inamic.
ln ziua de 10 octombrie 1944 în jurul orelor 14, Batalionul 2 al Regimentului 5
vînători, împreună
cu Regimentul 49 cavalerie sovietic, declanşează atacul împotriva pozitiilor de apărare inamice, amenajate la marginea şi în interiorul localită\ii
Nagyrabe. Situaţia din zonă a impus de a se acliona cu cea mai mare rapiditate. Atacul a fost început în foarte bune condi\ii, dar înaintarea s-a făcut extrem de greu.
Inamicul dispunînd de puternice forte, amplasate în poziţii bine amenajate în raport
de specif.cul terenului, a daclanşat un foc extrem de puternic, deschis de armament
automat, aruncătoare de mine şi artilerie. Dupti circa douti ore şi jumătate de lupte
înverşunate, subunităţile Batalionului 2, au ajuns, pe direcţia vest, de liziera localităţii Nagyrabe. Trupele naziste au contraatacat cu înverşunare, folosind formalii de
tancuri, sprijinite de autotunuri, de aruncătoare şi de artilerie. Infanteria inamică
a intensificat tragerile executate cu un abundent armament automat. Supus unei
puternice presiuni, Batalionul 2 a executat o repliere de cca 300 de metri, pe o
poziţie mai favorabilă de luptă, de pe care cu tot efortul depus, nu a mai putui
înainta. Puterea de foc a inamicului la Nagyrilbe, era net superioară celei de care
dispunea Regimentul 5 vînători instrucţie. Cu toate acestea, voinţa neclintită de a
lupta contra forţelor fasciste, a făcut ca militarii noştri, prin vitejie, tenacitate şi spirit de sacrificiu, alese virtuţi ostăşeşti, să suplinească decalajul care a existat între
tehnica de lupld cu care am fost dotaţi şi potenţialul trupelor năjmaşe aflate în fa\ă.
Scurt timp după orele 17 este introdus în luptă şi Batalionul I al Regimentului 5
vînători instrucţie, care acţionează în iureş, căutînd a manevra localitatea. lnaintînd
cu rapiditate, ostaşii noştri ajung pe pozi\iile inamicului, unde atacă la baionetă.
Ajunşi la liziera satului pe la orele 18,30 nu au mai putut înainta. Cade la datorie,
în această zi sit. rez. Nicolae Vodă, care a luptai neînfricat. Batalionul ar0 numC'roşi
răniţi în aceaslil acţiune. lmpotriva subunitălilor noastre care au ajuns pe liziera satului Nagyriibe, inamicul concentrează din nou focul abundentului armament de care
a dispus în acest sector. Din nou inamicul a introdus în luplil formalii de tancuri
pentru a zăgăzui orice încercare de pătrundere în Nagyr.i.be. Au urmat timp de
citeva ceasuri executarea de trageri de pe pozilii. Aceste schimburi de focuri, care
din timp în timp alternau în intensitate, arătau că inamicul era puternic şi că nu
intenţiona să cedeze poziţiile. lntradevăr, în condi\iilc specifice localităţii Nagyrcibe
a reuşit să amenajeze uncie lucrări menite a da Uiric ap;jrării. La marginea satului,
în apropierea canalului cu apă erau amplasate numeroase cuiburi dotale cu armament
automat. Se afla chiar amenajată o cazemată (ulterior am constatai, construită din
material lemnos şi pămînl) iar în unele poziţii precizate erau tancuri îngropate. In
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casele de la marginea salului cit şi de pe slrăzi se aflau amplasate poziţii de rezislenţă, care permiteau de a se asigura o mare concentrare de foc pc direcţiile de atac.
Deşi extenuati după marşul fortat efectuat clin noaptea ele i'8 octombrie şi pînă
la 10 octombrie, înfruntînd intemperii, luplînd cu oboseala instalată prin somn insuficient, militarii Regimentului 5 vînători instrucţie au etalat resurse neb~nuitc. ln
limpul nopţii de 10/11 octombrie 1944, pe la orcic 1 s-a pornit din nou la atac asupra
localităţii Nagyrabe. Cum era de aşteptat inamicul a intrat prompt în actiunc. Cu
toată violen\a focului deschis de acesta, vînătorii noştri pătrund în sal iar unele
subunităţi ajung chiar pînă la liziera ele nord a localilătii, unde au instalat în pozitic
milralierelc. A venit şi riposla inamicului. Subunităţile noastre s-au menţinut pe poziţiile cucerite, luptînd eroic timp de cîteva ore, clar supuse unui foc copleşitor şi
acţiunii formaţiilor de tancuri duşmane au fost nevoi te să se replieze din nou în
apropierea bazei de plecare la atac, fiind însă angajate susţinut în luptă cu inamicul.
Schimbul de focuri a continuat. In zilele următoare s-au efectuat noi încercări ele a
se pătrunde în localitate dar fără rezullat. Inamicul nu voia să o cedeze. Comandamentul sovietic introduce în luptă noi şi puternice forte în zonă. Luptele iau amploare,
dar pînă în primele ore ale zilei de 17 octombrie situa \ia poziliilor se menţine aceaşi.
ln zorii zilei de 17 octombrie inamicul s-a retras, sulrnnitătile noastre patrundnd în
Nagyrabe şi în continuare înaintînd spre a-l obliga să lupte.
ln luptele din zona localită\ii Nagyrci.be de pe teritoriul Ungariei, între 10-17 octombrie 1944, ostaşii, subofi terii şi ofi terii Regimentului 5 vînători instrucţie s-au
acoperit de glorie. Faptele lor de vitejie, asalturile vijelioase şi repetate asupra poziţiilor inamice, ţinula ostăşească şi spirilul ele sacrificiu au alim cotele cele mai
înalle.
Rememorînd faptele, cinstim în acelaşi timp şi numeroşii eroi ai Regimentului
de recruţi timişorean 5 vînători, care şi-au dat \ iala şi au fost răni li în violentele
lupte din zona localitălii Nagyrabe.
Drumul de luptă străbătut de vînătorii timişoreni a continuat. Ne îndreptam spre
noi localităţi. La 19 octombrie am ajuns la Hajduszoboszlo, iar la 23 octombrie la
Hajduboszormeny. ln zona acestei localităti ne-am instalat în apărare. ln zilele de
23 şi 24 octombrie, au avut loc puternice dueluri de artilerie. Misiunile se succed
în ritmul imprimat de desfăşurarea unor lupte ln care erau angajate puternice forte
de ambele părţi. ln ziua de 27 octombrie 1944, fiind rănii, şi evacuat m-am despărţit
de militarii Batalionului 2 recruţi, pe care l-am format, cu care am participat în luptele în care a fost angajat şi de care m-am ataşat.
1. Batalionul a fost angajai în lupte cu un specific foarte diferi/. Astfel:
- contraatac executat în plin şes, avînd flancul stîng nesprijinit de nici o unitate sau subunitate (la Timişoara. în ziua de 11 septembrie 1944);
- apărarea pe un aliniament precizat, avînd în spate un interval mare liber şi
flancul stîng nesprijinit (poziţia de apărare adoptată pe malul de nord al rîului Timiş
între 11 septembrie 1944 orele 20 şi pînă la 14 septembrie 1944);
- apărarea fermă pe pozi\ii, în care a a.clionat pentru separarea formatiilor de
tancuri inamice de infanterie care le urma (în sectorul de n.,·. al Timişorii la 17 septembrie 1944);
- atacarea unei locali!ăti puternic apărată de inamic, prin manevrare în plină
1.i ~i pătrunderea adînc în disµozilivul inamicului (eliberarea localită\ii Talpoş din
judelui Bihor la 25 septembrie 1944);
- lupta în repliere, păstrînd compactitatea şi pulerea de foc a subunităţilor,
adnd în vedere principiul eficienţei şi amplasarea pe un aliniament mai fa\'orabil de
aparare, contribuind astfel la destrămarea contralO\·iturii inamice din zonă (Salonta,
în ziua de 30 septembrie 1944);
- atacurile executate în zona localităţii Nagyrii.be de pe teritoriul Ungariei
contra unui inamic amplasat in poziţii de apărare bine organizate (între 10-17 oclombric 1944), a.vinci în dotare abundent armament modern;
2. in itincrnriul de luptă străbătut în războiul nntilacsist, ln anul 1944, Rata/ionul 2, a fost solicitat fără răgaz, misiunile încrcdin/ate allernînd cu marşuri exte-
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1111antc în condiţii extrem de grele. Ca urmare au fost 1,0/icitatc din p/i11 resursele
fizice ale mi/ilarilor de toate gradele. S-a remarcat î11 lot acest drum ele luptă voi11/a, lwiărirea fermă de a se îndcpli11i misiu11i/e în cil mai bune condi/ii.

]. ln luptele în carr' a fost angajat Batalionul, a avut în fală, frecvent, un inamic dotat cu armanwnt automat mult mai abundent, fapt care i-a conferit acP'>tuia q
ridicală putere de foc. Ca urmare ii fost necesar din partea recrutilor, un plus dl'
cnPrgio, de curaj şi încredere în propriile forte, pentru a se aYînta prin ploaia de
gloan\c spre poziliile inamicului şi spre a-l înfrînge. Aceste trăsături morale pc care
le-au avut tinerii ostaşi, recru\i din batalionul pe care l-am comandat, se impun a fi
subliniate. Repetatele atacuri executate asupra localitălii Nagyrâbe de pe teritoriul
Ungariei au evidenţiat pregnant că recru\ii Regimentului 5 vînători s-au situat la cele
mai înalte cote ale eroismului.
4. Vitejia militarilor noştri nu a putut fi înfrîntă de tehnica modernă de luptă
utilizată de inamic. Atacurile cu tancuri executate ele Iurtele vrăjmaşe, nu au putut
destrăma coeziunea şi capacitatea combativa a subunită\ilor noastre aflate în luptă.
Eroismul de care au dat dovadă ostaşii, gradatii, subofiţerii şi ofi\erii Regimentului de recruţi timişorean 5 vînători, în drumul de luptă străbătut în războiul antifascist în perioada anului 1944, constituie un veritabil simbol al datoriei ostăşeşti,
care va dăinui luminos peste timp, pentru Patrie.
Tîrgo\

işlc,

29 decembrie 1978

Locotenenl-rolonel (rez). Ioan Stamaliu

23
CONTRIBUŢIA REGIMENTULUI 5 VINATORI IN PERIOADA 23 AUGUST

19 SEPTEMBRIE 1944 LA APĂRAREA ORAŞULUI TIMIŞOARA

Se împlinesc 35 de ani ele la istoricul act înfăptuit la 23 August l!l44, dată la
care tinerii recruli ai Regimentului 5 vînători din Timişoara, au stat cu arma în mină
pentru apărarea pămîntului strămoşesc, răspunzînd cu fermitate şi cu deosebit curaj
la atacurile duşmanului.
La sfîrşitul primei decade a lunii august 1944, Divizia I-a infanterie din Timişoara, a primit ordin de la M.S1.\,1. de a se clcµlasa cu unilctlile sale de r0cruti în
Moldova, într-o zonă pe Prut, la nord de Huşi. Acolo unit81ile de rccru\i urmau sd
continue instruelia şi să expcute lucrări de forlificatii.
Regimentul 5 vinători P.S. (recruti) clin Timişoara, dispersat în comuna Săci\1111,
a primit ordin de la Divizia I-a infanterie, ca recru\ii să se dc~partJ de P.S. şi să fiC'
pregătit de a fi qata de îmbarcarp şi plecare la primirC'a ordinului. ,\~lfd a luat fiinlu
Regimentul 5 vînători.
Imeclial ctup[1 anuntarca actului ele lil 23 August Ul.t-1, chiar în acea noi.iple, R0qimentul 5 ,·în~itori rccru\i, aflai în comuna S5calaz, a primii ordin tc-lefonic de la
Divizia 1 infanlerie-inslruclic, dC' a se deplasa de îndată în oraşul Timişoara, pcmtru
a a5igura paza necesarii, intrucit existau mulle formalii militare hillerisle. Mi~iunC'il
a fost îndeplinită, inca din acea noapte, Regimentul 5 ,·înăto1i, ocupînd pozilii în
oraşul Timişonra.

ia

ln diminea\a zilei de 24 august 1944, din ordinul Di\ iziei I infantcrie-in~tructie,
LL. Col. Giuran, compus din:
Regimentul 5 ,·înători recruli din Timişoara
Regimentul 1 artilerie recru\i din Timişoara
Batalionul de garnizoană din Timişoara

fiinţă Detaşamentul
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neri

un pluton de pion0ri din Rcqimentul 7 pio-

Timişoara.

- compania de• grăniceri din Jimbolifl.
Postul rlr romanrlă al rletaşamPnlului s-a stabilit ln cazarma Regimentului 5 ,·înători din Timişoara.

Misiunea acestui rletaşamcnt, format din ordinul diviziei, a fosl aceea de a efectua rle1.armarea
formaţiilor militare hitleriste aflate în oraş şi de a
nsigura apărarea lui precum şi n zonelor imediat învecinate.
Detaşmnenlul a primit pentru ocupare şi apiirare sectorul centru, în care intra şi oraşul Timişoara. Sectorul se întindea de la Sînandrei la Parta,
linia de apărare trecînd de la vest de calea feralJ
Sîna nd rci-Timişoar a-Freidorf-Parţa.
Recruţii Regimentului 5 vînători au ocupat poziţia de apărare de la vestul oraşului Timişoara, la
nord şi sud de canalul Bega, apărînd cu un batalion
Mehala iar cu al doilea batalion Fratelia şi Chişoda.
Ţinînd cont de condiţiile în care şi-a desfi'işu
rat activitatea regimentul în zona oraşului Timişoara,
Locotenent-colonel GIURAN I.
după 23 August 1944, se pot distinge două părţi:
ALEX,\"DRU, comandantul ReI. PRIMA PARTE, de la 23 August pînă la
gimentului 5 vînători din Di7 septembrie 1944, au avut loc:
vizia 1 infanterie-instruclie
a. recunoaşterea, ocuparea şi organizarea poziţiilor de apărare;
b. întocmirea planului de foc al infanlcriei şi al artileriei;
c. instruirea recruţilor, în con di ţii de teren precizate.
ln această perioadă nu a avut loc nici o actiune de luptă.
Această perioadă de organizare şi pregătire pentru apărare în condiţiile geografice specifice oraşului Timişoara, dificil de apărat <.lalorită şesului, a fost ele marc
utilitate pentru completarea instructiei celor peste 1 800 recru/i ai Regimentului 5
vinători,

care aveau aproape pairu luni de pregătire
unor lupte cu un inamic ce dispunea ele o tehnică de

mi/ilară, fără experien/a necesară
luptă superioară.
Tot în această perioadă Batalionul de garnizoană şi subunităli din rezerva
Regimentului 5 vînători recruţi au dezarmat toate formaţiile militare naziste aflate pe
teritoriul oraşului Timişoara.

ln ziua de 7 septembrie 1944, Di,·izia 1 infanterie-instruc!ie, a fost înlocuită de
DiYizia 9 caYalerie.
Divizia 1 infanterie-instruclie a primit ordin de a se deplasa de la Timişoara la
Ineu şi de a-şi concentra unitălile sale în acea zonă.
ln urma acestui ordin, poziţiile organiznte de Regimentul 5 vînălori rPcruţi, în
zona oraşului Timişoara, au fost ocupate de la 7 septembrie 1944, de Regimentul rl
cdlăraşi.

Regimentul 5 vînători din Timişoara, s-a deplasat în comuna Sînanclrei, urmînd
a se îmbarca în două garnituri ele tren pentru a fi transportat în zona de concentrare
a diviziei, la Ineu. Astfel la aceasld dală (7 septembrie 1944) detaşamentul format
la 24 august 1944 şi-a încetat activitatea de organizare şi apărare, avînd altă distribuire a uniUitilor care l-au compus. ln felul acesta ia sfîrşit şi prima parte a activităţii desfăşurate de Regimentul 5 vînători recruti, în vederea apărării oraşului Timişoara.

lnainte de a trece la cea de a doua parte care se caracterizează prin ac\iuni de
în zonă şi condiţii diferite, este necesar a se face o precizare a potenţialului ele
care dispunea Regimentul 5 vînători.

luptă
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Deşi la acea dată Regimentul 5 vînători, a dispus de un efectiv mare, pe>~te>
I 800 recruli, totuşi avea un număr insuficient de subofi\eri şi oli\eri acli,·i. Regimentul
dispunea de: un maior de rezenă - ajutorul comandantului; trei căpitani acti, i
(doi încadraţi comandanţi de batalion iar al treilea numit comandantul compani(•i
armament greu; comandanţii de companii erau numai locotenenţi de reLervă; comandanţii de plutoane erau sublocotenen\i activi tineri înainta\i în grad la 1 aprilie 1944
şi sublocotenenţi de rezervă care au efectuat Şcoala inslruclorilor pentru recru\i;
încheietori de plutoane, erau elevi plutonieri, înaintaţi în grad la 1 aprilie 1944,
repartizaţi de şcoli la regimente precum şi subofiţeri activi şi de rczer\'ă ai Regimentului 5 vînători.
Recruţii aveau aproape pairu luni de pregătire militară. Inslruclia grupei de
luptă era doar în prima lună, neavînd suficientă pregătire pentru ac\iuni de ansamblu.
Din redarea acestei situaţii reiese evident că Regimentul 5 vinători din Timişoara, se afla într-o perioadă de efectuare a instructiei, cadrele de conducere a
subunităţilor neavînd suficientă experienţă pentru operaţii militare mai pretenţioase.
La această deficienţă de pregătire militară se mai adăuga şi slaba dotare cu
armament a Regimentului 5 vînători rccru\i. Acesta era dotat cu armament de instrucţie: puşti, puşti-mitraliere, mitraliere (puţine intrucît companiile de mitraliere
aveau cite două plutoane echipate cu puşti mitraliere în loc de mitraliere), trei aruncătoare de· 120 mm, patru aruncătoare de 81,4 mm, o sec\ic de lunuri anticar de
37 mm (două tunuri) şi o secţie de mitraliere antiaeriene (două piese).
Dacă la aceasta se are în vedere faptul că oraşul Timişoara, aşezat în plin şes,
are o întindere pe o suprafa\ă destul de mare, cu comunicaţii mult ramificate in
toate direc\iile, venind in avantajul inamicului aflat în înaintare, apare evident, misiunea grea pe care o aveau tinerii ostaşi care trebuiau să lupte în aceste conclilii, cu
un inamic cu experienţă şi dispunînd de o tehnică de lupUi superioară.
In plus trebuie subliniată greutatea cu care se puteau asigura obtincrea informaţiilor necesare asupra deplasărilor de trupe inamice, pentru a se putea lua măsu
rile adecvate prin deplasarea eventualelor întăriri. Deplasările întăririlor erau făcute
pe jos, regimentul neavînd mijloace de transport auto în dotare.
Legătura cu unităţile de grăniceri de pe frontieră era greu de stabilit fată de
depărtarea destul de mare la care acestea se aflau de oraşul Timişoara.
S-a intervenit la Direcţia telefoanelor din Timişoara, pentru a se asigura legă
turn /ciclonică publică, pentru u se putea comunica cu unităţile de grăniceri ele pc
frontieră.

Telefoanele publice din Timişoara, ne-au asigurai în permanenţă
cu unităţile de grăniceri, în felul acesta fiind obţinute imediat
cesare asupra încălcărilor de frontieră, în sectorul Centru.
nică

legătura

telefone-

informaţiile

II. PART[1\ A DOUA, se referă la luptele care au mul Joc în ;,ona oraşului
între 11-19 septembrie, perioadă în care Regimentul 5 , înălori a fost

Timişoara,

adus în

Timişoara

pentru a

întări

potenţialul

unilăfilor

aflate în

apărare,

Iiincl pus

sub ordinele Divizei 9 cavalerie.
In această perioadă Regimentul 5 vînători împreună cu Regimentul 13 călăraşi:
Regimentul 1 artilerie precum şi alte unităţi, au participat la lupte imporlank, pentru
apărarea oraşului Timişoara.

Regimentul 5

Vînători

recrufi a executai:
zilei de 11 septembrie 19.J.J, dai lu sud de J'imişoara,
de Ia Fralelia şi Chişoda, unde trupele naziste au fost oprite de Regimentul 13 că

a. Alacul din

după-amiaza

lăraşi.

Atacul executat de Regimentul 5 vină/ori s-a soldai cu respingerea inamicului,
eliberarea comunelor Şag şi Par/a.
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la n.v. Mehala de Regimentul 5 vînători resubunităţi, în perioada de la 15-19 septem-

brie 1944.

c. Apărarea pe front larg de la Par/a la Şag - pădurea est-Şag, pe malul de
nord al rîului Timiş şi lupta în retragere de la Şag şi Parţa p1nă la Fraie/ia şi Cl!işoda, executată de Batalionul I al Regimentului 5 vînălori, de la 14-19 septembrie 1944.
Participarea Regimentului 5 vînători la luptele care au avut loc în zona oraşului
Timişoara, a început în ziua de 11 septembrie 1944 prin atacul dezlănţuit pentru respingerea inamicului spre Şag şi Parta.
1n dimineata zilei de 11 septembrie 1944, în timp ce subunităţile regimentului
se aflau la instrucţie pe islazul comunei Sînandrei (îmbarcarea şi deplasarea regimentului spre zona de concentrare de la Ineu a fost amînată din lipsa garniturilor
de tren necesare), în sat circulau zvonuri că inamicul ar înainta spre Timişoara dinspre
Jebel, cu 500 tancuri. Populaţia din comună era agitată în urma acestor zvonuri.
Dală fiind gravitatea situaţiei, am luat imediat măsuri ca unitătile regimentului
să fie de îndată aduse de la cîmpul de instrucţie în comună, să fie distribui tă muniţia şi făcute pregătirile necesare efectuării cu rapiditate a unor acţiuni determinate de împrejurări.
ln acel timp, şeful de Stat Major al Corpului 7 teritorial, aflat la Radna, a dat
ordin telefonic (în jurul orei 8,30) ca Regimentul 5 vînători să treacă sub ordinele
Diviziei 9 ca,·alerie, urmînd a se stabili legătura cu aceasta, ceea ce s-a realizat
imediat.
Comandantul Diviziei 9 cavalerie a dat ordin ca Regimentul 5 vînători su pornească în marş pe jos de Ia Sînandrei la Timişoara (cca 10 km). Plutonul de pioneri
al regimentului a primit misiunea să fie îmbarcat în autocamioane ,mume trimise
din partea diviziei, pentru a se deplasa la Şag şi a distruge podurile de pe rîul Timiş.
Jn jurul orei 9,30 regimentul este în marş spre Timişoara, avînd asigurat dispozitivul de siguranlu şi paza antiaeriană. Pe Ia ora 11,30 ajunge Ia marginea de nord
a oraşului Timişoara.
1n timp ce regimentul era în marş a apărut o escadrilă de 9 avioane, trimisă
de Armata I-a cu misiunea de a bombarda trupele duşmane ce înaintau spre Timişoara.

1n urma ordinului verbal dat de generalul Popescu, comandantul Diviziei 9
cavalerie, ca să intru cu regimentul în dispozitiv de apărare la Frat0lia şi Chişoda,
la sud de oraşul Timişoara, am dispus:
- Batalionul I, comandat de căpitanul Petrescu Ioan să ocupe şi să apere
Fratelia;
- Batalionul 2, comandat de căpitanul Stamatiu Ioan să ocupe şi să apere
Chişoda.

Batalio,:mele 1 şi 2, au pornit în mc1r<;;, de la liLiera de nord a oraşului Timitrecînd prin oraş spre locurile stabilite.
Un sprijin deosebit pentru transportul cu rapiditate a trupelor s-a primit din

şoara,

partea tramvaiştilor timişoreni, care în aceste clipe grele, au înţeles să pună mijloacele pe care le deserveau la dispozi/ia ostaşilor. Astfel cu ajutorul tramvaielor
al/ale în centrul oraşului, numeroase subunităţi au fost transportate în cel mai scurt
timp pînă în Frate/ia, de unde s-au îndreptat spre poziliile stabilite, aflate la cîteva
sute de metri de ultima statie ele tramvai. Datorită acestui sprijin acordat de tramvaiştii timişoreni, ostaşii au sosit în pozi/iile de luptă cu aproape o oră mai devreme,
fapt de o deosebită importanţă în desfăşurarea ac/iunilor de luptă, care reclamau rapiditate.
ln timp ce batalioanele 1 şi 2 ocupau poziţiile stabilite, printr-un ordin scris al

Diviziei 9 cavalerie s-a dispus atacarea imediată în direcţia Şag şi Parta, pentru
respingerea trupelor naziste care erau în con tact cu Regimentul 13 călăraşi, iar în
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.,eara aceleiaşi zile sâ lie ocupate comunele Şag, Pana, pddurea de la esl de Şag,
stabilindu-se linia de apMare pe rîul Timiş.
In ilceasU\ noui"1 sîluatîe, batalioanele I ~i 2 ille Reqimentului 5 vin,·itori ~i-a11
slrîns dispozitivele inslalîndu-se pe baza de plecare la aloc, cu ambele batalioanP
în linia I-a. Baza de plecare la alac a fost stabilild înapoia apărcirii Regimentului 13
cJlăraşi, care era în contact cu inamicul.
Înlrucîl terenul era acoperit aproape pPste lot cu porumb, i1n <;oldalii cu instrucţia incompletd, nu a\·eau în flancuri nici o unitate, au fost neceo;are mt'lsuri cfp
precauţie speciale şi respectarea riguroasd a direc\iei de înaintare stabilită.
în ordinul dat comandantul de regiment a previ:îzut Cd batalionul T, alacă pe
directia: şoseaua Timişoara-Şag--Par\a, după care va intra în apărare pe rîul Timis.
Batalionul atacă cu doud compănii în linia I-a (compania 1 şi 3) şi două compănii
în linia II-a. Baza (compania 3-a comandată de Ll. rez. Spdtaru), va înainta pe şo
seaua Timişoara-Şag avînd în linia I-a un pluton la est şi altul la vest de şosea. La
vest de şosea s-a prevdzut să înainteze în linia I-a compania I-a (comandalci de
ll. rez. Viorel), avînd ordin Sd tind legătura în înaintare cu plutonul din compania 3-a, ce se deplasa la vest de şosea. În linia II-a de înainlare, compania 2-a (la
cca 300 m distantă de compania 3-a). iar în dreapta (,·est) de compania 2-a înainta
compania 4-a (comandată de ll. rez. Mirescu J\.), după compania 1-a, cu misiunea de
a acoperi flancul drept al acesleia.
Batalionul 2, (comandant cpt. Slamatiu T.), atadi pc dire>clia calea feratd Timişoara-Şag, cu misiunea de a respinge trupele inamice, de a ocupa gara Şag şi pcidurea de la est de comuna Şag, urmînd a intra în pozi\ie de apărare pe rîul Timiş.
în dispozitivul de atac era pre\'8zut ca batalionul 2 s8 alace cu două companii în
linia I-a (compania 6 şi 7) şi dou8 companii în linia II-a (companiile 5 şi 8).
Compania 6 (comandată de lt. rez. Popescu N.) se află situată la dreapta, fiind
compania de bază a Batalionului 2, cu ordin de atac pe direcţia est calea ferată Timişoara-garn Şag. în cadrul acestei companii o grupă înainta pe ,alea ferată pentru
a face legdlura cu plutonul din compania 3-a a Batolionului I, avînd misiunea de a
ap8ra flnncul acesluia.
Compania 7-a (comandant lt. rez. Ungureanu) era la est de rompanio G-o şi în
timpul alacului înainta în direc\ia ptidurea situald la esl de gara Şag.
Plutonul aflat în dreapta, în prima linie•, ţinea leg.1turn cu plutonul din slinga
companiei a 6-a.
în linia II-a înaintau companiile 5 şi 8.
Compania de armament greu (comanclol;i de clipitnn Constanline>sru), m·ind în
dotare aruncătoare de 120 mm şi de 81,4 mm, se afla amplasată în zona fabricii
de cdrămid8, la vest de gara Fralel:a.
ln desfăşurarea atacului s-au stabilii urmlitoarele trei ohiecti\·e:
I. -- un km nord cantonul de pe calea ferală;
2. - bifurra lia şoselei core dure la Şag şi Parta;
3. - rîul Timis.
Comandan\ii de batalioane aveau ordin să raporteze prin semnale luminoase ajungerea la obiective (prin aruncarea a 2 rachete verzi cu stele şi prin agenli). Pornirea
ele pe obiectiv, rachetă roşie aruncată de la P.C. al regimentului.
Axul ele mişcare al rt'gimenlului a rost precizat: şoseaua Timişoara - Şag, dup;:i
Batalionul I.
Pregdlirea alacului s-o făcut de divi.lionul de artilerie instruc\ie, comandat de>
n111ior MaLilu I., astfel:
- baleria de tunuri rle 75 mm din pozilia ocupata în zona stadionului Şrnlii
politehnice, cu observatori in turnul bisericii ronrnno-catolice din fratelia (comandunl li. rez. Poginceanu Pelre), ru misiunc-a de n da sprijin Bolalionului 2;
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- bateria de obuziere de 100 mm (comandant lt. Popa Liviu) amplasald în zonn
din str. Clujului, cu misiunea cil' a du sprijin in atac Batalionului J.
Bateriile cte artilerie ale Regimentului 1 artilPrie precum şi compania de nrmam0nt greu a RPgimentului 5 \ înători, au deschis focul asupra inamicului în jurul
orei 14,40.
Dupct o scurlct pregcttirP de arlilPric şi ri<> nrunccttoare, d0 la P.C. al RPgimentului 5 vînători s-a dat semnalul de pornire la alac (raclwta roşie).
Bateriile de artilerie precum şi compania dl' armament gr011 r1u lunqit tracJ0rN1,
ctupc"i care batalioanele 1 şi 2 ale reqirn(•ntuhii illl pornit la atac dP p0 baza de plPcarf', depăşind linia ocupată ele Regimentul l:l c:ilctraşi, luînct contactul cu inamicul,
care în urma atacului rlezlăntuil a Iost for(at să se rctrnqct spre Şag.
Ajunse pe aliniamentul obiecli\·ului I, balalioanc!P s-au oprit, comandantul
Batalionului 2 a trimis un pluton în urm5rirea inamicului (plutonul 2 clin compania 6-a
comandat de elev plutonier adjutant Nicosevici I.), cu misiun0n dl' a înainta pe clirec\ia est calea ferată fratelia--Şag, efectuînd recunoaşlc_,r0a pozitiilor ocupate, ele
inamic şi de a raporta operaţiile pe care acesta le efectuează. ln timp ce încleplirwn
această misiune, plutonierul a fost primit cu focuri de armii de la cantonul ce sc>
afla pe calea feratu, la cca 400 m nord-est ele comuna Şag. Elevul Nicosevici a
dat ordin de deschiderea unui foc concentrat asupra cantonului pînZ1 la reducerea
inamicului la tăcere şi a înaintat cu plutonul în salturi, pe grupe. în înaintarea sa,
plutonul 2 a fost din nou primit cu focuri dinspre comuna Şag. Pornind la atac, sileşte inamicul să se retragă. de pe partea ele est a comunei spre suci, peste rîul
Timiş.

ln acest rl1stimp, batalioanele 1 şi 2, se aflau în înaintare de la obiectivul 1
spre obiectivul 2, iar compania de armament greu se deplasa din zona iniţ_Lală spre
zona bifurcaţiei şoselelor Timişoara-Şag-Paqa.
Di\'izionul de artilerie a primit ordin dP a asigma sprijin cu focul său, batalioanelor 1 şi 2, în operaţiile care s-au efectuat în vederea ocupării comunelor Şag
şi Par\a.
Dupii ce batalioanele 1 ~i 2 au ajuns în aliniamentul stabilit drept obieclivul 2
(în jurul orelor 17), s-au luat măsuri pentru continuarea alacului, în vederea ocup5rii
comunelor. Continuînrl acţiunile de lupld, compania U-a, în urma ordinului dat de
către comandantul Batalionului 2, căpitanul Slamatiu, printr-un atac sustinut a ocupat
gara Şay şi a p5lruns în partea rle n.v. a comunei, nimicind cuiburile de rczislenlct
inamice amplasate aici. lJc asemenea a pus s!dpînire pc podurile ele pc Timiş.
In fata acestei înaint5ri rapic!P, inamicul s-a retras ln suci de Şaq, ~ub prcsiun0a
continuu a atacului dczlctn\uit de vî11ctlori, urmctrit îndeaproape dl' plutonul 2 din
compania 6-a, pînri la podul de pest0 Timiş. ln zona aCL'Slui pod, elP\ ul adj. Nicos0\·ici
a asigurat organizarea ap5rJrii, imediat rlupct ocupare.
Simultan, compania 7-a (comandat5 de lt. rez. Ungureanu Constantin), a primit
ordin să înainteze cit mai rapid, spre sud, pentru a pune sUipînir0 pe p5durea c0
se află la est de gara Şag, să ocupe malul de nord al Timişului şi su organizl'ZC'
apărarea.

La scurt timp de la ocuparea şi organizarea aptir5rii podurilor de peste Timiş,
de cii.tre plutonul 2 din compania 6-a, inamicul aflat la sud de Timiş, la cca 3---400 m
depărtare, a dezlănţuit un atac, deschizînd foc puternic de arme şi âfme automate
asupra podurilor şi a formatiei care apăra aceaslli pozitie. Comandantul plutonului 2
din compania 6-a, elevul Nicosevici Iacob a fost rănit rle un glonte ele mitralieri.î..
Deşi rănit nu s-a e\'acuat. rămînînd în mijlocul ostaşilor pentru a conduce lupta.
Calm şi cu singe rece, cu un înalt simt al datoriei ostăşeşti a dirijat focul asupra
formatiei inamice care se apropia. Concentrarea focului, cu întreg armam0ntul rl0
care dispuneau ostaşii plutonului, asupra inamicului aflat în înaintare, a determinat
oprirea acestuia şi încetarea atacului. Conştient de importanta misiun0i care 1-a fost
încredinţată, a rămas în mijlocul ostaşilor pînă searo, cînrl a fost evacuat la Spitalul
militar clin Timişoara.
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In paralel cu alacul desfăşurat de Batalionul 2, Dalalionul 1 a desUişurnt acliuni de atac spre \'esl.
Compania 3-a (comandant lt. rez. Spătaru) a ajuns cu plutonul 3 pînă la liziera
de nord a comunei Şag (pluton comandat de serg. maj. Basarab). La est de plutonul 3,
înainta plutonul 2 (comandat de serg. maj. Marin), în timp ce plutonul I (comandat
de sit. Sorin) se afla în linia II-a.
Compania I-a (comandată de lt. rez. Viorel) şi-a început înaintarea către comuna Parta. ln timpul desfăşurării acestor acţiuni, s-a produs un interval marc>
între companiile 3 şi 1, fapt care a fost remediat de urgentă, prin ordinul dat
de către comandantul regimentului, ca acest interval să fie imediat ocupat de compania 4-a (comandată de lt. rez. Mirescu Aurel), aflată în linia II-a a Batalionului 1, cu misiunea de a înainta în directia sud-vest a comunei Şag, de a ataca şi
respinge inamicul, curălind comuna Şag, în legătură la est cu compania 3-a, urmînd
în final să ajungă pe dig, la nord de rîul Timiş, pentru a se instala în apărare.
lntrucît subunilălile de puşcaşi din Batalionul I nu puteau pătrunde în comună,
datorită rezistenţei inamicului, care a deschis un puternic foc de arme automate, din
casele de la lizieră, inamicul a fost neutralizat prin focul deschis de armamentul greu
aflat în sprijinul vînătorilor.
Plutoanele 2 şi 3 au pătruns în comună în leg5tură la dreapta (sud) cu plutonul 1
din compania 4-a (comandant sit. Dumitraşcu Nicolae). Plutonul 3 din compania 4-a
(comandant serg. maj. Neiboiu) a atacat pe direcţia sud a comunei Şag şi a digului
de pe Timiş, încercuind comuna pe la sud.
Plutoanele care au pătruns în Şag au avut o misiune deosebii de dificilă, din
cauza rezistenţei îndîrjite a inamicului, care deschidea foc cu arme automate
din numeroase case. Aceste rezistenţe au fost neutralizate de către tinerii recruţi
ai Regimentului 5 vînători, datorită curajului deosebit, de care au dat do\'adă, a
spirilului de abnegaţie precum şi a voinţei ferme de a alunga inamicul de pe pă
mîntul patriei. S-a remarcat vitejia, exemplul şi priceperea comandan li lor de plutoane,
care au imprimat forţă alarnlui. Inamicul a fost obligat să se retragă din comună spre
sud, trecînd Timişul prin apă, - întrucît podurile de peste Timiş, erau ocupate !;,i
apărate de plutonul 2 din compania G-a. In felul acesta Şagul, încercuit de compania 6-a la est, compania 3 la nord şi compania 4 la vest şi sud, a fost în întregin10
ocupat. ln seara aceleiaşi zile vînătorii au ocupat şi comuna Parţa. DupJ terminarea
acestei operatii, ambele batalio1rne au intrat în dispozitiv de apărare pe malul de
nord al rîului Timiş.
Divizionul de artilerie din Regimentul 1 artilerie, prC'cum şi compania dl' armament greu a Regimentului 5 vînători, au fost amplasate în zona de la nord de comuna Şag, la bi furca rea şoselelor care duc la Şag şi la Parţa.
Plutonul de pioneri primeşte ordin să mineze cele 2 poduri de pe Timiş precum
şi e\'entualele Jocuri învecinate pe unde ar putea ataca inamicul.
ln comuna Şag, după ocupare, au fost găsili şi eliberaţi din Regimentul 1J că
lZ1ra!;,i, ostaşi care au fost luati prizonic>ri de trupele naLisle.
La sud de podurile de pe Timiş se aflau mai multe maşini ale trupelor nazislC',
distruse în urma bombardamentelor executate dC' escadrila de aYiaţie românii, trimisă
de Armata I-a.
ln ziua de 12 septembrie 1944, Regimentul 5 \"În5tori a fost informal la Şag, prin
telefon de la Stamora, că unilăli SS se îndreaptă de la Stamora la Dela spre Jpbel.
Imediat a fost trimis în recunoaştere lt. rez. Mirescu A. cu un pluton de> puşraşi
comand11t de sit. rez. Dumitraşcu N. şi sit. Fluieraş. Neavînd alte mijloace de transport
la dispozi\ie, deplasarea plutonului de puşca~i s-a fZ1cut cu c,-,rulele. Ajunqinct în
apropiere de Jebel, li. rez. Mirescu a zliril mai multe maşini germane cu soldati.
A dispus oprirea căru\elor, debarcarea rapidă a ostaşilor şi ocuparea unei pozilii de
luplli favorabilă, de unde a deschis un foc \'iU ru întreg plotonul, concentrat asupra
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ş1 rn special asupra cauciucurilor. Datorită focului puternic declanşat de
plutonul de puşcaşi comandat de sit. rez. Dumitraşcu N., dirijat ele lt. rez. Mirescu,
precum şi a avariilor cauzate mijloacelor de transport ale inamicului, între altele fiind
avariată şi o maşină folosită de ofiteri, formatia SS inamică, necuno'>cînd situaţia din
teren, s-a retras imediat părăsind comuna Jebel.
Din informaţiile primite ele la locuitorii din comunct a reieşit că în această acţiune, inamicul ar fi avut răniti 1 ofiter şi mai mul\i ostasi.
După efectuarea acestei acţiuni, subunitatea din Regimentul 5 dnl:itori, a fost
schimbată de o subunitate aparlinînd Batalionului auto.
ln luptele de la Şag s-au distins:
Căpitan Stamatiu Ioan (comandantul Batalionului 2, care a condus efecluarea
operaţiilor în condiţii foarte bune. Din iniliativa sa compania 6-a a atacat gara Şag
(Timişeni) şi partea de n.v. a comunei Şaq, venind în sprijinul Batalionului 1, uşurînd
misiunea acestuia, în atacul întreprins în partea de nord şi \·est a comunei. În acelaşi
timp a venit în ajutorul plutonului 2 din compania 6-a, care a avut misiunea de a
ocupa podurile de pe Timiş şi care era angajat în lupte grele•.
Lt. rez. Popescu Nicolae, bun ofiter, comandant de compitnie, energic şi curnjos.
Prin măsurile pe care le-a luat a forţat inamicul sii se retrngă..
Lt. rez. Mirescu Aurel şi lt. rez. Spătaru Constantin care au atacat cu fermitate
şi au cucerit cu ajutorul companiilor pe care le comandau, comuna Şag, prin lupte
grele, au fost în prima linie, îmbărbătînd ostaşii şi imprimînd \ igoare alacului.
Elev plutonier adj. Nicosevici Iacob, care s-a achitat în mod strl:ilucit de misiunea primitu, dovedind multă iniţiativă, curaj, bărbă\ie, spirit ele sacrificiu, rănii fiind,
nu a părăsit cîmpu/ de luptă în momentele critice pină cînd subunităţile venite în
1

inătărirc

nu au consolidai pozi/ia

ocupată

.5i

npărată

ele plutonul pc cnrc-1 comanda

(pluton 2 din compania 6-a).
S-au distins: sit. Laeoş Cornel; serg. major Basarab; serg. major Neiboiu; serg.
Becherescu; serg. Albu; serg. Plipsa; serg. Sîrbu; serg. Murgu; serg. Iordache şi multi
al\i ostaşi şi gradaţi,
Efectuarea acestui atac, care a constituit botezul focului pentru tinerii recruţi
ai Regimentului 5 vînători, a dovedit voin/a Jermă a tuturor ostaşilor, subofiţerilor
şi ofiţerilor, ele a nu precupeţi nici un efori pentru apărarea păminlului strămoşesc, de
a zădărnici acţiunile inamicului silindu-l să se retragă. Curajul imprimat de dorinţa
fierbinte ele a-şi apăra patria scumpă, a făcut ca tinerii recru/i să respingă un inamic
avînd o bună pregătire militară şi dotat cu wi armament modern.

În zilele următoare, păstrînd pozitiile stabilite pentru apăraren oraşului Timi5 vînători a trimis subunităli pentru a efectua acţiuni de recude Timiş.
în luptele care au avut loc în ziua ele 11. septembrie 1944, Ia care au participat ostaşii Regimentului 5 vînători recruţi, s-au remarcat următoarele:

şoara, Regimentul
noaştere spre sud

a. intrarea pentru prima dală în luptă a întregului efectiv, aceasta avînd Joc jn
cadrul unei ac/iuni ele atac, efectuată cu ambele batalioane în linia I-a, în plin şes,
fără ca regimentul să aibă în flancuri alte unităţi sau subunită/i pentru sprijin;
b. pozi/iile unele s-a organizat baza de plecare la alac precum şi zona în care
wma să aibă Joc otacul crnu cunoscute de militari din periouciu de instrucţie făcută
între 23 august - 7 septembrie 1944;
c. obiectivul final al atacului era ocuparea unor comune (Şag şi Parta), fapt care
prezenta dificultăţi datorită cuiburilor de rezistenţă organizate de inamic (la Şag)
în case, grădini şi pe străzi, întrucîl pregătirea de luptă a recru/ilor era insuficientă.
Datorită elanului, disciplinei, devotamentului precum şi a priceperii comandan/i•
lor de subunităţi şi unită( i, ocuparea localităţilor s-a făcut într-un timp scurt, inamicul fiind neutralizat, realizîndu-se cu succes chiar manevre de învăluire;
d. imediat după îndeplinirea misiunii de atac, Regimentul 5 vînători a trecut
în dispozitiv de apărare adecvat specificului local, situaţie în care a rămas pînă la
14 septembrie 1944, în felul acesta la sfirşitul zilei ele 11 septembrie 1944, fiind
necesar un nou efort pentru organizarea pozi/iilor de apărare pe aliniamentul stabilit.
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Regimentul 5

vînălori

recruti, a primil ordin

să

lase un batalion în

118
apărare pe

Timiş,

clc la Par/a--Şag-păciurca est Şag şi cu restul unilăfi/or să vină în Timişoarn,
pentru a intra în apa.rare Ia 11.v. clc Mehala, schimbiml subunită/i/e clin Regimentu/
13 cd./ăraşi, care tre/Juiau să treacă la sud <le Timişuara, î11 sectorul regimentului.
1J Că/ăm~i.

As/ici la 14 septembrie 19.J4, Rata/ionul I a primit o misiune c/ilicilă, acrea dr
a asiyura apărarea pc aliniamentul Par/a-Şag-păr/urca r.\t ( inc/usi\ ), pc un /rnnl
lurg ele cca. 3 Jan m•ind flancurile descoperite.
Hala/ionul 2 al Reginwntului 5 Yînători recruti a intrai în c/ispmili\· de apă
rare la \'C'SI clC' Mchala, ocupiml vechile pozi/ii de apărare or9anizale în pc>rir,arla
23 august - 7 septembrie 1944. Astfel compania 6-a (comandant lt. rez. Popescu :\"i-

colac) a primit misiunea de a bara şoseaua Becicherec-Timişoara; compania 7-a (comandant ll. rez. Ungureanu Constantin) de a ocupa pozi\ic la slînga companiei G-il
(n.v. - cantonul din Mehala), compania 5-a la \'est de calea ferală Sînandrci--Timişoara, iar compania 8-a a fost repartizată la o ~Jrupă de mitraliere pentru înU1rirea
companiilor 6 şi 7. Secţia de tunuri antitanc de 37 fm a fost amplasatA în sectorul
companiei a 7-a iar compania de armament greu (aruncf1loarC? de 120 mm şi 81,4 mm).
a fosl dispusi'\ pe cîmpul ctin zona sla\iei de ractio.
Comunele Sădilaz şi Bec:cherec erau ocupate de subunită\i ale Regimentului 17
infanterie.
ln seara zilei de 16 septembrie 1944, a sosit la Timişoara un regiment de tunuri
anticar so\ ietic, care a intrat imediat în dispozlti\·, în sectorul ocupat ele Reginwntul 5 vînători, la Mehala, în scopul întăririi capacitătii ele apărare.
Regimentul 5 Yînători a primit ordin din partea Di\ iz iei 9 ca\'alerie, de a folosi
subunită\ile de rezervă (compania de specialită\i), penlru a bara şoseaua Giarmata- -Timişoara, în e\enlualitatca unui atac inamic şi pc aceaslă direcţie.
Este de men\ionat faptul că începînd cu data de lG septembrie 1944, creşle potenţialul forţelor hitlerisle care atacă Timişoara, iar unitătile dispuse în apărnre participă Ia actiuni rle luptă complexe, ca rezullat al coo1wrării întrunite a armelor şi n
sosirii şi intrării în luptă a unor unităli so\·ietice elispunind de un armamt·nt
specializat.
ln aceste condi\ii de luptă a fost necesar clin partea tinerilor recruţi, un plus
de voin\ă şi energie pentru a-şi îndeplini misiunile devenite mai pretPn\ioase în condiţiile nou create.
La 17 septembrie 1944, JHPsiunea trupelor naziste se manifestă pregnant, prin
atacul declanşat dinspre Jimbolia, în urma căruia este ncupnt Săcălazul şi 8Pciclwrl'cul, formatiile de luplă inamice îndreptînclu-se spre Melrnla. Compania dl' infanlerÎl'
din Regimentul 17 infanterie care apăra Săcălazul, luplînd cu forte duşmane mult superioare, s-a retras pînă la calea ferată vest cartierul Rona\ - - siluat la margi1wa
oraşului Timişoara, unde a rămas ocupînd pozilie la stînga Batalionului 2 al Regimentului 5 vînători.
După lupte grele în care trupele hitleriste au folosit şi un număr rlP 12 tancuri,
inamicul a ajuns în jurul orei 17 la n.\', de MPhala, în contact cu pozitia ctr- apărnre
a Batalionului 2. ln luptele înverşunate au fost distrusP două tancuri duşmane. Inamicul atacînd cu violentă poziţiile noastre, supune la qr0IP încNcări bra\·ii nnşl1i
ostaşi, care luptă cu un Proism şi curaj dPmn de admirat, zligăzuind orice incl'rcarl'
de pălrundere în dispozili\·ul de apărare al oraşului. ln aceastu încleştarP, sectia dl'
tunuri antitanc ele :l7 mm a Regimentului 5 vînători este scoasă din luptă. De asPmt•·
nea un cuib de mitraliere este redus la tăcere. /\ateul inamicului devine din ce in ce
mai violent, iar în jurul orei 17,30 pornesc din nou la alac tancurile, urmate ele cel
pu\in un batillion de infunterişli. ln aceHstă situatie deosebit ele dificilă, luptătorii
Batalionului 2 din Reginwntul 5 vînl.Hori, lipsi\i ele aportul Cl'lor două tunuri anticar
distruse d0 inamic, nea\'Înd alt armament antic11r la dispozi\ie, din ordinul comandantului de batalion (cpt. Stamaliu) care s-a adaptat imediat corespunzator situntiei,
condi\iilnr terc-nului şi posibilită\ilor, au acioptat tactica de a izola tancurile cluşma11e
ele infanteria inamicei. Jn urma ordinului primit, ostaşii lasă să trC'aC"ă tancurile' inamice, adăpostindu-se în pm:i\iile de care dispuneau (şan\urile de luptă). La ordinul
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primit, /a apari/ia inianleriei inamice, simullan s-a rleschis un ioc .sus/inul cu lol
armamenlul, asupra acesteia, ioc a cărui intcn,iiatc a <ictcrminal prăbuşirea alacului
i,uunleriei 1wzisle.
în acelaşi timp tancurile /1illcrislc pătrunse în arlîncime în <lispozit i\ ul nostru
ele apărare, clar izolate de infanteria cnrc Ic urma şi al cărei atac a fosl zădărnicii,
au ajuns în zona de bălaie a artileriei ani ilanc a rcgimenllllui sovietic aflai în sprijinul bala/ionului de vînălori. in urma focului nimicitor dcsc!iis rfc lunurile antitanc soviclicc, tancurile germane au ins/ nc\·oi/e _qj se retragă în gra/Jă, suferinrl pif'r<icri .<;,i avarii.

Simultnn R0giml·nlul 1 nrlil0riP, compitniil d0 armament grPu il R0gimPntului 5
vîni'1tori deschi_d foc nimicitor nsupri! infc1ntNiei in,1mic0 carc, continua s/1 for!Pze poziţiile noastre. ln această ac/iwic rfc apărar0 a inlcn cnil
şi Divizionul rfc arlilf'riC'
antiaeriană din oraşul Timişoara, ins/alai în zona spa(iului /ilJrr dintre Mefia/a şi Timişoara, cleschizînd asupra /rupe/or inamice /oe trcstru. Dup{t unPll' clat<>, în aceilst5
acţiune', divizionul ele artilerie antiac'rian5, ar ii /ras peste 600 cle proirclilc
Ioc
terestru, în unele momente ajungînclu-se pînJ la înroşirea gurilor c]p foc.
Cu toale eforlurile depuse prin utiliwrea înlrunil5 a ldrnicii ele lupl5 a diferitelor unit5(i aflate în dispoztivul de ap5rnrc din accasl;:\ wn5, alacul inamic nu încetca,5, c5utînd prin intensitate, clurnt;i şi înn•rşunare, s[J s15beascct poziliile noastre
de ap5rare, pentru a putea pătrunde spre oraş.
Dupi:i orele 19, Yiolen\a alacului dezliinluit, de infanteria inamică şi încercarea
ne a sparqe linia de ap[1rare din diferite direc\ii, au creat impresia unei pt1lrunderi
a trupelor germane înspre Mehala. 1n aceastJ silualie criticu, comandantul Regimentului 5 vînători recru\i, a dat ordin ca ullima fortti de H't.Pn·ă de care mai dispunea regimentul şi care era dcslinatJ pentru !',i[ualii deo'iebit c]p crtice, Compania
aulo (comandată de cpt. Buzdugan Laznr) s5 efectm,ze un contraatac în rlir0c\iil barieri:î, situată pe şoseaua Becichercc--Timişoara, către nord cartierul MPhala, contraatac menit a c5dca în flancul şi spatele inamicului. C:ompan·a a 0xeculat contraatacul
raportînd că inamicul nu a pătruns în Melrnla fiind oprii de focul aproape continuu
deschis de ostaşii batalionului din Regimentului 5 vînălori.
Ziua de 17 septembrie 1944 s-a c/ove<lil a li crilică prin violenta deosebită a luptelor care nu mai slăbeau clin inlen.~ilale. Regimentul de vînători nu mai dispunea
ele rezerve, nu mai avea mijloace de luptă suplimentare şi anticar, organice. 1n
această situaţie deosebit de dificilă, în care inamicul continua s5-şi exercite presiunea
ulilizînd carele de luptă, un ajutor deosebit ele pre\ios l-a avut focul eficient dPs•
chis de tunurile anticar ale regimentului sovietic.
ln timpul luptelor este grav rctnit şi evacuat ~lt. Seculici Alexandru. Situaţia deYine din nou critică. Inamicul încearcă din nou să pătrunclti spre oraş folosind puternice forte de infanterie• şi un foc intens deschis ele armele aulomalc.
Terenul şi în special cunoaşterea pozi/iilor 11c avantajează. Lanurile de porumb
permit ostaşilor noştri să folosească cu uşurinţă pozi/iile ele apărare pregălile. Compania condusă de lt. Ungureanu rezistă eroic. Contraatacul unei companii de vînălori

clin Batalionul 2, cu sprijinul companiei 5 aulo.,

reuşeşte să

respingă

inamicul.

În aceste lupte cade la datorie, Juplînd cu eroism penlru a stăvili înaintarea inamicului, sergentul Roşu din Compania 6-a.
Tenaci/alea, voin/a de neclinlil a os/aşilor din companiile 6 şi 7 aparţin1nd de
Ra/(1/ionul 2 recruţi, în dispozitivu/ cărora inamicu/ a for/al pătrunderea spre oraşul
Timişoara, reprezintă o pildă grăitoare de vitejie, animală de dorinţa fierbinte de a-şi
apăra pairia. Contribu/ia aceslor subunitu.(i la luptele de apărare care au avut Joc în
clupă amiaza zilei de 17 septembrie 19.J.J, penlru oprirea trupelor hitleriste care au
for(at pătrunderea spre Mehala, a avut marc importan/ă pentru men/inerea întregului
si.~lem de apărare al oraşului.
/n aceste lupte .s-a distins în mod deosebit penlru apărarea Timişorii, comanclantu/ Ha/a/ionului 2, capilanul Slamatiu Ioan, care a dat dovadă. ele calm, competentă,

sînge rece, fiind exemplu de

curaj

~i comportare pc'ntru subaltc·rni. /\.
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prin hot5rîri bune şi la timpul polri\it să obţină cele mai bune rezultate în zăgăzui
rea atacului inamic.
S-au distins comandan[ii companiilor a 6-a (Lt. rez. Popescu Nicolae), a companiei
a 7-a (Lt. rez. Ungureanu Co11sta11li11}; comandantii de plutoane Slt. Hirwvescu Nicolae;
Sit. Mirău/a Constantin; Sll. Scculici Alexandru; Sll. Stegaru Ioan precum şi numeroşi gradali şi luptători.
ln seara zilei de 17 septembrie 1944, în jurul orelor 21 intră în Timişoara o di\"izie de infanterie sovieticd care de îndatd ocupă un dispozitiv de luptă.
J\stfel un regiment ele infanterie sovietică a intrat în apărare în sectorul Batalionului 2 din Mchala, ocupînd pozitie la cca. 100 m în spatele ,·înătorilor. UniU\\ile
aflate în apărare în Fratelia şi Chişoda, au fost de asemenea întrările prin intrarea
în pozitie de apărare a unui alt regiment de infanterie sovietic.
Batalionul I al Regimentului 5 vînători, care a fost lăsat în apărare pe Timiş, pe
un front larg de cel putin 3 km, de la Parta - Şag şi pădurea est de Şag, a respins
în zilele ele 14 şi 15 septembrie 1944, unele încercări ale inamicului de a trece Timişul şi a înainta spre Timişoara.
ln dimineata zilei de 16 septembrie 1944, au început să se apropie de rîul Timiş
şi să intre în luptă cu subunit5tile din Batalionul I, importante forte duşmane. Către
orele> 11 inamicul a atacat cu forte superioare subunitătile de la Şag, reuşind să forteze trecerea peste rîu. In jurul acestei orc, batalionul fiind atacat ele puternice elemente inamice, supNioare alît numeric cît şi prin tehn·că de luptă, a fost forţat să
lupte în retragere către Fratelia şi Chişoda.
Companiile din Batalionul I, au profilat de terenurile plantate cu porumb, folosind cu dibăcie terenul şi încetinind înaintarea inomicului. ln seara zilei de 16 septembrie 1944, subunităţile batalionului au ajuns pe linia de apărare ocupată de Regimentul 13 călăraşi la Fratelia şi Chişoda. In· aceeaşi seară a sosit la Chişoda un regiment ele infanterie sovietic. Astfel în sectorul de sud, la Fratelia şi Chişoda, se aflau
în apărare: Regimentul 13 călăraşi; un regiment de infanterie soyietic şi Batalionul
I, care a luptat în retragere de pe Timiş, datorită atacului dezlăntuit de fortele inamice superioare. Batalionul a intrai în apărare la Chişoda şi fratelia sub ordinele Regimentului 13 călăraşi. Deci acest sector era bine întărit.
ln ziua ele 17 septembrie 1944, inamicul a atacat sectorul ele sud şi cu toată
violenţa alacului nu a reuşit să strdpungă linia de apărare a oraşului. A reu~it sd cucerească numai o parte din comuna Chişoda.
O companie> din Batalionul I de sub comanda Sit. rez. Toron a primit ordin să
contraatace inamicul pătruns în comuna Chişoda şi să-l respingă.
Compania ele ,·înători a executat imediat contraatacul, cu repPziciune şi e>nNgie, respingînd inamicul din Chişocla, ocupînd comuna în întregime şi făcînd prizonieri inamici pe care i-c1 trimis la P.C. ele batalion.
După ce a ocupat Chişoda, compania urma să se inslalc>ze în apărare. ln timpul
ocupării poziţiei, inamicul a adus întăriri 4 autocamioane blindate, cu trupe, asupra
cărora din ordinul comandantului de companie, Sit. Toma, s-a deschis un foc concentrat, continuu, cu întreg armamentul. Datorita focului bine ţintit, mijloacele de transport inamice au fost avariate, iar ostaşii nazişti nevoiti să se retragă.
In noaptea de 17/18 septembrie 1944 regimentul so\'ielic de tunuri antitanc aflat
în sprijinul Batalionului 2 al RPgimcnlului 5 ,·înălori recruti, a fost retras de pe pozitie (de la Mehala) şi trimis pentru întdrire în 1:ratelin, în sectorul ocupat de Regimenlul 13 călăraşi, unde presiunea alacului inamic era în creştere, a,·înd loc lupte
violente.
Prin Yenirea continuă a trupelor sovietice a crescut polentialul de apărare şi de>
luptă al frontului nostru, imprimînd superiorilaka în actiunile ce au urmat. Atacurile
dezlllntuite de trupele sovietice au silit forţele naziste să se retragti, inregistrînd mari
pierderi.
Regimentul 5 vîn;:itori recruli a primii ordin în ziua de 19 septembrie 1944, de
a se retrage din zona de luptă ocupată la marginea oraşului Timişoara şi ele a se
deplasa în marş, pe jos, la Ineu, !n zona de concentrare iniţial stabilită.
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Luptîncl în cadrul planului gcneral de api.irare a zo1wi oraşului Timişo11ra, aliîturi
de cdclalle unităţi de diferite arme cu care fi cooperat, rccru\ii Regimentului 5 \'Îni.itori s-au acoperit de glorie, contribuind ]fi sl<l\ilirca înccrc<lrilor di~perate ale hitlefritilor de a pcttruncle şi ocupa Oril)Ul Timi~oara.
in luptele care au anii Joc la Timişoara, Reuimenlul 5 \·î11ălori recrn/i, r1 mul
următoarele

pierderi:

I sergent şi D sulda\i, morti;
49 solda li r5ni \i;
155 solclati clisp5ruli;
2 ofi teri dispăru ţi;
-- 2 subofiţeri dispăruti;
-- I ofiţer şi 3 subofiţeri r5ni\i.
Prin eroismul de care au dat dovadă ostaşii Regimentului 5 vîn~ilori r0cruli,
au adus o pretioasă contribulie la stă\·ilirea şi neutralizarea atacului dezlănluit cir!
unitiitile de elită SS, care au fortat ocuparea oraşului. Luplînd cu tenacitate, bărbă/ie
·>i cu un curaj deosebii, suplinind prin c1cec1sla insuficienta pregătire ele luptă, rccru/ii
reuimentului ele vînători au arătat încă urlată, că în lata voinfei neclinlile de apărare
a pal riei pot li slă\•ifite şi nărui Ic atacurile cliiar şi ale unui inamic superior numeric, cu experien/ă în preuătirea mi/ilară şi clolal cu ic/1nica moclernă ele Jupti.1. /\.cest
reuimenl care de mu//i ani îşi a\·ea rcşeclin/a în Timişoara a ş/iul la nevoie să contribuie eficient la

apărarea

lui.

Este încă un exemplu de eroism, de rlrauosle fierbinte fa/ă ele
tinerii ostaşi au apărai, glia strămoşească slincl neclinli/i pe µoâ/ie.
Timişoara

pairie, în care

la D mai 1974.
Colonel în retragere,
GIURAN I. i\LI_;XANDRU

veteran din primul şi cel de
al doilea război mondial,

DOCUMENTS AND MEMOIRS CONCERNING THE BATTLES FOR THE LIBERATION
OF BANAT AND CRISHANA (AUG.-OCT. 1944)

(Summary)

The authors justify the publication of these military documents on the grouncis
that the recently ediled volumes show loo much preference for the actions of the
Larqe military unils, rnrely includincl data concernin~J smaller „tactica!" unils ancl
~ub-units.
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Some of the so-far-unpublished docurnenls and the memoirs of those directly implied in the battles can also prO\ e to be at lea~t as much important. They can allow
one to follow step-by-step and in delilil lhis saga which started with the struggle for
the total liberation of Romania ilnd cndeci in the days of the final defc.it of Hiller's
forces. V.le think such an approach can add a more dynumic ciimension to the history.
ll is however to be menlioned that within ~uch a large domain of research we
had to restrict ourselves to only certain parls of the documents available anci, (our
own preferences addcd), they are those particularly referring to our own or neighbouring arcas viz. the historical pro\"inces of Crishana and Banat.

https://biblioteca-digitala.ro

123

Doc umentP

şi

memorii privind Jup la de elib erare

G neral de brigadă P OŞOTU
GHEORGHE, comandan tu l Di' izici
1 infa nlerie-ins tru c\1
între l scp tembrie- 18 octombrie 1944

Locotenent-colonel
Mr:RTIC
ADRIA , comanda ntul Regi mentului 85 in fant erie din Dii1ia 1 infanterie-ins lructi e

Colonel VISCOPOLE
U RO MULUS, comandan tul Regimentului 1 arli leri -in s truc\ie clin
Di\ itia 1 infanterie-instruc\ic

Maior 'IULP1\ N IO
şeful
biroului opera\ii al Di iz te1 1
infanterie-în tru c\ie
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Căpitan I3UCURESCU lLlE , comandant de baterie din Regim en tul 1 artilerie

Locotenent (rez.)
GOMOIU
CO
TA TI 1, comandan t de
compa nie
în
Batalion u l
2
din Regimen tul 5 , înători-in strucţie

Locotenent (r 7.) POP LI IU
din Regim ntul 1 arlil ri

Locot nent R ,\DUŢIU GHEORGHI: din R gim ntul 5 , în tori
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.
Lo co tenent
(rez. )
VIOREL
IOA , comandantul compame1
1 din Batalionul 1 al Regimentului 5 vînă t ori

Sublocotenen t
(r ez.)
HI 0VESCU NICOLAE, comandant
de pluton (compania 6- a) din
Batalionul 2 al Regimen tului 5
vînălori .

Sublocotenent I ELESCU CORNELIU din Batalionul 1 al Regimentului 5 vînători.

Subloco tenent
SECULI CI
ALEXA DRU din compania 6-a,
Batalionul 2, Regimentul 5 vî n.ăto..r.i.
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AR·TICOLE SI
N01'E
,

AŞEZAREA NEOLITICA APARŢININD CUL TURU
STARC:EVO-CRIŞ

DE LA FUGHIU (J. BIHOR)

de
DOINA IGNAT

Staţiunea neolitică de care ne vom ocupa în lucrarea de faţă este
si luată pe teritoriul satului Fughiu, comuna Oşorhei, jud. Bihor, la
2 km. est de sat1.
ln malul înalt al Crişului R0pede a fost sesizat un strat de cultură
relativ gros, dispus dir0ct pe pietrişul rulat al vechii albii, precum şi
groapa unui bordei lung de 5,25 m.
în cadrul sondajului c>fectuat s-a trasat o sc>cţiune de 10X2 m la
1,50 m distanţă de malul Crişului, în zona de, maximă grosime a stratului dc> cultură.
Din punct de vedNc stratigrafic, sub stratul vc>gctal gros de
-0,30-0,35 m, urmează un strat de depunNi aluvionare care suprapune stratul dc> cultură pîn[1 la -0,55-0,60 m. Acesta se adînceşte
pînă la -0,90--1,30 m, după care urmează lutul viu, în secţiune, iar
în malul Crişului pietrişul vechii albii.
La -1, 15 m a fost descoperită o locuinţă de suprafaţă de 5,10 m
surprinsă în secţiune pe o lăţime de 1,70 m.

Materialul

aşezării

Uneltele sînt confecţionate din obsidian, silex şi roci locale, lucrate
pe loc, dovadă prezenţa deşeurilor de prelucrare şi a nucleelor.
Din obsidian şi silex au fost descoperite fragmente de lame cu
sc>cţiunea triunghiulară, înguste, gratoare pe vîrf de lamă, aşchii atipice
şi nuclee.
Dintre uneltele de piatră şlPfuită menţionăm două dălţi şi cîteva
fragmente ( dălţi sau topoare'?).
1
Doina Ignat, Aşezarea neolitică aparţinind culturii Criş de la Suplacu de Bar(Jud. Rihor), în Crisia, 1D78, p. 14-15. Aşezarea a fost sesizal.1 Muzeului de cJ.Lre
studentul Alex. Vinlilă.

cău
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1. Dtlllct lucrnlcl clin mc-nilil ctvînd forma Lrapezoiclală, alungită,
în se>cţiunC' Lransv0rsală plan convl~xă, cu lEtişul ctrcuil, cu cC'afd spdrtc1
clin ve>chinw prin ulilizar('. (Dim0nsiuni: L. 5,8 cm) (Inv. nr. 10.510)
(PI. X, fig. 3)
2. Dallă lucral5 din grPsiP aleuritică avînd forma dreptunghiulară,
aplatizată, cu Uiişul şi muchia arcuite, uşor ciobită latPral prin utilizare. jDimensiuni: L. 4.9 cm.) (lnv. 10.208) (Pl. X, fig. 2)
Ceramica dC'scoperită este fragmentară şi puternic corodată.
ructura - pasta conţine ca degresant resturi v0getale tocate, dar
şi nisip şi pietriş fin, avînd culoarea maroniu-roşcată, roşie-portocalie,
cu intNiorul uneori negru, sau cenuşiu-nc>gricioasă, păstrînd un miez
1wgru în spărtură.
Ceramica fină ar<> pasta mai omogenă, fiind acopNită uneori cu un
slip cafeniu sau roşietic, corodat.
Starea fragmentară a ceramicii nu permilf' reconstituirea unui numiJ.r prea mare de formP. Cele mai frecv«?nte sînt: vase de dimensiuni
mijlocii şi mici, cu fundul profilat (PI. I, fig. 2-4; PI. II, fig. 1-2;
PI. III, fig. 1-2); vase cu picior mai scund sau mai înalt, gol în interior
(PI. V, fig. 1-5);· vase mari (oale) cu pereţii arcuiţi cu buza dreaptă
(PI. V, fig. l; Pl. II, fig. 1; PI. VI, fig. 1); boluri (PI. VI, fig. 1); fragmC'nte
de cupe· cu· pPreţii subţiri, buza dreaptă (PI. VI, fig. 2-4; Pl. VIII,
fig. 7--8); străchini prevăzute cu picioruşe (PI. VII, fig. 2) sau fragmente de vase cu picioruşe (PI. IX, fig. 1-4).
Decorul constă în general din butoni în r<·lief, simpli sau grupaţi
cite , doi şi cite trei ( PI. VIII, fig. 1-4; 6; 9); incizii în reţf'a ( PI. IX,
fig. 6); alveolări sau crPstăluri pe buză (PI. II, fig. 4; PI. VIII, fig. 5):
tăieturi scurte, dispuse sub buză (PI. VIII, fig. 5); impresiuni în formă
d0 fagure (PI. IX, fig. 5).
·
Locuinfele. După cum s-a m0nţionat deja, au :fost dC'scoperitC' două
locuinţe, un bordei şi o locuinţă de suprafaţă. AmbPl<? au în general
dimPnsiuni asemănătoare: bordeiul 5,25 m, iar locuinţa dP suprafaţă 5,10 m.
Inventarul lor se compune din mwlte litice>: daltă (PI. X, fig. 3),
fragmentP de lamP, gratoare, nucl0e din silex şi obsidian, ceramict1,
grPulăţi de lut perforate, ovalP, aplatizate (PI. VII, fig. 10; 12) sau
sfericP (Pl. VIII, fig. 11 ), de asemenc>a perforatP.
Materialele prezentatP aparţin cullurii Slarcevo-Criş. Pron•deul
degrC'sării pastei cu r<'sturi vegC'lale local(', iar mai lîrziu cu nisip şi
pietriş, este caracteristic ceramicii acestPi culturi.
· FragmentPle dP vase cu fundul profilat sint atestate în aşf'zările de
ace_eaşi epocă de Ja PeriPnF, BeşP110va, Dubova: 1, Suplacu de Barcău4,
i M. Petrescu -- Dîmbovitu, So11<lajul
cercetări arheologice, voi. III, 1957, fig. :J/2

" Gh. Lazarovlri, Cultura

Starce\·o-Criş

stratigrafic ele la Perieni, în Materiale şi

în Banat, in Acta /\1. N., 1969, fig. 7. 12;

14, 17
~

Doina Ignat, op. cil.; PI. II, fig. 6, PI. VI, fig. 6
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Căuniţa de Sus:;. Vasele cu picior -- cupe sau slrăchini îşi găsPsc analogii în aşezările de la PerieniH, Beşenova·. Suplacu d0 Barcău 11 , Stră
chini - sau vase globularf' - prevăzut<:> cu picioruşe au fost descoperite de asemenea în aşezarea de a BeşenovaH.
Decorul îşi găseşte şi el bunP analogii în motivistica culturii
Starcevo-Criş.

Butonii în relief - simpli sau grupaţi - sînt frecvenţi în aşeză
rile de la Perieni 10 , Cipău, Leţ 11 , Su placu clP Barcău 12 , după cum inciziile în reţea se> întîlnesc la LPţ, Moreşli, Bedehaza 1 :-i, Beşenova 1 4, în
Transilvania şi Banat şi la Valea Lupului şi PeriPni1\ în Moldova, fiind
caracteristice fazei tîrzii a culturii Starc-<'vo-Criş.
Dacă în cef'a ce priveşte matPrialul ceramic relativ restrîns ca
formf' şi decor, aşezarea .de la Fughiu estp modestă, ne furnizează în
schimb date noi asupra tipurilor de locuinţe aparţinînd purtătorilor
culturii Sarcevo-Criş.
Locuinţele d<' suprafaţă în aşezării<' libere sînt destul d<' rare,
iar asocierea. c0lor două tipuri de locuinţă în cadrul aceleiaşi aşezări
se pan' că ar surprinde momentul trPcc>rii treptale spre locuinţa de
suprafaţă.

ria

Nu trebuie să omitem faptul că în regiunile învecinate din UngaJugoslavia 1G locuinţa de suprafaţă c.>ste tipică în cultura Star-

şi

levo-Criş.

LE HABITAT NEOLITHIQUE APPARTENANT

Â

LA

CULTURE

STARCEVO-CRIŞ

DE FUGHIU (Dl:PARTEMENT DE BIHOR)

(Resume)
Sur le lerriloire du village de Fughiu on a decouvert et etudie un habitat neolithique i.!ppartenant ii la culture Slarcevo-Cri-:;.
Le materiei de !'habitat consiste en outils lilhiques et en ceramique. On a
d(•couverl au;,si deux habilations: une chaumiere el une habitation de surface.
L'inventaire d(~ l'sabilal lrouve des analogies dans Ies decouvertes apparlenant
i1 la cullure Starcevo-Crh de loule l'etendue de notre pays.
' Gil. Lazarovici, Gornea, Caiele Banalica, seria arheologie, 5, PI. XVII,
M. Petrescu Dimbovita, op. cit., fig. 3/5
7
Gh. Lazarovici, Cultura Starcevo-Criş în Banat, în Acta M. N., 1969, fig. 7 '12,
14, 17,
b Doina Ignat, op. cit., PI. VII, fig. 10
9
Gh. Lazarovici, op. cit., fig. 7/1, 3,
10
M. Petrescu Dimbovita, op. cit., fig. 4/1
11
N. Vlassa, Cultura Criş 1n Transilvania, în Acta M. N., 1966, fig. 6/10
12
Doina Ignat, op. cit„ PI. VI, fig. 8-10; PI. VII, fig. G
ia N. Vlassa, op. cit., fig. 5/1-2; fig. 7/17; fig. 9/12
1
'. Gh. Lazarovici, op. cil., fig. 4/19--22
1.'. M. Petrescu Dîmbovi\a, op, cil., fig. 5.'7--8
Iij Ida Kutzian, A koros kullura, în Diss. Pan., seria II, nr. 23, 1944 p.25
ij
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O GROAPA RITUALA DE LA SFIRŞITUL EPOCII
BRONZULUI DESCOPERIT A LA ORADEA
de
EMODI IOAN

Cu ocaziu unor lucrdri de construcţii ex0cutate p0 platoul Salca',
aflat în zona suci-estică a oraşului Oradea, s-a clezvPlit parţial o groapE1.
Ea avea conturul supPrior de formă circulară cu diametrul de 1-1,20 m.
Locul gropii se profila p0 restul terenului, prin culoarea neagră cPnuşie şi prin numeroas0le fragmPnte de ceramică ce se vedeau chiar
la su praf aţă.
Partca superioară a gropii a fost rasă dc lama buldozerului, rnatcrialele din aceasta 110 mai putinei fi recuperate.
După lucrărilP ele salvare', efectuate la golirPa conţinutului gropii,
am observat următoarele:
- Croapa s0 adîncea în solul virgin cu 50 cm. şi avPa fundul rotunjit. Prc",upunPm că CJfOi.lJ)d a fo-;t clistrus[l pe o adîncimc de 30 cm.
dirn<'nsiunc_• stabilită după stratul ele• cultură din zonele imf'diat învecinate.
- Intc•riorul gropii Pra umplut (în întu,gime) numai cu resturi
de ardc>re (cenuşă, cărbune) şi fragmente cc•ramice. Vas0Je· dP la care
provenPau fraqm0ntPIP au fost sparte înainte şi depuse în ~Jroapă,
deodată cu n•nuşa, fapt atestat de poziţia fragmentelor din acelaşi vas
aflate la adîncimi diferite.
- Conţinutul şi structura gropii par să indice că focul se petrecea
undeva în altă parte, cc1 apoi rPsturile ardPrii şi vasele sparte, probabil
ritual, să fi fost d<•puse în groapă. Aici trebuie să menţionăm că pe
fundul gropii - µ0 o porţiune de cca 20-30 cm - s-a observat o
ardere, care a modificat culoarea solului pe o aclîncime ele 2-3 cm.
Aceasta s-a petrecut fie printr-o arder0 intenţionată (purificcuea gropii
prin foc?), fie mai dPgrabă prin continuarea arderii mocnite a resturilor aduse de la rug.
1

Perimetrul arheologic ill acestei stu\iuni este uzi apro,tpe complet acoperit de

construcţii.
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- Aşa cum am arătat, în interiorul gropii nu au mai fost gctsi t0
alte matc>riale, care sînt atîl de tipice aşa-ziselor gropi menajer('. Ne
rc•ferim aici la chirpici, oase, unel le Plc.
Faplul că în groapă s-au depus numai m«1rtorii arderii şi vasP aclic1cente, în majoritatea lor întregibile, şi numai un număr infim ele alte
fragm0nte, ne sugert>d'că ideea că ne aflăm în faţa unPi gropi ele mormînt ( cenotaf) sau în orice caz a unei gropi cultice. Aici tn•buieşlP
aminlil că astfel de „morminte", în carP nu s-au găsit oase calcinatP,
au mc.1i fost găsite şi în altP punclc din Bihor. Ne referim aici, în primul rînd, la descopPririlc din pP-:;terile aflate p0 valea Crişului RPpedP.
Din fragmentele ceramice rc,cuperal0 s-au putut restaura 10 vas0,
alte trei au fost rPconslituite grafic. Aproape toate vasele sînt de•
culoaH' neagră lustruită. Fac excepţie vasel0 din fig. 1/3 şi 2/5 care
sînt c0nuşii. DintrP fragm0ntelp ner0staurabile, unele sînt d0 culoare
cafenie (fig. 4/1,9). Toate vasel0 sînt îngrijit lucrate şi confecţionate
dintr-o pastă fină, fără impurităţi. CîtPva din fragmentele vasplor au
suferit uşoare arderi secundare.

Descrierea inventarului
1. Castron de forma unei calot0, cu buza dreaptă şi puternic răs
avînd pe umăr o toartă şi 3 proeminenţe' cronice, însoţite de
8 semicercuri canelate. Pe fundul vasului sînt dispuse 3 caneluri concentrice late, în mijloc aflîndu-se înscrisă o cruce dublă, canelată şi cite
o alveolă adîncită în cele patru intervale ale braţelor (fig. 1/1).
Dimensiuni: diam0trul 31,5 cm, înălţimea 7,5 cm,
2. Castron d0 acelaşi tip, avind fundul neornamentat iar toarta şi
proeminenţ0le marcate, în partea inf Prioară, de cît0 4 semicPrcuri de
linii subţiri, adîncite (fig. I /2).
Dimensiuni: diametrul 29,5 cm, înălţimea 7,5 cm.
3. Castron de acPiaşi formă, avînd pe fund 3 cercuri canelate şi
proeminenţelP însoţite ele 6 caneluri înguste. Pe corp, în 4 puncte dispuse simetric, sînt adîncite 4 alveole circulare (fig. 2/1).
Dimensiuni: diametrul 28,5 cm, înălţimea 7 cm.
4. Castron cu aceiaşi formă, dar avînd sub proeminenţe două grupe
de cite 3, respectiv 4 linii subţiri. Sub toartă sînt dispuse 3 fascicole
de linii. Cele patru grupe de semicercuri, aflate în dreptul proeminenţc>lor şi torţii, sînt unite prin 4 arcuri de cerc de cite 4 linii trasate
neglijent (fig. 2/2).
Dimensiuni: diametrul 31,5 cm, înălţimea 7 cm.
5. Castron din buza căruia au fost trase 4 proeminenţe alungite,
(lobi), dintre acc>slea două lipsesc. Pe fundul înconjurat de 3 caneluri
late este înscrisă o cruce canelată şi 4 alveole, în cele 4 intervale
(fig. 3).
Dimensiuni: diametrul 33 cm, înălţimea 13 cm.
frîntă,
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G. Castron aclînc de for(fig. 1/3).
Dimensiuni:
diametrul
gurii 2G cm, înălţimea 12 cm.
m[1

tronconică

7. fragment
dintr-un
castron de formă tronconici:i
cu pereţi uşor văluriţi, buza
puţin răsfrînld (fig. 1/4).
Dimensiuni:
diametrul
22 cm, înliltimec1 9,3 cm.
8. Slrnchină cu partea
inforioari:i, tronconicii, umeri
înguşti şi rotunjiţi, ~Jîl scurt
şi cl}HOflpe cilindric. Pe gît
o mică loa rtă. Pe umăr sin t
dispuse fosc:icule de linii
verliec1le, iar în spaţiile lă
sate liber se află proeminenţe mici cu vîrful îndreptat în sus şi în jos (fig. 1/5).
diametrul
Dimensiuni:
înălţimeu
gurii 21
cm,
B,5 cm.

Fig. 3. Orndcn Salca. Castron din gronpn ritual,\

9. fragmcntP dintr-o struchină asemănătoare cu prec0Clcnta, ornape umeri cu nervuri verticale reliefate (fig. 1/6).

mc•ntată

10. Fragment din mijlocul unei oale bilronconice, de fapl un umăr
pe care SP află o proeminenţă mică, rotunjită (fig. 1/7).
11. fragment clinlr-un castron uşor bitronconic cu buza dreaptă
şi o toartă sub care, se află o proeminenţă mică (fig. 2/3).
12. Castron aclînc de formă bitronconică, avînd 3 proeminenţe şi o
toartă sub buza lrasă spre intc,rior. Fundul lipseşte (fig. 2/4).
Dimensiuni: diametrul 29 cm, înălţimea 12,5 cm.
13. Strachină mică cu un profil în „S" alungit cu o toartă şi 3 proeminenţe sub buza puţin răsfrîntă (fig. 2/5).
Dimensiuni: cliam0lrul 19 cm, înălţimea 6 cm.
14. Fragmente din care nu se pot reconstitui forme şi care sînt ornamentate: cu linii subţiri (fig. 4/1-3), caneluri înguste verticale
(fig. 4/4-6), caneluri înguste (fig. 4/7-8) şi proeminE'nţe (fig. 4/9-11).
47'
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Primele patru castroane descrise (fig. 1/1.2; 2/1.2} fac parte din
tipul „coif suedez··. cunoscut în mare număr de exemplare în olăria
culturilor Otomani 2 , Vatya3 şi din grupa Hajdubagos~.
Castronul cu buza lobată sau în colţuri poate fi încadrat în acelaşi
tip de yas. Tehnica lobării buzelor. deşi se cnoaşte încă în epoca neolitică şi în bronzul timpuriu (Pecica. ~fokrin, Zimnicea, Derşidaf\ moda
se răspîndeşte abia în bronzul mijlociu, în olăria culturii mormintelor
turnu lare şi apoi a altor populaţii din bazinul carpatic5 şi continuă să
supraYietuiască pînă în Hallstatt A. În acest sens este elocventă descoperirea de la SusanF.
:Motivele cruciforme aplicate pe fundul castroanelor tfig. l_i 1;
fig. 3) sînt o reluare a motiYelor similare din bronzul mijlociu\ ca de
altfel şi cele patru akeole circulare 9 tfig. 2/1). O analogie perfectă. a
asociaţiei moti,·ului cruciform canelat cu cele patru ah·eole situate în
inten·ale, este întilnită însă numai pe un singur fund de vas găsit în
peştera de la Călătea. de pe \·alea Crişului Repede 1'1.
Vasele tronconice avind buzele drepte şi puţin răsfrinte apar în
repertoriul ceramicii. culturii mormintelor tumulare. precum şi al culturii Piliny (faza timpurie) 11 , ambele datate în BrC.
Castroanele bitroncanjce descoperite la Oradea-Salca t fig. 1 I5,6)
reprezintă o formă cunoscută numai în cadrul fazei mijlocii a culturii
~ I. OrdenUich, Paselenia ,. Otomani ,. S\·ele poslednih ra..<copoc, în Dacia .\"S. 7.
1963. p. 134, fig. 15 5. 6; I. Bona, Dif' millkrt? Hrnrrttttif l":igarns und ihrt? siidosllichen Bezieungen, Budapesla, 1975, pi. 138 -I. 139_11, 2; 162 4 etc.
3
I. Bona, op. cit., pi. 32 1, 2: 43/2: 45 'I. 3: 65 5, 11 ele. ·
~ T. Ko,·âcs . .-\ Hajdubo.gosi broiu:kori temeto. in Folia •.\rch. 21, 1970. p. :i9.
fig. 1 14: 3/9
5
lnformatie amabilă de la N. Chidioşan.
" I. Foltiny, Halamsiros es Lousitti kultura nyomoi Szeged komyek.en. io R F,.
4, 1957, fig. 5 3, 8; 12 4; T. Ko\"âcs. A halomsiros k.ullura lelelei az Eszak.alioldt"in. in
Arch Erl. 93, 1966, 2. p. 165, fig. -1/16: 9 6--3 14 3: Idem, Twnu/us cu/ture cemelerif's
ol TiszoffirC'd. în Reg fin, 2, 17. 1975, pi. 1, ~L 3 3; pl 33 3- Idem. op. cit- în
FoliaArch. 21, 1970, p. 39, fig. 8/2. 10; 9 1: I. Ordentlich. op. cit.. fig. 15 3, T. Kemenczei. Die Zag}'\·apâllah·a-Gruppc de-r Pilinyer Kultur. io ..\cta ..\rcHung, 19. 1%,,
p. 2-17. fig. 1-1 5, 8: 15 5
1
I. Slratan, Al. \'ulpe, Der Hugel , on Susani. in PZ 5:!, 19i7, I. fig. 5;"218.:
15 128--130
b I. Bona, op. cil .• pi. 12 15; 139/1. 5; 19-l 13
11 Ibidem, fig. 138 -1
10 Materialele d·n peştera de la G1lătea aparlin unei serii de descoperiri efectuate mai ales in peşterile de pe ,·alea Crişului Repede, care au permis definirea unui
grup cultural. denumit de noi Igrita. Cronologic, obiectivele de la Ciilătea se înscriu ia
prima parte a e\"olutiei aceslui grup, care a durat pe tot parcursul perioadei BrD
(materiale în curs de publicare).
11
T. Kemenczei, op. cil .• fig. 4/1; 6 15; 8 2, T. K.o,·âcs, op. cil"# in lttg Fi:u. ::!.
17, 1975, pi. 2. M. 13/2; pi. 3, M. 25:!; pl 9, M. 91 I pi. 31, M. 335. 3, T. Kemenczei,
Adalok a Karp,âtmedencel haJomsiros kultura \'ăndorlo.sânok ll~rd~~~z în AtthErl.
95, 1968, 2, p. 168. fig. 4 11, 12; 5 14; 9/4
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Piliny 12 , care a fost încadrată la începutul perioadei BrD. Tot în acelaşi mediu găsim corespondenţe 13 şi pentru fragmentul de strachină
reprodus în fig. 2/3.
Praclica aplicării unor nervuri vNticale p0 mijlocul diferit0lor
tipuri ele vase (fig. 1/6) a fost adusă de cultura mormintdor lumulare,
răspîndinclu-se şi în olăria culturilor aferenteu.
Încercarea de reconstituire grafică a formei de oală car0 avea la
mijloc o zonă profilată şi butoane pe partea inferioară (fig. 1/7) nP
trimite spre tipuri de vase cunoscute spre finalul epocii bronzului
(BrC-BrD).
Castronul adînc cu buza trasă în interior (fig. 2/4) est0 cunoscut
începînd din perioada BrC 1·'. În etapa următoare vor apărea şi exemplare cu buza faţetată orizontal şi, în cele din urmă, canelatău;_
Strachina mică, cu buza răsfrîntă (fig. 2/5) are analogii apropiate
în faza timpurie a culturii Piliny, datată în BrC 17 •
Dintre fragmentelP mici, cel ornamentat cu arcade din linii subţiri (fig. 4/1) aparţine probabil unui vas Otomani tîrziu (Hajdubagos) 1~.
Vase avînd caneluri înguste verticale pe mijloc (fig. 4/4-6) s0
cunosc în Bihor printre materiale datat0 la începutul perioadei BrD 111 •
Inventarul prezentat mai sus dovedeşte un amestec dc> populaţii,
care a avut loc spre finele epocii bronzului în nord-vestul României,
în speţă în Bihor. Cel0 cinci castroane, deşi sînt forme evoluate, ne'
indică persistenţa populaţiei autohtone a culturii Otomani. Trebuieşte
însă semnalat că înafară de aceste vase, nici o altă formă nu mai tră
dează acest lucru. Celelalte vase se cunosc fie din repertoriul ceramicii culturii mormintelor tumulare, fie din cultura Piliny. Aportul
Piliny este sugerat şi de faptul că vase tipice ale acestei culturi s0
cunosc din mai multe descoperiri ( cele mai mult0 ineditC') din Bihor
(Andrid, Biharea, Ciriş, Sanislău, Tărian, şi Voivozi). Deplasarea spr0
12

Idem, A Piliny hullt1ra tagolcisa, în Arch Erl, 92, 1065, 1, fig. 8 17; 10 10
Ibidem, fig. 10,'7
14
N. Ka.licz, Kesăbronzhori urnatcmclci !griei hozscg hată.ră.ban, în HO/lff, 2.
1958, pi. 1, 2; T. Kovacs, op. cil., în Rf'gfiiz, 2, 17, 1975, pi. 1, M. 1/1; pi. 21, \f. 217 L
I. Bona, A Tiszakcszi kesăbronzkori Jelelek, în HOME, 3, 1963, pi. 111, 2; O. Tro9mayer, Das Bronzczeillichc Grăbcrfcld bei Tcipe, Budapesl. 1975, pi. 17, M. 218 I;
224/2; 422/1; 518. 2, 3; 656. 7; T. Kemcnczci op. cit., în ActaA.rc/JHtrng, Hl, !96i,
pi. 5/14; 8 6
i:, T. Kemcnczei, op. cit., fig. 1/7; 6/4; 13, 4; T KoYtics, op. cit., în
ArchErt, 93,
1966, 2, fig. 7/1, 8; 12tl; 18/5
16
I. Stratan, Al. Vulpe, op. cit., pi. 10; G. I. Smirnova, Complexele de lip Gci\·aHolihrady, în SCIV A, 25, 1974, 3, p. 363, fig. 2/14, 23
17
T. Kemenczei, op. cit., fiq. U,'14; 10120 (fără proeminente).
18
T. Kovtics, op. cit., în FoliaArch, 21, 1970, fig. 317, 8; I. Ordentlich, op. cit.,
fig. 15/1, 4
rn I. Emodi, O locuinfd de la slirşitul epocii bronzului dcscopcritd la Oradea, în
Lucrări Şliinţilicc, Oradea, 1978, fig. 111, 2 (în curs de apariţie); Idem, Noi dale privind s/Jrşilul epocii bronzului în regiunea Crişurilor (comunicare \inulJ la Coloc\•iul
(VII) privind Epoca Bronzului, Bucureşti, 23-25 XI 1978). A se \·edea şi nota 10.
13
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sud-est a unor grupe Piliny a fost deja semnalată mai demu!F 0 • Form0le ceramice caracteristice tumularilor sînt venite aici probabil prin
intermediul culturii Piliny. Trebuie amintit însă faptul că în Bihor au
apărut, e drept în număr mic, şi matf'riale aparţinătoare culturii mormintelor tumulare, cit şi grupei Hajdubagos (inedite~').
Din analogiile amintite, vas0le aflate pe vatra dPscoperită p0 terasa
Salca, se pot plasa la finele etapei C sau începutul perioadei D a
epocii bronzului. O datar0 mai tîrzie nu <'Sle plauzibilă, deoarece doar
puţine din formele c0ramice al0 a.cestPi descopNiri se mai n,găsesc în
repertoriul olăriei răspîndite în Bihor în cursul perioadei BrD.

UNE FOSSE RITUELLE DE LA FIN DE L'AGE DE BRONZE
DECOUVERTE .-\. ORADEA

(Resume)

L'arliclc dccrit Ic mc1tericl ccramiquc trou,•(, dans unc fossc ritucllc, ckco11vcrtc
l'ocassion des travaux edilitaires exc"~c:ules sur lc1 Lerrase Salc:a d'Oradca.
Le materiei prcsentc, ajoutc â d'autres dccouvertes de m1;me gcnre, prouve
qu'un melange de populations a eu Iicu au debut de la periode BrD cn Bihor, par la
penetration des groupes de la culturc Piliny, qui, ensemblc avec la population autochtone de la culture Otomani - donneront naissance au groupe Igrita, qui a evoluo
dans celte rcgion tout au long de la pcriode BrD.

a

20

K. Horedt, Problemele ceramicii din bronzul l1rziu din Transilvania în Studii

şi comunicări,

Sibiu, 1:1, 1967, p. 145
'
Gr~pa Hajdubagos s-a formal din amestecul populolici Otomani cu cea a eulturu morminll'lor lumularc (T. Kov11cs, op. cit., p. 27)
1

..

~
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ORADEA

de
VERONICA COVACT

OrganizarC'a meşlC'şugarilor în bresk-, la o anumită elapă a. orînduirii fc>udale, a apărut ca o nC'cesitate firească a dezvoltării, sub toale
aspectele, a diferitelor ramuri mC'şteşugărC"şli. AcC'st proces a fost determinat de avînlul dc osebit al producţiC'i meştc>şugărcşti, ca urmare,
a diviziunii sociale a muncii, a perfecţionării forţc,lor ele producţiC', înmulţirii meşt<,şugarilor din aceeaşi ramură de aclivila.lP şi a concurenţei dintre Ple, precum şi a lendinţPi nobililor de a însuşi produsele
c1cestora 1 • Aşa cum arăta K. Marx, ,, ... necesitatea de a se uni împotriva nobililor, caro prădau la drumul mare, nevoia de clădiri comun<' penlru vînzaroa mărfurilor înlr-un timp în care meşteşugul C'ri.l
tolodală şi ncguslor, concur0nţa crescîndă a iobagilor fugiţi dC' pe
moşii, care' se îmbulzeau spre oraşele înfloriloare, slruclura feudală a
întregii ţări au dat nc1şlere breslelor ... "~. Apariţia lor a fost rezultatul unor îndelungate perfectări a formelor de organizare profesională
a meşteşugarilor în funcţie de maturizarea cauzelor care le-au generat. La început, la baza organizării lor a stat o simplă solidaritate profesională. De la această formă incipientă şi pînă la înghegarea organizatorică, pe bază de statute, a trecut o perioadă lungă.
în Transilvania, cel dintîi nucleu al unei asociaţii profesionale de
meşteşugari a fost asociaţia lucrătorilor de la minele de fier şi a meş
terilor fierari şi turnători din Rimetea de la 1291. Aceasta nu avea caracter de brPslă, dar a fost lotuşi o asociaţie economică-profesională,
avînd ca scop apărarea intereselor materiale ale membrilor ei3. Naşte
rea breslelor trebuie socotită ca avînd loc cu ceva mai tîrziu, în pri1

1

lsloria României, Ed. Academiei R.S.R., 1962, \"ol. JI, p. 231
K. Marx şi r. Engels, Opere, voi. III, Ed. ID58, p. 25; Ştefan Olteanu şi Constantin Şerban, Meşteşugurile din Ţara Românească !ii Moldova în evul mediu, Ed. Acad.
2

R.S.R., 1969, p. 2:14
3
Ştefan Pascu, Meşteşugurile din Transilvania pină în secolul al XV I-Jea, Ed.
Academiei R.S.R., 1954, p. 81
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IDC'le dc>cenii alf' secolului al XIV-lea 1• Printre <-<'le mai vc'chi breslP
din oraşei<' Lransilvăne11P sînl alestale breslPle din Bistriţa, Sibiu, Sighişoara, Or8şlie şi SPbeş. MPşteşugarii bistriţ(•ni în anul 1367 trebuiau să
rpspecll' un regulamc>nl mai vechi, iar în anul 137G s-au rc·înnoil vechile sialule alP celor 19 lnC>sle din Sibiu, Sighişoara, SPbeş şi OrăştiP,
care u1wau la acea dală 25 branşe:, meşlPşugărPşli;;. Toalt> aceslP dale
documenlare slau mărlurif' că în prima jumălale a spcolului al XIV-iea
Pxistau bresle în Transilvania organizate pe bază de stalule.
În a doua jumălale a SPcolului al XV-iea în unC>!e oraşc> din :'loldova erau asociaţii prof Psiona.lP, care avC'au la bază acPPaşi solidaritate a practicării mC'seriei 1'. AceslC' asociaţii căpătau contururi mai precise în secolul următor, cînd la Suceava surprindem Pxislenţa la 1570
a unPi frăţii a zugravilor. iar în ultima decadă a sc>colului, a unei frăţii
a blănarilor şi cojocarilor. lncepulul secolului al X \'II-l0a poale fi
însă considPrat epoca d(• tranziţie a frăţiilor cătrP organizaţii mai complexP, către breslei.
În procesul dezvoltării brE'slelor, după naşterea şi organizarC'a lor,
a urmat o perioadă de consolidare şi de maximă înflorirP a ac<>slora
( în secolele XV-XVII), ca urmarP a perfC>cţionării tehnic-ii, a înmulţirii
branşelor meşteşugăreşti şi a organizării în bresle a tuturor mPşteşu
gurilor mai de seamă. În perioada respectivă, breslele - verigi importante ale producţiei de bunuri materiale - au jucat un rol progresist,
au avut un caracter stimulator al forţelor de producţie, în sensul dezvoltării tehnicii şi al disciplinei în producţie.
Cu timpul însă, aceste organizaţii ale micii producţii devin o frînă
a progresului economic-social. Odată cu pătrunderea elC'mentelor capitaliste în economia feudală, breslele se închistează, devin corporaţii
închise, nu mai pot satisface cerinţele tot mai mari ale pietii datorită
tehnicii lor primitive şi a diviziunii rudimentare a muncii. Apariţia şi
dezvoltarea industriei manufacturiere, începe să împingă breslele pe
plan secundar. Această situaţie duce la naşterea de contradicţii atît
între bresle, cit şi în interiorul lor. Noile reglementări cuprinse în sta4

Ibidem, p. 86
'' Ibidem, p. 82, 87; Ion Lungu, Vasile Radu ... , Meşteşuguri şi meşteşugari din
sud-vestul Transil\'aniei, Ed. Ştiintificil, 1970, p. 63
6 La 1472 exista în Sucea,·a o asociatie a curt>larilor. Vezi Ştl'fan Olteanu şi
Constantin Şerban, op. cil., p. 84
' Primele bresle atestate documentar sini: breasla mesPriilor unite din Roman
din 1641 şi breasla bărbierilor din Bucureşti din 1668. Primele statute de breaslă datează tot din secolul al XVII-iea. ln Moldova, primul stalul, a cărui redactare inilială
se poate preciza, este cel din 1641, a breslei unite din Roman, reînnoit în 1724. ln
Ţara Românească, cel mai vechi statut de breaslă cunoscut pînă în prezent este al
breslei Juminărarilor şi săpunarilor din Craiova, din anul 1725. Faptul că în acest
statut se fac referiri la stări de lucruri mai vechi ne face să presupunem existenta
unui sialul în secolul al XVII-iea şi în Ţara Românească. Vezi Ştefan Ollc>anu ~i
Constantin Şnban, op. cil., p. 236 şi Şerban Papacoslt>a, Cd mai vechi statut de brca.,lă
meşteşugărească clin Ţara Românească, in Re,· ista ..-\rlii\·elor, 1960, nr. 1, p. 215- - :! lll
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tutele brC'slelor. destinate să salveze sistemul perimat al acestora ( limitarea efectivului, înăsprirea condiţiilor de efectuare, a lucrării de mPş
ter, ridicarea taxelor d0 intrare în bresle etc.), se dovPdesc ineficientP.
Legile' economice, bazale P<' producţia de mărfuri, subminează în mod
necesar bazelP sistPmului dP breaslă, ceea ce duce inevitabil la descompunerea acestui sistem, în procesul formării relaţiilor de producţie
capitalist<-', o dată cu modul de producţie care l-a generat 8 •
*
*
În sistemul brcsle>lor din ţara noastră, un rol important au jucat
şi breslele din Oradea. Ele apar simultan cu breslele din cel0lalte oraşe
mari din Transilvania. La Oradea cea dintîi breaslă se constituie în
secolul al XIV-lea. Breasla ţesătorilor organizată pe bază ele statut este
amintită în anul 1395. În secolul al XV şi XVI pintenarii şi săbiPrii,
Lurnătorii de clopote şi sticlarii fac cunoscute meşteşugurile lor!"'. Tot
în perioada rc>speclivă Oradea devine unul din centrele cele mai important<> ale m0şteşugului aurăritului 10 • Cioplitorii de piatră şi pictorii,
precum şi C<'i care brodau cu aur şi mărgC'!e Nau constituiţi în bresle
încă înainte dl' anul 1526 11 •
Din registrele c)p dijmi:l clin anul 1552, rezullc.1 di la această ctaUî
în Oradea existau 76 de m('Şteşugari diferiţi 1~, iar în lista preţurilor
fixate de adunarPa generală a comitalului Bihor pentru produsele meş
teşugăreşti din anul 1722, sînt amintite 16 ramuri, fiecare fiind organizată în breaslă 13 • În sfîrşit, conform unei statistici întocmită. în anul
1851 de primăria oraşului, funcţionau 26 de bresle care uneau un număr de 900 ele meşteri 14 •
Datorilct faptului, că Oradea în evul mediu nu constituia o singură
unitate administrativă 1 -\ înfiinţarea şi organizarea breslelor a cunoscut
o evoluţie proprie. Primele privilegii acordate breslelor din Oradea,
deşi ele se refereau la toţi meşterii din oraş, au fost obţinute iniţial în
numele oraşului Oradea-Mare, ceea ce a dus la neînţelegeri între meş
terii din Oradea Marc şi cei din părţile celC'lallc. Astfel, într-o plîngere
~ Magdalena Ounla, Contribuţii la istoria destrămării breslelor din Cluj, în Acta
Musei !\'apoccnsis, I, 1963, p. 253
n Bunyitay Vincze, A varadi pilspokscg tortenete. (Istoria episcopiei de Oradea),
Oradea, 1883, ,·ol. III, p. 140
10
1/Jidem; Ştefan Pctscu, op. cil., p. 202
11
Bunyitay Vincze, op. cil., p. 141
12 Ibidem, p. 140
11
Lakos Lajos, l\'agyva.rad mullja cs jclenjcbol (Din trecutul şi prezentul Oradiei),
Oradea, 1904, p. 325
11
J\rh. St. Bihor, Colecţia de acte ale breslelor, dosar 198, f. 111
10
Oradea era formată din 4 părli distincte, fiecare cu adminislratia sa proprie,

cu primării separate şi anume: Oradea-Mare (O-Marc), Oradea-O!osig (0-0losig),
Oradea-Velenta (0-Vclenta) şi Oradea-Subcetate (0-Subcetate). Ele se vor unifica abia
în anul 1849, cinci este numit un singur primar al oraşului. Vezi Lakos Lajos, op.
cit., p. ~Ol
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adresată comitatului în 1758, cizmarii. croitorii şi tăbăcarii din Orark-a-Olosig îşi manifestă nemulţumirile arălînd ca privilPgiilc ohţinut0
de la Carol al VI-lPa în 1722 se rPferă şi la mPşterii din Orade>a-Olosig, Oradea-Velenţa şi Oradea-SubcPtate, ceea ce însă nu estP recunoscut de cc>i din Oradca-Marc 11 i.
Cu timpul, din cauza neînţelegerilor şi a înmulţirii meştNilor, sînt
constituite două bresle în aceeaşi ramură mc>şteşugărcască. Astfel Pra
situaţia de Pxemplu la hn•asla croitorilor şi a cizmarilor. într-o hr('aslct
Prau uniţi meşt0rii din O.-Mare, iar în alta cPi din O.-Olosig, O.-VclPnţa
şi O.-SubcctatP. La această clin urmă casa
br0slci Na pElstratfi în
O.-Olosig. În cazul exist0nţei unPi singure> hrPslc, unind toţi meşterii
din branşa respectivă din Orad<>a, privile~Jiil<' obţinute şi lada breslei
s0 păstrau cu schimbul la O.-J\fore şi O.-Olosig, conform un0i înţel0geri încheiată în 1769 între O.-Mare şi O.-Olosig în verclcrea unificării
administrativC' a oraşului i;_ Cu toate ac0stea, au pNsistat neînţPlegc>ri le
în această privinţă, datorită faptului că meşterii din O.-:tvfare deseori
se împotriveau la păstrarea lăzii breski în O.-Olosig, încercînd m0nţi
ner0a poziţiilor chei0 în mîinile lor.
Înfiinţar0a şi organizarea brc>slclor în Oradea c1 fost influenţată şi
ele> situaţia juridică a oraşului. Astfel, la O.-1\lar0 şi O.-Olosig, undP
s-a concentrat conducerea hreslc>lor - exislînd cd doi stăpîni ecl0siastici (Capitlul şi Episcopia romano-catolică) - jurisdicţia acestora
Pra exercitată şi asupra bresl0lor. încă în statutele capitlului din 1374
Na prevăzută obligaţia meşteşugarilor orădPni, indifer0nt ce mc>seri<'
o practicau, să vîndă capitlului „lucrurile meşteşugului lor mai icf-

tin"1R.

În secolele al XVIII-ll•a şi al XIX-iea brcslel0 existPnte în O.-l\larc
au avut o situaţie avantajoasă faţă de cele din O.-Olosig. Această situaţie s-a putut crea în urma luptei de f'mancipare a oraşului dusă de
autorităţile laice împotriva stăpînului de pămînt, luptă în care un moment important l-a constituit Acordul dintre capitlu şi oraş din 1722,
ratificat de Carol al VI-lea. Punctul 6 al acestui acord prevedea ca înfiinţarea breslelor să nu fie împiedicată de capitlu, astfel de iniţiative
fiind chiar sprijinite de aceasta 11\
Înfiinţarea breslelor atît în O.-Mare, cît şi O.-Olosig, a fost aprobată de cei doi stăpîni feudali, respectiv de capillu în O.Mare şi de
11
;

Arh. St. Bihor, Colcc/iCI de aclc ole /Jrc!>IC'lor, dosar l!JB, f. 1-3
ln\elegerea nu a fost ratificată de forurile superioare, unificarea fiind realizată numai în anul 184!:J. Vc-zi LaJ..os Lajos, op. cit., p. 162
18
·
Ştefan Pascu, op. cil., p. 3!) şi Bunyitay Vincze, A \·aradi hap/a/an s/atutumai
(Statutele capillului din Oradca), Oradea, 1886, p. 55
1
~ PreH•dcrile punctului 6 din această con\'entie precizează următoarele-: ,.Capitlul
nu se ,·a opune, ci va sprijini înfiintarea de bresle- şi asocialii de meseriaşi. Prcolii
Ie ,·or conduce însă din punct de- ,cderc' spiritual şi \'or , eghea ca ele- să-şi facă
datoria fală de administralia donwnială. ln r<>st, vor dc-pinde de magistratura ci\'ilă".
Vezi Ioan Puşcaş, Conve11/ia din 1722 dintre Capii/ul fpiscopiei catolice din Oradea
şi oraşul Orac/ca, în Lucrări Ştiin/ificc, Oradl'il, l!J72, p. Îl; LaJ..os Lttjos, op. cil., p. 144
17
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episcopie în O.-Olosig. Tot prin intermediul lor se solicita confirmarea
statutelor de or~Janizare şi funcţionar<', proiecLPlc că.rora au fost VPrificale în prealabil de scaunele domeniale al0 celor doi stăpîni. Cu
ocazia înfiinţării unor brPsle din cadrul celor două. pă.rţi, verificarea
statutelor s-a făcut în şedinţele comune ale scaunelor domc,niale.
Eliberarea autorizaţiilor d0 m0s0riaşi 0ra, de asemen0a dreptul
stă.pinilor c]p pămînt. Fără consimţămîntul lor, nu puteau fi primiţi noi
m0mbri în breslP. Cei intraţi în br0slă trebuiau să achit0 stăpînului
cite 12 florini. La O.-MarP urm0l0 elibNării unor as0n10nea autorizaţii
dP către autorităţile laice pot fi găsite abia în anul 1758~0 • În O.-Marc
dr0ptul de stabilire în oraş, condiţie esenţială p0ntru exercitarea meseriei, a fost acordat de către magistratul oraşului.
Stă.pinul feudal hotăra şi în cP priveştP num[lrul mes0riaşilor dintr-o anumită breas18.
Br0slelP din Oradea nu i.lv0au nici clropl c'xclusiv do jud0cată asupra pricinilor ivito în sinul lor şi nici asupra neînţel0gerilor dintre
meştNii breslei. Doar cauzelP mai mici, în special abat0rile clisciplinar0, puteau fi jud0cate c!P adunan'a breslei. Împotriva hotărîrilor
aduse, apelul se putea face' la scaunul de judPcată al slăpînului de pă
mînt. CauzPle juridice, care' d0păşeau com1wtl'nţa brPslelor, Prau soluţionate în prima instanţă dC' scaunul cl0 judecalli al stăpînului ele
pămînt.

După o prPzentarP foarte sumară a asp0clelor gPnerale, urmcazct
ca să analizăm, în orclinca aleslE1rii clocume>nlare, activitatc a din punct
ele ,·cderc orgonizntoric a brt'Sl<'lor cxiskn Le în Oradea.
1

Breasla

ţesătorilor

Este cPa mai vechP branşă meşt0şugărească organizalct în broaslă
clin oraşul Oradea, Pxistenţa ei fiind ateslată în anul 1395. ln ace>st
an, ţesătorii clin Debrc~ţin, organizîndu-sC' în breaslă, într-un articol al
statutului pre-văd să aibă ace!Paşi drepturi c:c1 şi ţc>sălorii din Oradea" 1•
Rezultă, deci, că hr0asla ţesătorilor din Orndca exista la această dată
şi era organizată JW bază ele statute,, carp au fost luatp drept model
pentru înlocmirPa statutelor hrc~slclor noi înfiinţato.
AclP r<'feritoarP la această hrc>aslă sau cea n'organizată mai tîrziu
nu s-au păstrat. Din alte surse documentare rezullă că în anul 1826 o
breaslă a ţosătorilor (takacsok) din Oradea îşi redactează noile statule"2, p0 haza cărora funcţionează şi în anul 1851, fiind aprobate de
ma9islratul oraşului OraclPa-Mare~:i.
0

Lakos Lajos, op. cil., p. 141
Ştefan Pascu, op. cit., p. 65
n Arh. St. Bihor, land .Episcopia rom. cal. Oradea, Acte economice, dosar 4457
~:i Idem, Co/cc/ia de acte ale breslelor, dosar 198, r. 111

~

~

1

https://biblioteca-digitala.ro

750

G

Veronica Covaci

Breasla fierarilor, plnlenarllor

şi săbierilor

Aceastti breaslti din Oradea este cea în legtitură cu care s-a
cel mai vechi statut de organizare, fiind atestată documentar
ca a doua ramură meşteşugărească organizat8 în breaslă. Statutul se
găseşte într-o scrisoare privilegială acordată de Ioan al Ii-lea Zapolya.
din 29 ianuarie 1570:!\ prin care se confirmă şi sP transcrie statutul
breslei meşterilor fierari, pintenari şi săbieri (labri ferrari, cnlcariparac
et poliatores), aprobat de Capitlul bisericii catedrale din Oradea la
1 august 1481, în locul vechilor statute emise de episcopia din Oradea,
dispărute cu prilejul asediului turcesc asupra oraşului din 1474~,;_ Faptul că în 1481 meşterii breslaşi cer să li se confirme aceste' privilegii
acordate anterior, dovC'deşte că breasla a existat înainte de ncenstă
dată, aproximativ dC' la mijlocul secolului al XV-iea.
În stalul sînl înscrise o sNie dC' reglement8ri în legătură cu alegf'rea c0lor 3 staroşti ai breslPi, limitele drepturilor negustorilor străini
şi a meştNilor nebreslaşi, raporturile dintre membrii breslei, procesul
de producţie şi de desfacere a produselor obţinute, obligaţia noilor
meşteri primiţi în breaslă, a membrilor breslf'i faţă de populaţia consumatoare şi faţă de stăpînul de pămînt.
în legătură cu negustorii străini şi meştc-rii nebreslaşi se prevedea
ca, mărfurile lor să nu poată fi vîndute în oraş decît la un preţ cu
25 % mai mic decît a celor din breaslă. în caz contrar li se confisca
marfa şi se împărţea în mod 0gal între stăpînii de pămînt ( episcopiE'
şi capitlu) şi breaslă. Numai mPşterilor din Chyetnek~ 6 li s-a permis
să vîndă securi, potcoavP şi cuie. La vînzarC'a de SC'ceri şi coase au
fost valabile şi p<>ntru 0i rPstricţiile d0 mai sus. Deoarece şi C'i erau
organizaţi în breaslă li s-a permis participarea la tîrgul de Rusalii, cînd
făceau cumpărături, plătind breslei din Oradea, cîtP un orth de dinar:!~
după fiecare car. În caz că nu exista fier suficient pe piaţă nu SE' puteau aproviziona decît meşterii din Oradea.
De altfel, episcopia şi capitlul aveau întîietate la cumpărarea fierului pe pieţele din Oradea şi faţă de meşterii brC's]ei din oraş.
În ce priveşte raporturile dintre membrii breslei, a fost stabilită
obligaţia săbierilor de a cumpăra ele la fierarii din breaslă 29 săbii semifinisate, asigurînd în acest mod desfacerea produselor. De la mepăstrat

ii ln original se păstreaza la Arhivele Statului din Oradea în Coleclia de pergamente, act. nr. 33, dimensiunile 60, 5/48 cm, deteriorat, sigiliu atirnat, lipsa. Se mai
păstrează o copie autentificată în transumpt de la Conventul mănăstirii din Cluj Mănăştur din anul 1769 în fondul Capitlului Episcopiei rom. cal. din Oradea, Instrumenta Litiera/ia, lase. LIII, p. 21--:11
i., Vezi Ştefan Pascu, op. cit., p. 167 şi Bunyilay Vincze, op. cit., p. 139-142
~i; Chyetnek, probabil localitate din apropiere de Oradea. ln dic\ionarul istoric
al localitătilor din Transil\'ania de Coriolan Suciu nu esle identificatl!.
7
i
orth de dinar-25 dinari (Barthal, Gloşarium mediae el in/imae Jatinitatis, Budapesta, I 901, p. 461 j
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ş terii străini ei puteau cumpăra săbiile numai cu 25 % mi.li iPftin d'-'cît
elf' la membrii breslei.
Obligaţiile noilor membrii consta din tc1xa dP înscriere de 1 florin
şi două butoaiP de vin. Încă timp de 2 ani mai trebuiau să plătească
cîte 1 florin, iar cu ocazia primirii titlului de meşter erau obligaţi su
d'-'a un prînz meşterilor brPslPi.
Faţă ele populaţia consumatoare, meşterii fierari erau obligaţi s8
suporte ch0ltuielile ocazionate pentru vindecarea animalelor rănite în
timpul potcovitului.
în statut, au fost stabilitP cu Pxaclitate obli9aţiilc meştPrilor şi faţli.
dP slăpînii de pămînt ai locului. Astfel, mf'şterii noi primiţi în breaslă
erau obligaţi să dea 3 perechi de mănuşi şi cite 56 dinari 0piscopului,
respectiv capitlului. Au fost desemnaţi şi meşterii carp lucrau contracost episcopiei şi capitlului de cîte ori erau solicitaţi. AcPştia pentru
Pxecutarea lucrărilor solicitate erau aprovizionaţi cu fier de provizorii
domeniali, iar contravaloarea prestaţiPi a fost stabilitu pentru fiecare
produs în partf'. S-a prevăzut de> asemPnea ca orice obiect confecţionat
pentru nevoile Ppiscopiei şi capitlului să Sf' vîndă „cu o treime mai puţin cu cît îl vînd altora". Prevederi asPmănăloare erau stipulate şi în
statulPle Capitlului EpiscopiPi din Oradea din anul 1374~1\
Din textul statutului breslei rezultă şi varic>tatea obif'ctelor confpcţionate ca săbii, săbii mici, pintPni, scăriţe de şa, ţesele, potcoave,
secPri, coase, cuie şi altele asemănătoare.
Ulterior, această breaslă a încetat să mai funcţioneze, unindu-se
cu alte ramuri meşteşugărPşti, observîndu-se acest proces, în evoluţia
şi a a Ilor brPsle încă din a doua jumătat<' a secolului al XVII-iea~!•,

Breasla pantofarilor

şi tăbăcarilor,

Br<>asla pantofarilor (artifices cella seu societntis magistrorum sutorum) din Oradea s-a bucurat de libertăţi încă din a doua jumătate
a sc'c. al X VI-lea. În diploma dată de principe)(, Cheorghe Rak6czi I,
la 10 ianuarit> 1647 sînl confirmate vechil0 lor privilegii acordate de
rc--'gele Ioan al II-iea Zapolya clin 25 ianuarie 1553:w.
În ce priveştP existPnţa unei hr<,sle apart0 a tăbăcarilor în această
perioadă, nu cleţi1wm informaţii. Chiar dacă nu a existat o breaslă
aparte, mC'şterii tăbăcari trebuiau să fi făcut parte din brpslele branşei
pielăritului, tăbăcitul fiind o condiţie esenţială pentru existenţa celor-

lallP mesNii clin ramura respectivă.
incepînd din anul 1722, meşterii acestor două ramuri meşteşugă
reşti au fost constituiţi într-o breaslă unită, ceea ce rezultă din noul
~~ ~lefan Pascu, op. cit., p. :m şi Bunyilay Vincze, A vciradi liâptalan stalutumai
(Slalulele capitlului din Oradea), p. 55
~~ Magdalena Bunt a, op. cit., p. 237
~o Arh. St. Bihor, font Primăria municipiului Oradea, Inv. 141, dosar 20, f. 14-18
ai Idem, fon<I Prefectura ju<I. Bihor, Inv. 41, dosar {HO, f. 48-54
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şi tăbăcarilor (ceha artis sutoriae el cerîmpăratul Carol al VI-lea, în cursul acestui an: 11 •
Aceaslă unificare s-a menţinut pînă în anul 1747, cinel Maria TPrezc.1
confirm[1 noii<? statute de organizare, separat pentru cele două ramuri: 12 •

statut al breslei pantofarilor

doniae}, aprobat d<'

Breasla tăbăcarilor, care la început cuprind0a atît pe rn0şlerii
df' origi1w maghiară, cît şi pP cei de origine gPrmană, mai tîrziu a fost
despărţită în două brf'sle sPparate. În anul 1828, împ8ratul Francisc I
aprobă alît statutul de organizare a breslei tăbăcarilor maghiari ( magyar tinu,r ce/z:1'.JJ, cîl şi a tăbăcarilor gNmani (Loh und Rotgărber: 1 ~).
La 11 marti0 1841 împăratul Ferdinand I reconfirmă regulamentul de
organizare o br0slei tăbăcarilor şi pielarilor germani (Rotgărber und
Lederer 3·; }, care a rămas valabil pînă la desfiinţarea breslei. Existenţa
celor două bresle separate pentru meşteşugarii maghiari şi pc>ntru cei
germani a însemnat izolarea meştPşugarilor români din sinul breslelor. Bresl0le, fiind organizaţii prof Psionale închisP, au dus o luptă disperată nu numai împotriva oricăror înoiri privitoarP la organizarea şi
18rgirea producţiei, dar şi împotriva intrării în cadrul lor a elementelor ridicate din rîndul iobăgimii de la sate. Majoritatea populaţif'i rurale din Transilvania fiind române, pătrunderea lor în rîndurile orăşe
nimii, ca prima condiţie pentru obţinerea dreptului de a intra într-o
breaslă, era aproape imposibilă. A existat însă o presiune etnică permanentă, exercitată de satele româneşti din jurul oraşplor, presiune
care treptat a înlesnit pătrundPrea elementului românesc în oraşe 3 ti.
Prin reformele iospfine, fiind asigurat oricui dreptul să înveţp o meserie şi să o Pxercite fie în brPsle, fie în afara lor, a fost înlesnită această pătrundere a populaţiei rurale româneşti în c0ntrel0 urbanP, cpea cP
a întărit păturile m0şteşugăreşti, chiar dacă înscri0rPa lor în bresl0 era
foarte dificilă.

Breasla

măcelarilor

Măcelăritul la Oradea, ca şi în majoritatea oraşc-lor din Transilvania, este atestat documentar încă din secolul al XIV-lea, fiind pomeniţi între anii 1341-1364 mai mulţi măcelarPi. Organizarea lor în
3

Idem, fond Episcopia rom. cal. Orndea, Acle economice, dosar 4456, o copie
a statutului breslPi pantofarilor
33
Idem, Colec/ia de acte ale breslelor, dosar 198, f. 111, poz. 5
3 ~ Ibidem, act. nr. 25
a:, Ibidem, act. nr. 26
30 C:. C. Giurescu, Contributiu11i la studiul originilor şi dt'z\·oltdrii burgheziei române pînă la 1848, Ed. Ştiin\ifică, Bucureşti, 1972, p. 46. Vezi şi Ştefan Pascu, op. cil.,
p. 28:1. Prevederi îngrăditoare au fost cuprinse în statutele breslelor. Ca, de exemplu,
în statutul breslei pielarilor din Orăştie, dat în 1589, se preciza cct românii nu pol fi
primi\i în breaslJ. Asemenea miisuri constituiau o dovadJ. despre spiritul îngust, de
castă, al breslelor din Transilvania, care nu ocoleuu nici un mijloc de a indepJrta
concuren\a şi a-şi asigura monopolul producţiei
37
Ştefan Pascu, op. cit., p. 59
~

simplă
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probabil că a avut loc devrem0, avîndu-se în vNlerc> numctrul
mare ale> acestora, activitatea vastă pP care, o desfăşurau, cPea cc• pulea să creeze spiritul de concurenţă, unul din elementele principale,
care determina organizarea economică, breslaşă a meşteşugarilor:w.
Cu toate acestea, breasla măcelarilor (ceha laniorum) din Oradea Pste
atestată documentar mai tîrziu dPcîl în e<:>IPlallP oraşP transilvctm'nP:i!l.
Măcelarii orădeni la 25 oclombriP 1G44 obţin un privi!Pgiu de la
princip0le Gheorghe Rak6czi I, prin carP sint confirmate privilegiile
acordate de regele Ioan al II-iea Za.polya, din 3 noiembrie 1566, şi de
principelP Cristofor Bathory din 15 a pri !ie 157G10 •
Breasla măcelarilor a avut un rol cleoseb:t în viaţa oraşului. Aceasta rezultă şi din lista preţurilor fixatP pentru produsele meşteşugăreşti
din 1722, în care pe primul loc sînt înşirate procluwle măcelarilor 11 •
Chiar şi cu puţin înainte d0 dezagr('garea sislC'mului de breaslă, la
Oradea era un număr de 54 măc0lari organizc1ţi în breaslă~~. ln statutul d0 funcţionure a breslei, confirmat în 1821, au fost cuprinse o serie
de reglementări, care garantau privilegiile acPslor breslaşi, cu toate că
noile relaţii social-economice, de la începutul secolului al XIX-iea,
prevPsteau descătuşarea industriei de barierele monopolului breslelor,
în vederea creerii condiţiilor favorabile dezvoltării capitaliste 41 • În
această situaţie, orice încercare de apărare prin reglementări a vechilor orînduiri, doar a frînat, dar nu a împiedicat desfiinţarPa breslc>lor.

Breasla curelarilor

şl şelarllor

La început, curelarii şi şelarii din Orad0a erau constituiţi în bresle
independc>nle 1~. Abia în anul 1G20 are loc unirea lor într-o singură
breaslă. în acest an se acordă breslei curelarilor şi şelarilor (ceham
seu socictatem ac f rnternitatem coriginiorum ct cpiplliariorum) un privilegiu, de principele Gabriel Bethlen, în care sînt confirmate vechile
3
3

'

Ibidem, p. GO

~

Ibidem, p. 99-105. Măcelarii din Cluj la 1422 erau constituiţi în breaslă. La

sfîrşitul sec. al XIV-iea îi întîlnim
organizaţi în bresle. Măcelarii din

pe măcelarii din Sibiu, Sighişoara, Sebeş şi Orăştie
Baia Mare oblin un privilegiu de la regele Matei
Corvin. Un asemenea privilegiu este confirmat în 1493 şi pe seama breslei măcelarilor
rl;n Tirgu Mureş, La Braşov, în ultimul sfert al Yeacului al XV-iea sînt pomenili
19 măcelari. Intre cei doi delegati ai oraşului Braşov, trimişi în anul 1456 la Vladislav, domnul Tării Româneşti, pentru stabilirea unor relatii de prietenie între oraşul
Braşov şi Tara Românească, era şi un Gaspar măcelarul.
rn Arh. St. Bihor, fond Primăria municipiului Oradea, Inv. 141, dosar 20, f. 19.
ln transumpt, dol la 29 septembrie 1713 de Capitlul din Alba Iulia. Copie neautentifirnlii
41
Lakos Lajos, op. cil., p. 325
i~ J\rh. St. Bihor, Colecţia actelor de breaslă, dosar 198, f. 111
3
~
Ibidem, act nr. 16
H Nu avem datP in legătură cu începutul organizării lor în bresle, dar incu la
1:140 Pste nminl l lu Oradea un Tomu curelarul. Vc.,zi Ştefan Pascu op. cit., p. 61
4.U -

Crisi:i '79
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articolc> ale hr<'Slei curPlarilor şi ale şc-larilor emise• de primjudc•le şi
senalul oraşului Oradea în anul 1598 şi lGlO'-i. Faplul că. ac<>ste două
stalule au fost redactal<' încă în anul 1598, înseamnă că hr0slel0, la început organizate separat, au Pxistal şi înainlc- dP aceaslă dată. Tot în
acest an curelarii din Sebeş îşi întocm(-'Sc şi ei slatut<'le lor, dupct slalulele cC'lor din Sibiu~n.
Şlirile documentare privitoare la acestc> meşt<'şuguri în secolPlf' următoare sînl pu~ine. Rezultă lotuşi c8 la începutul secolului al XVIIIlea, curelărilul era prezent între-> cele 16 ramuri rneştPşugăreşti Pxistente în Oradea şi care au fost organizate în bresle~·. DPşi breasla a
purtat numai denumirea curelarilor, ea îi includea probabil şi pe Ş<'
lari~1\ Siluaţia este asemtinătoare şi în 1839, cînd sînt aprobate noile
statute de organizare a breslei curPlarilor (lorariorumrn).
În anul 1851 breasla, unind curc>larii din O.-Mare, O.-Olosig, O.-VPlenţa şi O.-Subcetale, număra
14 meşlefri 0 • Mai lîrziu, alături de
breasla curelarilor înlîlnim o asociaţie separală a şelarilor (nycrgcs
egylet·-,1 ). Această formă de organizare se va menţine pînă la desfiinţarea breslelor ( 1872).

Breasla croitorilor
în comparaţie cu majoritatea oraşelor mari din Transilvania, unde
sînt at0state documentar breslele croitorilor începînd cu secolul al
XIV-iea, cea din Cluj fiind mai puternică dintre toate breslele existente>
aici în secolul al XV-leaâ 2 , la Oradea croitorii au fost organizaţi în
breaslă cu ceva mai tîrziu. Principele Gabri0l Bethlen a acordat în 1G14
privilegii croitorilor din OradPa-MarP, aprobînd totodată statutul
acestPi bresJpG::i. Anul 1722, cînd Carol al VI-lea acordă privilC'giul-statut, estf' momentul reorganizării acestf'i breslP vechP~. În numai două
decenii după acC'astă dată, meşterii croitori au Pmis statutul calfelor,
:, Pri\'ilegiul ne-a
rămas transcris într-un trnnsumpt al Capitlului din Orndea
din 1722, păstrat la Filiala Arhin•lor Statului Orndea, fond Capillul Episcopiei rom.
cat. din Oradea, Registrele regnicolare, tom. 4, p. 9-19. Jn introducerea din transumpt
s-a strecurat greşPala 1600 în loc de> 1620. Luna şi ziua corespund.
46
Ştefan Pascu, op. cit., p. 139. Breasla curelarilor din Sibiu este cea mai veche
din aceasli'1 ramur,i în Transilvania. Se organiLeaz.1 pe la 1502.
47
Lakos Lajos, op. cil., p. 325
48
Această silua\ie o găsim la 1750 şi în Ilaia Mare. Vl'zi fmlrumătorul i11 Ar/1i1·eJe Stalului juc/c/ul Mnramurcş, Ilucurc>~li. tfl7.t, p. 135.
4
~ !\rh. St. Bihor, Co/cc/ia ele acte ale breslelor, act. nr. 28
,,u Ibidem, dosar 148, f. 111
1
'' Idem, fond Primăria municipiului Oradea, ln\'. 141, dosar 12G, p. 33
''~ ŞtPfan Pasc1,1, op. cit., p. G6 şi 152--164
:·J Komciromy Andr{1s, ,\ 1wgy1·cir(l(/i .\10/J6k. ci.·h,w/Jci/ywta 161.J-biil (Statului
brcsl0i croitorilor din OradC'a-More). T.T., 1901, p. 12i--137
:,i Arh. St. Bihor, fond Capi/lui Episcopiei rom. cal. Oradea, Registrele n:-gnicolare, Lom. 4, p. 337-343, nr. 212. 'J'rn11st1mp/wn literarum prii ileyiulium cdwm sc11
4

sociclalum arli.s sartorac M. \'araciicnsis
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care a fost aprobat la 3 iunie 1742 de adunan,a ge1wrală a bresl0P·"i.
Este d0 remarcat că acest statut de organizare a asociaţiei calfelor este
cel mai vechi din Oradea care se păstrează. Accent deosebit Sf' punea
în acest statut pe normele disciplinare şi morale, obligaţia calfelor de
a vinde produsele meşterilor pe piaţă. Cuprinde de asemenea dispoziţii
referitoare la modul de alegere a conducf'rii asociaţiei, condiţiile df'
prezentare a lucrării de maistru, prpe·um şi norme dC' retribuire a calfelor. AceasUi organizare profesională a calfelor în sinul br0slei, constituia o expresi0 a adîncirii contradicţiilor dintre meşteri şi calfe şi
servea ca instrument prin car0 calfele încercau să s0 aperP împotriva
abuzurilor meşterilor.
Prin măsurile luate în domeniul meşteşugurilor în timpul domniei
împărătest>i Mariei Tereza şi îndeosebi prin reformele lui Iosif al II-lea,
brf>slelc, au căpătat o structură uniformă în concordanţă cu politica
mercantilistă promovată în tot imperiul habsburgic. în această perioadă
devine general valabil obiceiul ca statutele să fie întărite de împărat
şi nu cum a fost pe vr0muri, cînd s-au acordat astfel de diplome dP
autorităţi orăşeneşti, regi, palatini, episcopi şi chiar de mari latifundiari
laici. Pe acest tC>mei a fost retras în anul 1759, din ordinul Consiliului
Locotenenţial. statutul acordat acestei bresle în 1722, odată cu statutel0 altor bresle, în urma căruia s-a emis un statut nou în anul 1761 "6 ,
care reflecta noile raporturi ale sistemului de breaslă.
Din cauza n0înţelegerilor între meşterii breslei din O-Mare şi cei
nebreslaşi din 0-0losig, cei din urmă, dorind şi ei să beneficieze
de privilegiile acordate de Carol al VI-lea, la care primii se opuneau,
- s-a ajuns la înfiinţarea unei bresle aparte a meşterilor din 0-0losig.
AceasUi breaslă a fost organizc1tă conform statutului obţinut în 17G9
şi a unit croitorii de origină maghiară şi germană clin 0-0losig:;;_ Neînţelegerile însă au apărut şi în sinul acestei bresle. 1',,f0şterii germani
urmăreau să SC' desprindă şi su se organizeze într-o breaslă aparte,,
împreună cu meşterii germani din O-Mare. În urma m0moriilor repetate
adresate Consiliului Locotenenţial s-a aprobat constituirea a două
bresle separate pentru croitorii germani şi cei maghiari 58 • Breasla croitorilor germani din 0-0losig a obţinut privilegiul în anul 1835::;9 • Celor
9 meşteri din O-Mare, care au trecut în această breaslă, urma să li se
plătească cite 44 florini şi 50 creiţari, cota parte din averea breslei
părăsiten°.

:,·, Id_em,_fon? Prefectura {ud. Bihor, Inv. 41, dosar Gil, f. 1-8. A fost întocmit pe
l.Joza :~nvllegrnl_u, ac?rdat de 1mpăralul Carol al VI-lea, original, 11.J. maghiară.
_
Idem, Co_/ec/ ,a de acte ale breslelor, act nr. 2. Taxa care s-a plătit pentru
el,ber_area acestu, statut a fost de 120 florini renani. Vezi dosar 198, f. 4
7
·'
Ibidem, act nr. 8
:,~ Ibidem, dosar 198, f. 54
:,!I /bir/cm, I. 117
~u

1/JicJcm, f. 91

43•
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Breslele timplarilor şi sticlarilor, a lăcătuşilor şi armurierilor,
precum şi a fierarilor şi rotarilor
Unificarea în lr-o singură lHC'aslă a mai rnullor brunşe mC'şleşugă
mai mult SdU mai puţin apropiate C'Sle iluslratci. la Orctcl<'d de
exislenţa an-slei tr<'i bresle'.
I 11 iţi al au f osl cons li lui ţi într-o singură breaslă 18căluşi i (labri .')Crnr ios ), fierarii (fo/Jros fcrario), morarii (molitores), rotarii (rotarios),
lîm plarii ( mensarios ), pietrarii ( coementar ios) şi că r8midarii ( leite rar ios ).
/\cestor m<-'şleşugari, principele Cheorghe Rakoczy I IP întărt>ştP privil<>gii!P acorclatc> cJc, regii antPcesori, prin diploma sa Pmisă la G iunie
1G35n 1• Rotarii şi morarii sînt atPslaţi documentar încă dP la sfîrşitul
secolului al XVI-iea, cînd încc>rc au să SC' sustragă obligaţiilor fiscale,
clupă Pxemplul meşteşugarilor nobili, scutiţi de> asc>mPnC'a obligaţii 1 ;:.:>_
Cu timpul unele ramuri meşleşugărc,şti s-au desprins, fciră. a sp mai
încadra în vreo brPaslă, ori s-au unit cu alte ramuri nwşteşu~Jă.rPşti.
Astfel. morarii nu sînt aminliţi în S<'colelP urmă.loare ca nwşteşuguri
organizatP în bresle>, dar cărămidarii şi pielrarii au constituit bn~asl8
aparte unindu-se cu zidarii şi dulgherii. Concomitent s-au organizat
în breaslă apartP sticlarii, strungarii şi armurierii. Impărăleasa l\laria
Tereza acordă la 4 noiembrie 1769 breslei unite a Umplarilor (arculciriorum), fierarilor (fabrorum ferrariorum), sticlarilor (,•itriariorum),
strungarilor (torneatorum) şi murierilor (sclopetariorum) din OradeaOlosig statulul de organizare şi funcţionare, alcătuit din 17 articoleli:1,
La scurt timp, însă SC' produc schimbări în componenţa acc>stei brc>sle.
FiNarii se dc>sprind şi uniţi cu rotarii constituiesc o brPaslă nouă, iar
breslei iniţiale se alătură ceasornicarii (horopcorum).
La 9 noiembrie 1772, cînd se confirmă noul statut al br0slei tîmplarilor, sticlarilor, lăcătuşilor, ceasornicarilor, strungarilor şi armurierilor•;.i, totodată se acordă şi statutul brPslei fierarilor şi rotarilor.
Breasla unită a fierarilor şi rotarilor din O-Mare şi 0-0losig, a
redactat în anul 1806 noul statut, în conformitate cu intimatul Consiliului Locotenenţial din 1805, pe care l-a înaintat stăpînului feudal sprP
verificare înainte de a se trimite spre confirmareu5 • în 1815 se redactează un alt statut care este înaintat în anul 1822 spre confirmare cu
rf'şli

ui Idem, dosar 20, filele 13-14. Se pZislreazJ într-o copie ncaulcnlifirnta a
transumplului dat la 29 septembrie lilJ cit> Capillul din Alba Iulia, în care mai sînt
cuprinse şi alte pri\'ilc>gii acordatl' de principii prote~tanli oraşului Oradea
u~ Ştefan Pascu, op. cit„ p. 108 şi 18G. O copie autentificald a diplomei principc>lui Sigismund B:1thory din 159:l se aflZi şi în Arh. St. Bihor, landul Primăric>i municipiului Oradea, Im·. 141, dosar 20, f. 185. Prin această cliplom;i sînt obligaţi loti meşte
~uqnrii (opiliccs el mecanici) sU contribuiC' ln suportnrc>ll sarcinilor publicl', cu PX·
cc•ptin nobililor ~i a soldalilor mercC'nari. \'n.i şi Li,·iu Ilorcea, Contribu/ii la istoria
politică a /li/1orului în epoca lui Mihai \'itC'azu/ (1598---1606), în Crisia, 1975, p. lU-t
i:J /\rh. St. Bihor, Co/C'c/ia rlc acte ale bre.~JC'lor, aci nr. G
ui Idem, /ond Prefectura jud. Hihor, III\·. 41, dosar Gl~. f. 1- G
u:, Idem, /onrl [piscopi(I mm. cal. Oradea, Acte economin·, dusur •l-157
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observaţiile făcute în şedinţele mixte ale scaunului ele judN·ată al
Episcopiei şi Capitlului rom. cat. din Oradea. Acest statul, confirmat
în anul 1827"", a fost valabil pînă la desfiinţarea breslelor.
Cu toate că în anul 1806 şi meşterii tîmplari din O-Olosig, fiind
mulţi la număr, cer scindarea lor din breaslă şi constituir<'a unei bresle
aparte, aceasta nu s-a realizat imediat. Numărul mi:lrC' al meşl<'rilor
tîmplari rezultă dintr-o listă nominală din anul 1805 în carp se m0nţionează că din breaslă fac parte 8 meşteri tîmplari şi 2 calfe din Oradea şi 17 meşteri tîmplari afiliaţi din localităţilP Diosig, Săcuieni,
Marghita, Tileagd, Aleşd, Beiuş, Szeghalom, Cyula şi Derecske. La
celelalte meserii sînt în total 8 meşteri.
Cu toate acestea noul statut al breslE'i confirmat în jurul anului 18156 ; cuprindea dispoziţii referitoare şi la tîmplari. De asemenea şi
în statutul confirmat de Ferdinand I la 21 mai 184068 , alături de lăcă•
tuşi, sticlari şi armurieri au fost cuprinşi şi meşterii tîmplari. Din acest
moment însă ceasornicarii şi strungarii n-au mai făcut parte din breaslă.
Mai tîrziu tîmplarii din O-Olosig reuşesc totuşi să se constituie în
breaslă aparte împreună cu lăcătuşii, sticlarii, armurierii şi fierarii din
acest oraş, iar cd din O-Mare să m0nţină breasla lor uniţi cu sticlarii
şi strungarii. Lăcătuşii şi armuriNii clin O-Mare se constituiesc şi ei în
breaslă aparte.
În anul 1851 aceslC' branşe m<:>şteşugăr0şti erau organizate 6 n în
următoarele brPsle:
La O-Mare: - brPasla unilă a tîmplarilor, sticlarilor şi stru11gc1rilor;
IHPasla lăcătuşilor şi armurierilor.
La O-Olosig: - breasla tîmplarilor, sticlarilor, lăcătuşilor, armurierilor şi strungarilor;
- breasla fierarilor şi rotarilor.

Breasla zidarilor, dulgherilor, pietrarilor

şi cărămidarilor

I ni ţiul pielrnrii şi cărămiduri au fost cons li tui ţi într-o singură
cu lăcătuşii, fiPrarii, morarii, rotarii şi tîmplarii. Principele
Gheorghe Rakoczy I le-a întărit privik•giile lor ucnrdatP de regii antecesori prin diploma sc1 emisă la G iunie 1635î0 • Sînt atestaţi documentar
încă ele la sfîrşitul SPcolului al X\'I-lea, cinel înc:prcau să se suslra~Ja
obligaţiilor fiscale, după exemplul meşteşugarilor nobili, sculiţi de
aseme1wu obligaţiF 1 •

breaslă

~" !bir/cm
1
"'

//JjcJpm

•;~ Idem, C<J/ec( ia de acte ale brcslc/"r, act nr. :10
m lbiclem, dosar 198, f. 111
:o Vezi la breasla tîmplarilor şi sticlarilor ... etc.
71
Ştefan Pascu, op. cil., p. 197. Vezi şi la breasla tîmplarilor şi sticlnrilor . , . de.
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Cu timpul însă din breaslă s-au dt•sprins rînd pc rînd ramurile> mc~teşugăreşti mai apropiate şi s-au format bresle separate. Aslfel. piPtrarii şi cărămidarii unindu-se cu zidarii (murariorum) şi dulghc•rii
(asciariorum) au constituit o breaslă aparte. Această bn•aslă în anul
1770 a obţinut un privilegiu - slatul; 2 • Mcşlerii cărora li s-a acordat
acest statut erau de origină germană.
Ultimul statut pe baza căruia a fost reorganizată br<'asla, a fost
acordat de Ferdinand I la data de 5 septembrie 1839, acesta rderindu-se
numai la meşterii zidari şi dulgherii 3 ,

Breasla

blănarllor-cojocarilor

Blănăritul-cojocăritul este cea mai veche branşă meşteşugărească
atestată documentar la Oradea'~.
Breasla blănărilor-cojocarilor din Oradea s-a bucurat de privilegii
şi a fost organizată pe bază de statut încă în secolul al XVI-lea sau
chiar şi mai înainte. Acest lucru rezultă din scrisoarea privilegială

(Jiterarum seu cont irmationes privilegii magistrorum ceha Varadiensis
pellionum) emisă acestei bresle de Gheorghe Rakoczy I la 25 martie

1646;,;_ Din partea introductivă a privilegiului r<'zultă că maiştrii blă
nari cer confirmarea privilegiilor şi statutelor lor (privilegiumo/i. e.s
cehlevelek) acordate de regii anteriori.
Privilegiul se referă la ocrotirea intereselor breslei faţă de blă
narii nebreslaşi (kontcirok) din oraş şi din localităţile din jur, care în
mod clandestin le vindeau produsele pe piaţa din Oradea. într-adevăr
aceşti blănari nebreslaşi prezentau un pericol, avîndu-se în vedere că
produsele le vindeau la preturi mai mici, cauzînd astfel prf'judicii materiale meşterilor breslaşi. La un an după act"astă dată se acordă un
alt privilegiu pentru ocrotirea intereselor lHPslei faţă de blănarii străini
(pelliones extraneosi 6 ). Aceasta dovedeşte că blănarii şi cojocarii mereu
au trebuit să se opună concurenţei, cerind şi sprijinul putf'fii centrale,
ca şi celelalte bresle de blănari-cojocari din oraşele Transilvaniei';.
La Arhivele Statului din Oradea se păstrează statutul accstPi bresle
(ceha artis pelliorwria magistrorum) aprobat la 22 iulie 1722 dP împă
ratul Carol al VI-lea 71\
-~ Arh. St. Bihor, fond Episcopia rom. cal. Oradea, Ac IC' C'conomicc, dos. 4-156
ldC'm, Co/cc/ia de acte ale brC'slclor, act nr. '27
Ştefan Pascu, op. cit., p. 61. La Oradea se aminteşte, în 13:19, un Grigore cojocarul (pel/iarius), căruia o nobilă ii lasă două mărci, în calitate dC' ruda a ~i
,:, Arh. St. Bihor, fond Primăria municipiului Ornclcc,, lnv. 141, ctosar '20, r. 18-1!1
' 6 Scrisoarea privilegială, acordată de principele GhC'orghe Rltk1ic1v I, la 10 mai
1647, este păstrată la Arh. St. Bihor, fond Primăria municipiului Oradea, ln\', 141,
do~ar 20, r. 13-14
77
Ştefan Pascu, op. cit., p. 118-124
7
~ Arh, St. Dihor, fond Prefectura jude/ului Bihor, Inv. 41, dosar 610, f. 36- 41
71
·
71
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Breasla cizmarilor
La Oradea, alături de breasla pantofarilor (ceha .<,uforum), care eslc
documentar încă. din secolul al XVI-iea, a existat o breaslă
aparte a cizmarilor (ceha cothurnariorum). Ea se desprindr- cu siguranţă
din branşa pantofarilor (vargcik), ca urmare a dezvoltării şi lărgirii
acestui meşteşug, precum şi a creşterii diviziunii sociale a muncii, lucru
confirmat şi în cazul altor bresle de cizmari din Transilvania·n.
Primul statut de organizare şi funcţionare al acestei brPsle a fost
confirmat la 3 ianuarie 1722 de împăratul Carol al VI-leaH 0 • Esle de
menţionat că cizmarii din Diosig obţin statutul mai repede decît cei
din Oradea. Pentru ei statutul a fost emis la data de 27 iulie 1714,
odată cu cca a breslei croitorilor din aceeaşi localitale 81 •
Un nou statut pentru breasla cizmarilor din Oradea a fost confirmat în anul 1772 de Maria Tereza, după ce în prealabil prin intimatul
Consiliului Locotenenţial din 8 februarie 17 59, s-a cerut restituirea
vechilor privilegii, primite în 1722, în vederea schimbării lor cu alteleR~.
Acest statut a fost emist la ccrer0a meşterilor din O-Mare, O-Olosig,
O-Subcetatc şi O-Velenţa.
Odată cu înmulţirea meşterilor cizmari din Oradea s-a format două
bresle separale. Separarea lor se pare că s-a produs pe la sfîrşitul secolului al XVIII-iea, deoarece în anul 1805 breasla cizmarilor din
O-Olosig, care cuprindea şi meşterii din O-Velenţa şi O-Subcetate,
cerea magistratului oraşului şi stă.pinului de pămînt să nu fie reunificată
cu breasla din Oradea-Mare 81 •
În baza intimatului Consiliului Locotenenţial din 6 aprilie 1813,
prin care se ordonă tuturor breslelor, întocmirea proiectelor de-> statute
pe baza modelului (cehbeli generalis cuticulusok) difuzat, breasla cizmarilor din O-Olosig înaintează comitalului, alături de alte bresle din
Oradea, proiectul de statut spre confirmare 8 ~. An,st statut cu modifică
rile adus0 a fost confirmat la 18 aprilie 18231w.
Breasla cizmarilor din O-Mare a obţinut ultimul C'i statut în anul
1840, confirmat dt> împăratul Fr-rdinand I'w.
Aceslc două bresle au fost cele mai puternice dintre toate breslele
din Oradea întrunind cei mai mulţi mc>şteri. Potrivit unei statislici
din 1851, în breasla din O-MarP au fost cuprinşi 164 de meşteri, iar în
c<>a din O-Olosig 140 ele meşteriR 7 •
atestată

7

~tefan Pa~cu, (){). cit., p. 128
Arh. SI. Bihor, fond Prefectura jud. Bihor, Inv. 41, dosar 610, f. 13-24
1
'
Ibidem, p. 2- 6 şi 8-12
8
~ Idem, Co/cc/ia de acte ale breslelor, dosar 198, f. 5
H:i Idem, fond Episcopia rom. cat. Oradea, dosar 4456
4
R Ibidem, dosar 4457
~:, Idem, Co/cc/ia ele acte ale breslelor, act nr. 20
fit; Arh. St. Bihor, Colec/ia Muzeul Ţării Crişuri/or Oradea, act nr. 553
7
h
Arh. St. Bihor, Co/ec/ia ele acte ale breslelor, dosar 198, f. 111
"

ho
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Pentru asociaţia calfelor, maiştrii breslei cizmarilor din O-Mc.1r0 şi
O-Olosig, au emis în anul 1750 statutul de organizare 118 • în c.1nul 182-l
s-a dat un statut aparte pentru calf<>le din hreasla din O-Olosig, devenită independentă, cuprinzînd amîndouă prevederi asemănătoareR 9 •

Breasla

comerclanţllor

Oraşul Oradea fiind aşezat pe locul încrucişării unor drumuri
comerciale medievale importante, aflîndu-se pe teritoriul lui două
puncte de trecere fluviale peste Crişul Repede, a jucat în tot parcursul
evului mediu un rol deosebit în viaţa economică a ţării. Era recunoscut
de-a lungul secolelor ca un centru comercial foarte însemnat, tîrgul
de aici avînd o poziţie dominantă faţă de celelalte tîrguri din această
parte a ţării noastre 90 •
La începutul secolului al XVIII-lea comercianţii din O-Mare şi
O-Olosig, constituiţi în societăţi aparte, s-au unit într-o singură breaslă
(ceha seu societatis mercatorum), obţinînd la data dC' 27 iulie 1722
aprobarea statutului de funcţionare, întărit cu privilegii din partc:,a împăratului Carol al VI-lea 91 • Confirmarea a fost obţinută în urma memoriului înaintat de către comercianţii Christophorus Joannes Kromer,
Petrus Arseny, Demetrius Erdelyan, Michael Soffia, Joannes Pandocsay
şi Georgius Guso în numele tuluror comercianţilor din OradPa. Din
prevederile articolului 9 al acestui statut rezultă că în breaslă puteau
să se înscrie fără nici o piedică, atît comc>rcianţii din O-Jviare cit şi
cei din O-Olosig dacă îndeplineau condiţiile legate de calitalca de
membru şi achitau taxele de înscriere. Din această breaslă făceau parte
comercianţii maccdo-românP' 2 , care au contribuit în marP măsură la
impulsionarea viPţii economico-comc>rciale în pNioada de după alungarea turcilor ( l G92) şi a instaurării regimului habsburgic în Transilvania.
Tocmai pentru a crea condiţii optime' desfăşurării unui coml'rţ intens, conduc<'rea oraşului imediat după confirmarea statutului brC'slei,
a aprobat comercianţilor Kis l\1ihai, Ardelean Dumitru, Puss Gheorglw,
Pandocsi Ioan, Arsin Petru. Piispoki Gheorghe, Gorog Tămaş, Raţ Ignat
şi Pap Ioan construirPa de prăvălii pe terPnurile libNe din jurul pi0ţii.
Clădirile urmau să fiC' sculite cip impozit, iar dreptul de• moştc'nirc· să
fie asigurat descend<'ntilor de sPx hărbătescH 3 •
b~ Idem, Co/cc/ia Muzeul Ţării Crişuri/or Oradea, act nr. 554
~~ Idem, Colec/ia de acte ale breslelor, act nr. 21

no Toth Susana, Tirgurilc din Oradea, în Biharea, Hl75, p. 84
1
" Arh. St. Bihor, fond Prefectura juci. Bihor, Im·. 41, dosar 610, p. 43- •16
~~ Nicolae firu, Cornercian/ii români clin Oradea în secolul al XVJIJ-lca, în Revista economică, 1940, nr. 1-2, p. 24-34
UJ Lakos Lajos, op. cit., p. ]24-325; Nicolae Firu, Elementul românesc in conducerea oraşului Oradea (1700-1850), 1040, p. 11
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ComNcianţii români începînd din prima jumătate a secolului al
XVIII-lea au jucat un rol important şi în conducerea oraşului. lncă
înainte dC' organizarea lor în breaslă au fost prez0nţi în conducerea
treburilor oruşului. Samuilă Horvat, comC'rciant de vite a fost ales în
anul 1716 ca primar, iar Pila Dimitrie, Mihuţa Zaharie, ArsC'ni Petru,
Ursici Ioan, Raţ Ştdan şi Budis Petru, toţi comercianţi înstăriţi, au
făcut parte din consiliun 1• La alegerile din 1724 a fost reales ca primar
Samuilă Horvat, iar din senat au făcut parte comercianţii români Petru
Arse ni, Stefan Raţ şi Mihai Suci, cel din urmă îndeplinind şi funcţia
dP comisar pentru bresk• în circumscripţia românilor ( circumscripţia
Peţa 95 ).

Breasla chirurgilor sau a

bărbierilor

Primul statut al breslei chirurgilor sau a bărbierilor (articul sociorum seu contubernio chyrurgici, borbely legeny tarsasâ.g cehlevele)
din Oradea a fost acordat în anul 1745 de către Maria Tereza 96 • Statutul a fost redactat în 37 articole de cei 6 bărbieri!", care de altfel au
şi înfiinţat breasla. Primul staroste al breslei (prefectus primarius) a
fost Ioan Felix, care a achitat la 31 ianuariC' 1745 o sumă de 200 florini renani drept laxă de înscriere în breaslă 98 •
Cei 6 chirurgi din această breaslă au constituit nucleul formării
generaţiei de medici din Oradea. Ei nu Prau numai simpli bărbieri, de
meseria lor aparţinînd extrasul dinţilor, tăierea venelor, punerea de
ventuze şi vindecarea rănilor.
În cadrul acestei bresle s-a acordat o atenţie deosebită însuşirii
meseriei. Calfelor se recomanda să studieze şi în timpul lor liber. Intrarea în breaslă se făcea numai pP bază de cc>rlificat de studiu. În anul
1794, unul dintre chirurgi, care părăsise breasla, cu ocazia solicitării
reprimirii, prezintă copia diplomei în medicină Pliberată în 1785 df'
facultatea d0 medicină a UnivPrsităţii din Pesta. Cu toate acestea nu a
fost reprimit din cauza numărului limitat al locurilor în brPaslă. Conducer0a breslei a hotărît ca în breaslă să fie primiţi doar chirurgi avînd
o preuă.Lirr temeinică.
în regulamentul pentru cctlfele din această breaslă, aprobat dP adunarea generală a comitalului Bihor la 10 ianuarie 1800. sînt prevăzut0
obligaţii precise în cc priveşte praclicar('a mC'S(•riei. Calf Ple nu aveau
voie fără şlirPa meşl(•rilor să vindecP sau să elilwrezp medicamente şi
nici reţelP. De asemenea nu puteau să bărbierească în mod cland0stin
sau să nu declare sumele încasate penlru bărbierit. Cei prinşi asupra
111
"icoloe Firu, Comcrcinn/ii români ... , p. 28
:,, Nicolae Firu, Uemenlu/ românesc în conducerea orn.şu/ui Oradea, p. 11
~" Lakos Lnjos, op. cit., p, :.129
n7 Ioan Felix, Ştefan Papp, Ioan Oresko, Mihai Turkovics, Gaspar Obersderffer,
Gerard Dassass.
B, J\rh. SI. Bihor, Co/cc/ia de acte ale breslelor, registru 228, f. l
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amC'ndc1 ce SC' plătea, erau excomunicaţi chiar şi din
secretului profesional şi grija faţă de instrumentele dclucru, constituiau îndatoriri principale ale calfelor de chirurgi 9 n.
faptului, pC'

lingă

oraş. Păstrar0a

Breasla dogarilor
De la brC'asla dogarilor ( Bindter, vietorcs, l,a.dcir, pinter) s0 păs
trează regulamentul dP organizare şi funcţionare aprobat la 11 iunie
t 770 100 • Şi în cadrul an,stei bresle, acest an este momentul rc>organizării
unei bresle mai vechi, fapt confirmat şi de un alt act din anul 1765
adresat Episcopiei rom. cat. din Oradea, în care breasla dogarilor face
referiri la vechile lor privilc>gii1° 1 • La data reorganizării breslei făceau
parte din ea 13 meşteri.
Ultimul statut a fost acordat la 5 septembrie 1839 102 , odată cu ce-l
al breslei zidarilor şi dulgherilor, unind la data respectivă 38 de meş
teri dogari din O-Mare, O-Olosig, O-Velenţa şi O-Subcetate.

Breasla

năsturarilor

Meşteşugul confecţionării nasturilor este amintit documentar în
lista de pretu:i din 1722, în care sînt înşirate diferite sortimente din
acest produs. In 1792 exista la Oradea o asociaţie a năsturarilor ( gombkolo tarsasag 103 ). Datorită creşterii numărului meşterilor au solicitat
constituirea unei bresle. La data de 5 noiembrie 1810 scaunul
domenial al Episcopiei rom. cal. din Oradea a hotărît întocmirea proiectului de statut în baza căruia să se înfiinţeze brC'asla năsturarilor
din O-Mare şi O-Olosig 10~.
Acest statut a fost aprobat şi de comisarul suprem al bresl<>lor în
anul 1812, pe baza căruia a funcţionat br<"asla pînă la confirmarea dC'finitivă de către împăratul Francisc 110:;. Acest statut cuprinde dispoziţii
referitoare la ţiiwrea adunărilor general0, conducerea registrPlor de
proc0se V<"rbale, alPgerPa staroştilor, primirea ucenicilor şi a calfelor,
obligaţiilP acestora, calitatea de membru al bresl('i, µlata cotizaţiilor,
lucrarea ele> maistru şi verificarea acestPia, pedepsele> µe care se- pot
aplica şi altC' prevederi.

:,~ / bidcm, acl nr. 12
11 0
'

Ibidem, acl nr. 7

101

lde>m, Pom/ Episcopia rom. cat. Oradea, Acte> c>conomicc>, clo~ar 4456
Idem, Co/cc/ia de acte ale brc:slelor, act nr. 26
10 1
· Ibidem, dosar 198, f. :li
ir,i / biele ni, f. 44
1

"~

1

""

Idem, Ionei Fpfacnpia rom. cnt. Oradea, dosar 4456. Copie neaulenlificală, fără

dalei
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La data de 19 august 1853 primarul oraşului Oradea comunică
breslei să nu mai folosc>ască în continuare denumirea de breaslă, avînd
în vederc numărul mic al membrilor C'i tor.. Din această cauză meşterii
năsturari au solicitat în anul 1857 comasarea lor cu o altă. breaslă
(numărul lor fiind numai 6, din carc 2 nu mai aveau posibilităţi materiale să angajeze calfe). Această cerere a rămas însă fără rezultat.
avîndu-s0 în vedere că nici unul din breslele existente nu au acceptat
fuziunea 10 î. într-o situaţic statistică din anul 1867 breasla deja figura
sub denumirea de asociaţie 108 •

Breslele funarilor şi sitarilor, a săpunarilor
precum şi a sumănarilor
De la aceste trei bresle se
tie 1820 pentru primele două

păstrează statutele
şi la 4 decembrie

şi lumînărarllor,

acordate la 31 mar1820 pentru cea din

urmă 10 n.

Momentul primei organizări breslaşC' a acestor meşteşugari nu s-a
putut constata în stadiul actual al cC'fcelărilor. Rezultă însă că în anul
1722 funarii. săpunarii şi sumănarii sînt amintiţi între acei meşteşugari
care sînt constituiţi în bresle 110 • înainte de această dată aflăm dintr-un
proces-verbal al oraşului că în 1703 săpunarul Dimitrie Alb, meşter
român, cere consiliului să-i lase liber locul dP pe malul pîrîului Peţa,
unde îşi are cazanele de topit seu şi de fiert potasă 111 •
Informaţiile sînt puţine şi după această dată. În anul 1788 între
cei amendaţi pentru ţinerea de „Blau Montag" 11 ~ se află şi o calfă funar.
Dintre săpunari sînt amintiţi doi meşteri care în anul 1770 se adresează
comitatului cerind în arendă păşunea din faţa cetăţii pentru păşunatul
caprelor ţinute pentru osînză 111 .
După cum rezultă dintr-un document datat în anul 1794, la Oradea
existau două societăţi a sumănarilor (guba csap6 tarsasâg), una la
O.-Mare şi alta la O.-Olosig. Cei din O.-Mare solicită să li se aprobe
de către stăpînul feudal luarea în arendă pP malul pîrîului Peţa (mai
jos de crîşma din loşia) o parte de pămînt uncie să construiască o piuă
(gubalrnl16 111 ). Aceste două brPsle mai tîrziu se unifică. în anul 1806 a
fost verificat în scaunul domenial al episcopiei proiectul de statut re10

ldC'm, Co/cc/ia de acte ale breslelor, dosar 198, f. 12·1
1/Jiclem, f. 125
1
"~ Idem, fond Primăria municipiului Oradea, Irn-. 141, dosar '.l8, f. 29
to!, Idem, Co/cc/ia de acte ale breslelor, act nr. 17, 18, lQ
110
Lakos Lajos, op. cil., p. 325
111
Nicolae Firu, Comercian/ii români ... , p. 28
m Blau Monlag -- prin ordonanta imperială a lui Iosif al II-iea ~ se interzicea
';

107

sub pedeapsă tinerea zilelor libere, fi:iră lucru, după duminici şi după sărbătorile de
:! zile. Vezi ioncl Primăria municipiului Oradea, lnv. 141, dosar 20, f. 19
rn i\rh. St. Bihor, fond Episcopia rom. cal. Oradea, Acte economice, dos. 4456
111
Idem, Ionel Capii/ul Episcopiei rom. cal. Oradea, Actele şedinţelor economice,
nr. 771l/1794
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dactat în numele celor 33 de meşteri, care au cerut reorganizarea breslei. Dintr0 meşteri 25 erau din 0.-Mare, 3 din 0.-0losig şi 5 din Episcopia Bihorului 11 ;;.
În anul 1851, din cadrul acestor trd bresle au făcut parte 88 sumănari. 15 sitari şi tunari şi 6 lumînărari rn.
Alte bresle care au mai fost înfiinţate în Oradea în secolul al XIXlea sînt: breasla olarilor, breasla pălărierilor, breasla pieptănarilor şi
ploscarilor, breasla trăistarilor şi breasla brutarilor.
Asupra acestor meşteşuguri ne vom opri în cercetările noastre viitoare, cînd vom analiza perioada de descompunere a sistemului de
breaslă, deoarece meşteşugarii din
aceste ramuri au reuşit să se
unească profesional într-o etapă tîrzie cînd, îq mod necesar, existenta
acestor organizaţii economice închise, care împiedicau libera participare a oricărei meserii, a fost sortită pieirii. Stadiul de dezvoltare a
industriei capitaliste la mijlocul secolului al XIX-lea, care necesita un
număr tot mai mare de meseriaşi, a impus înlăturarea barierelor create
de sistemul perimat al breslelor. în această perioadă, breslele şi-au
pierdut rolul economic stimulator, au devenit frîne în dezvoltarea tortelor de producţie şi astfel ele trebuiau desfiinţate şi înlocuite cu întrPprinderi. George Baritiu - unul din animatorii progresului social-economic al Transilvaniei - , înţelegînd rolul factorului economic în asigurarea progresului societăţii, susţinea la vremea respectivă că, ,,fără
întreprinderi industriale, politica unei ţări este tocmai ca trupul fără
nervi " 11 '.
DE L'HISTOIRE DES CORPORATIONS DE LA VILLE D'ORADEA

(Resume)
En s'uppuyant sur la biblioqraphie etudil•e el Ies documents examim•s, troun•s
dans Ies dep<Jls de Ia filiala des ,\rchives ele l'Etal de Bihor, l'aulc>ur presente la majorile des metiers de la ,·ille d'Oradc>a, conslitues dans des corporations pendanl le
Moven Aqe. Leur cxislence Psl ullesles de point de vue documentair<', comnw <i'd lleurs rl1rns toules Ies autres grandes villes transylvaines, a parlir de la <,c>conde moiti(•
du XIV-emP siecle.
L'eludP poursuit, en premiPr lieu, l'analvse de> l'(•n1lution hisloriquc> el de l'orqanisation des corporations crN,c>s, en partanl du pron•-,-,u-, dl' ll'ur conslilutiun. On
ctborde l'fl<1lement ele~ aspccts cont Nnctnl, l'or9ilnh<1lion de la µroduclion, l<1 , l'nle ele-,
produits, la concurrence ne<' de la Iulie µour l'acquisition des marchc•s, au-,~i quP cil'
ln Iuite entre Ies corporalion-; el dans Ies corpor111ions mfnws. La , alori~atinn ele>-.
!-.ourcC>s documcntaires rc>lali\'cs au processus de dissolution de ce ~yslenw ct'or9anisalion de la produclion artisanale> dam, l'epoquc capilali~ll', ,·a dre realisec dan~ un
futur tra, ai!.
11 ·'
110

şi

Idem, /om/ Episcopia rom. cal. Oradea, Acte economice, do~ar 4457
Idem, Co/ec( ia de acte ale breslelor, dosar 198, f. 111
117 Al. Blirbal, Probleme social-economice în opera lui Gheorghe Bari/iu, în Studii
articole de istoric, VII, 1965, p, 243-263
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ASPECTE ALE ISTORIEI COMERŢULUI ORADEAN
îN SECOLUL AL XVIII-LEA
de
GHEORGHE GORUN

Oraşul OradPa este cunoscut în lot cursul evului mediu drept un
important centru comercial, graţi<', mai ales, aşezării sale pe importante căi dC' comunicaţie, carP făceau \(,gctlura dintre oraşele din interiorul ţării noastre şi Europa centrală şi de vest, fiind denumit uneori
şi „poarta de vest" a Transilvaniei1.
Ocupaţia turcească şi transformar Pa Ţării Crişuri lor
în paşalîc
( 1660-1692) parP că nu a diminuat importanţa comercială a oraşului.
Peregrinul Evlia Celebi aminteşte în descrierPa pe care o face oraşului
ocupat de cîţiva ani de oştile turceşti, de existenţa în apropierea cetăţii a unor dughPne ale breslelor~, cel0 mai importante vaduri comerciale aflîndu-s0 în „hazarul spahiilor" şi acela al „cetăţii ":i. Informaţia
cslP va Io roasă întrucît infirmă unelP păreri alP istoriografiei mai vechi
cum că turcii ar fi distrus complet înlrPaga viaţZ1 economică a oraşu
lui, punînd capăt activităţii brPslelor şi comC'rţului orădean. Evlia Celebi vizitase Oradea şi înainte de cucNirea turcească, vizită cu care
ocazi(• văzuse în suburbiile oraşului trei sute, de dughene4, autorul su1
Cu toate că acest fapt este în general cunoscut şi adesea amintit, el n-a fost
cercelat în mod special. ln afara unor sporadice mentiuni şi ale unor articole şi studii
abordînd aspecte tanqenţiale - Vezi Nicolae Firu, Comercianţii români din Oraden
în secolul al XV III-iea, în Revista Economică, 14, nr. 1-2, 1940, p. 24-:14; Idem,
Uementu/ românesc 1n conducerea oraşului Oradea (1700-1850), 1940; Susana 'folh,
Tirgurile din Oradea (I), în Biharea, II, Oradea, 1975, p. 83- 106 şi II în op. cit., IV,
1977, p. 125-160, etc. - nu exisltî nici un studiu dedicat exclusiv chestiunii. ln conlribuliu de Iolă ne limităm numai la cîteva aspecte de natură organizatorică a comerlului orZ1de«n din secolul al XVlll-lea, a rolului ~i locului nequstorilor în vialil
0conomicZ1 <;,i politicii a oraşului, în condiţiile dominaliei habsbur~Jice în Transilvctnia
<;,i ii epi-;copiei catolice în oraşul Oradea.
~ Călători străini despre /ărilc româllc, VI, Editura şliinlifidi şi enciclopedicl:î,
Bucureşti, 1976, p. 662
-' lbiclem, p. GG'..I

~

Ibidem
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anul I 660 aclivilalea comPJ"Cial8 clin oraş nu a fo<,t diclar a fost obligată la o serioasă rc>struclurare, în funcţiP ele
noile necc>sităţi impusP cfp modul de viaţă specific oriental, adus ci<'
proaspeţii cotropitori.
PrPzenţa turc0ască la Oradea nu a pus capăt nici tîrgurilor s8pUimînale şi anualP, forme spPcifice de manifestare a comerţului în tot
cursul c>vului mediu. AcPlaşi călător consemna faptul că ,, ... vara şi
iarna, odată pe săptămînă, în ziua de duminică se face un bazar marP,
unde se adună patruzeci-cincizeci de mii de raiale şi beraiale ... " în
prezenţa şi sub prot0cţia autorităţilor turceşti'\ Odată pe an, în cursul
primăverii, avea loc tîrgul anual la care veneau negustori din toate
punctele cardinale, ,, ... sute de mii de oamc>ni ... care vorbesc diferite
limbi, încît această cîmpie a Oradiei se umple de corturi şi căruţe ... ",
tîrg care dura douăzeci de zile, timp în care ,, ... se desfac şi se vînd
mărfuri de mii de poveri", sub patronajul vizirului din Oradea, care>
desPmna trupe speciale pc>ntru asigurarea pazei şi ordinii din timpul
desfăşurării tîrgului 1;.
Indiferent de coeficientul de veridicitate pe care sîntem dispuşi
a-l acorda lui Evlia Celebi7, reţinem perpetuarea şi chiar potenţarea,
într-un anumit sens, a vieţii comerciale orădene în cursul stăpînirii
turceşti, de loc vinovată de o aşa zisă întrerupere a evoluţiei economice a oraşului şi, implicit, a comerţului 8 • Din altă perspectivă însă,
cucerirea Oradiei de către turci a constituit pentru economia principatului transilvănean o pierdere care s-a resimţit cel mai grav pe planul
comerţului, ajuns din acel moment continuu deficitaru.
După reintrarea oraşului Oradea în sistemul economic al Transilvaniei ( 1692), comerţul orădean suferă din cauza racilelor acestui
sistem, pe ele o parte şi a dezorganizării propriului sistem economic,
pe de altă parte. Subordonarea politică a Transilvaniei faţă de imperiul habsburgic estP urmată, în scurtă vreme de subordonarea econogerîncl

că după

minuată,

:, Ibidem, p. 664
Ibidem, p. 665

6
7

In ciuda neîncrederii unor autori în informa\iile oferite de opera peregrinului
veli spre exemplu Mihai Guboglu, Din călatoriile lui E\·liya Cf'lebi în Transil·
vania, în Apulum, V, Bucureşti, 1965, p. 347--374 - credem că acesta a cunoscut bine
Oradeo, pe care a vizitHt-o în mai multe rînduri, dind informaţii corecte, iar o atenlJ
cercetare comparativă a pasajelor refNitoare la Oradea, pe care am făcut-o cu acea~IZ1
ocazie exclude cel pulin contrazicerile e\'idente. O caracterizare autorizaU-i a operPi
lui Evlia Celebi vezi în Cu\·înt înaintt> la Călători străini ... , \.1, p. VII ~i urm. rlatorat
eminentului turcolo~J care a fost regretatul prof. Aurel Decei şi care ne înl[ue-,le convinqerea r[1 nu qre~im atribuind valoare rle document pasc1jelor respective.
~ Vezi, în acest sens, pesimismul şi desconsiderarea care a fdcul şcoalJ, 111
Bunyitay Vincze, Nagynirad a torok /oglalâs korciban. 166~1692 (Oradea în timpul
stăpînirii turceşti. 1660-1692), Budapesta, 1892, atitudine ce nu reflectă ade, ;'irul
istoric.
~ I. Moqa, Politica economică austriacă şi corner/ul Transih·aniei în \·eacul X\' lll.
în An11arn/ lmtitutului ele istorie 11a/io11a/ă (Cluj), VII, 19Jli--1938, llucureşli, 1939
p. 94
turc -
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mică,

com<>rtul transilvănean în LotalitatPa sa dev(•nind pasiv, t>xporlurilP fiind redusf' cu Sll %, iar comerţul de> tranzit cu Europa răsărileană
de>venind nPsemnificativ 10 • An,astă siluaţie <'Ste şi mai mult înrăută
ţită de mişcarea populară condusă de principele Francisc Râkoczi al
II-iea, care> întrerupe comerţul dintre Transilvania şi celelalte provincii
austriPce 1wntru un deceniu, comerţ în carP era inlC'resat şi oraşul Oradea11.
Transformarea împrejurimilor oraşului în cîmp de bătaie cu ocazia
asediilor cart' au luat sfîrşit odată cu cucerirc'a cetăţii Oradea în 1G92
şi apoi reluate în cursul mişcării antihabsburqice dintre anii 17031711, au avut ca urmare dezorganizarea economică a oraşului. ln oraş
se produc numai cantităţile necesare nevoilor interne, cePa ce a influenţat negativ comerţul pe care l-a redus la un simplu schimb de
produse, direct, între producător şi cumpărător':!, fără a fi necesară
intervenţia unui intermediar specializat.
Primele două decenii alP secolului al XVIII-lea sînt foarte sărace
în informaţii referitoare la viaţa comercială orădeană. Lipsesc în primul rînd informaţiile de natură statistică 0conomică, dat fiind faptul
că organizarea aparatului administrativ orăşenesc s-a săvîrşit abia în
anul 1716 1:1, dată de la care se cunosc şi numele fruntaşilor comunităţii. Semnificativ pentru rolul important pe care îl aveau negustorii în
structura socială a oraşului este faplul că în acel an a fost ales ca primar Samuil Horvath, important negustor de vite, în timp ce alţi şase
negustori îl însoţeau ca membri ai consiliului orăşenPscu. Activitatea
comercială se limita la procurarea unei părţi din produsPlc alimentare
necesare şi a materiilor prime necesare meşteşugarilor orădPni, cu ocazia tîrgurilor săptămînale şi anualP, sau, cPl mult, prin intermediul
negustorilor, reprezentaţi în consiliul orăşf'nesc, de prin satelP mai
mult sau mai puţin apropiate c)p Oradea.
Procesul de rPorganizare a Pconomiei orăd<>ne, încPput în anul
1722, prin emitNea primelor statute cip breaslă clin secolul al XVIIIlea1;;, afectează şi comerţul. La 27 iulie 1722 sînt aprobat0 statutele de
funcţionare ale unPi bresle a comercianţilor orădeni (ceha seu societatis mercatorum), în urma unui memoriu inloc:mit de fruntaşii acesteia, Cristofor Ioan Kromer, Petru Arseni, Demetriu Erdelyan, Mihail
10

Ibidem
lbiclem, p. 95
1
~ Gheorghe Gorun, Aspecte ale dezvoltării economice a oraşului Oradea în secolul a~ )(V ll~-lca, comu~icare prezentata la Sesiunea ştiin\ifici:i organizata în cinstea
a111\·ers<1rn a 20~0 cit> ani de la crearea primului stat clac centralizat şi independent
condus ctc Bureb1sta la Muzeul Ţiirii Cri!;iurilor, Oradea, 31 martie 1978.
1
" Lakos Lajos, l\'a9y-Vci.racl mullja b
jelenji'boi. A \'<irosi Jcvi•//cir adalai alapjc'in (Din trecutul ~i prel'.Pntul oraşului Oradea Mare. Pe baza datelor din arhi\'a oraşului), Oradea, 1904, p. J:l5
11
N. Firu, UcmP11/tli romcîne.~c ... , p. 1
i:, Ch. Gorun, op. cil.
11
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Soffia, Ioan Pandocsay şi Gheorghc> Cu<,0 11 ;. Acest ilct fundamc•n lal
pentru comt>rţul ort1dc>iln, este, în scurtă vrem0 urmal de un altul. un
„Contractus Mc•rcalorum", încheiat la 7 noic,mbrie 1722 înlr0 consiliul
orlişenPsc şi c<mci,·ii Mihai Kiss, Denwlriu Erdelyan, Ctworghe Puss
(Guso?), Ioan Pandocsily, Pc,tru Arseni, Gheorghe Pi.ispăki, Tamas Gă
răg, Ignatiu Racz, şi Ioan Papp 1 ~, contract prin carp aceşti 1wgustori
primeau unC'le avanlajc' - dreptul de a-şi conslrui pr8vălii din cărd
midă care Prau sculile timp de trei ani de impozite, iar după moartea
lor acestea urmau să fie moştPnite de familiile lor, dar în nici un caz
nu puteau intra pe mina unor străini - în schimbul aclivit8ţii comPrciale pe care urmau să o efectueze în oraş.
Nu ni s-au păstrat prea multe informaţii despre activitatea negustorilor orădeni din aceşti ani, cu Pxcepţia unor acte emise de autorităţile orăşeneşti în legătură cu confliclul care s-a ivit între breasla
negustorilor pe de o parte şi breslele croitorilor şi a cojocarilor pe de
altă parte 18 , în cursul anilor 1722-1723. Conflictul şi-a avut originea
în faptul că negustorii orădeni se ocupau, în afara comercializării unor
produs<' şi cu producţia de îmbrăcăminte, în special mantale îmblănite.
Pentru producerea acestora s-a realizat chiar o conlucrare cu breasla
cojocarilor, aceştia căptuşind cu blană mantalele confecţionate de
meşteri din breasla comercianţilor, din aba (pănură) şi postav 19 • Se pare
că această activitate i-a stingherit foarte mult pe membrii breslei croitorilor, fiindcă la 5 mai 1722 aceştia se plîng prefecturii de concurenţa
pe care le-o fac nPgustorii în propria lor branşă, acuzîndu-i că încalcă
privilegiul dat de împărat breslei croitorilor pe de o parte şi a breslei
cojocarilor, pe de altă parte:! 0 , Verdictul este rostit în favoarPa croitorilor, negustorilor le este interzis a mai produce şi comPrcializa asemenea produse, primind termen de o lună pentru a-şi lichida stocurile
de mantăi îmblănite:! 1 •
Negustorii nu se grăbesc însă să îşi lichideze stocurile şi nici nu
încetează să producă mărfurile incriminate, fapt ce atrage după sine
noi intervenţii ale breslei croitorilor la forurile competente, care se
văd nevoite să ia măsuri mai severe. Astfel, este modificat articolul 23 .
al privilegiilor breslei negustorilor în sensul că li se interzice comercializarea articolelor de îmbrăcăminte de orice fel pe piaţa oraşului,
în afara lîrgurilor anuale 22 , indiferent că acestPa sînt produse în oraş
sau sînl aduse din alte părţi. Negustorii primesc din nou un termen de
o lunci pentru lichidarPa stocurilor de mantăi, dar confliclul nu este liw Arhi\'ele Stalului Oradea (în continuore A.S.0.), fond Prl'il'Clllra
IJihor, dos. GIO, f. 43-4G
i; Lukos Lajos, op. cit., p, 322
IH AS.O., /o11d Colec/ia c/(' acte ale br<"sldor, dos. 191, f. 3- 2'.:!
11
' 1/Jiclem, f. 17
0
~
//Jidem, f. 10 şi urm.
~ 1 //Jic/cm, f. 12
~~ //Jic/em, I. 13
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chidat nici m 1724, cînd croitorii se plîng din nou consiliului orăşenC'SC
de faptul că negustorii ,. ... închişi în prăvăliile lor săvîrşesc muncă
de croitorie ... " nesocotind dispoziţiile din 1722 şi 1723~:i.
Anchetarea împrejurărilor ac0stui conflict de cătrP autorităţile
orăşeneşti destăinuie unele amănunte privind culisel0 vieţii economice
orădPne. În primul rînd supremaţia pe care breasla croitorilor caută şi rPuşeşt0 să o impună asupra celorlalte bresle. Cojocarii, cu toale
avantajele pc> care le aveau din colaborarC'a cu breasla 1wgustorilor în
producţia de mantăi îmblănite, nu s-au pronunţat în favoarea nPguslorilor2\ uşurînd astf0l demPrsurile croitorilor. Breasla croitorilor nu a
fost interPsată în producţia mantăilor nici înainte şi nici după conflict.
dPci atacul împotriva breslPi negustorilor nu se poate justifica prin
C'Venluala concurenţă pe carf' aceştia lP-ar fi făcut-o croitorilor. In
schimb marea canlitatC' ele plîn~wri adresate autorităţilor în tot timpul
secolului al XVIII-lea în cele mai diverse pricini, arnestf'cîndu-se în
treburile altor bresle, ne îndC'amnă s8 admitem Pxistenţa unei tendinţe
ale acC'stei brPsle d0 supremaţie asupra celorlalte bresle, tendinţă a
cărPi victimă a fost şi breasla nf'gustorilor, dar şi aceea a cojocarilor.
ln al doilea rinei, actele referitoare la conflictul analizat mai sus
oferii indicii importante relativ0 la etnicul nPgustorilor orădeni. ln
mai toate împrejurări!P, negustorii sînt calificaţi ca fiind „grPci, ruteni şi români" 2:;, d0 fapt aromâni - stabiliţi aici, ca de altfel în mai
toate oraşele din întregul imperiu austriac 26 şi români, carp profită de
prc•zenţa IC'gală a aromânilor în oraş şi constiluie împrc•ună cu aceştia,
pc• baza unil[1ţii ele r0ligie, prc•cum şi a interPselor C'conomicc identice,
o comunitatP economică şi spiriluală în tot cursul secolului al XVIIIiea, dar şi în secolul al XIX-lea, cinci aromânii se vor dizolva în comunitatea românească clin oraş mult superioară numeric 2 •• Şi numele
ior - Driva, Iantso, Niri, Cosperda, Pitzis, Theoclorovici, Taszi, Csitiri!H, Arseni, Soffia, Guso 29 , Gărăg, Râ.cz:io - pare să înclin• aromâni,
~J

Ibidem, f. 1

Ibidem, f. 17. Cojocarii au fost acmnti în mai mulle rînduri că au păstrat Iiicere asupra colabordrii cu negustorii 11 • • • parcă pe ei nu i-ar fi privit situaţia ... "
21

(Ibidem).
2
··• Ibidem, C. 10, 11, 12, 13, 17, etc.
2
G D. I. Popovici, Aromânii ca negustori în secolul al XV II-iea şi al XV IJI-lea în
Serbia ->i• Austro-Ungaria, Ilucureşti, 1934, p. 25 şi urm.
27
N. Iorga, Vechimea şi originea clementului românesc în pdr/ile Riharici (Ri/10rului), Editura „Cele Trei Crişuri", Crişul Negru, nr. 3, Oradea, 1921, p. 15 şi urm.
2
H Constantin Pavel, Şcoalelc din Heiuş. 1828-1928. Cu o privire asupra lrec11tului românilor din Bihor, Beiuş, 1928, p. 102
2
A.S.O., fond Prefectura jude/ului Bihor, dos. 610, f. 43
au Lakos Lajos, op. cil., p. 322.

!'

49 - Crisia "j9

https://biblioteca-digitala.ro

Gheorgl,r. Gorun

770

(j

în Limp co alte nunw - Erdelyân:H, Pap:J~, Moldvan 3 :i, Poynar':~ - români, în ciuda orlografif'i def Pctuoase.
în al treilea rînd, în condiţiile vieţii l'conomice cu un caracter
pr0dominant breslaş, specific Oradiei din prima jum[!tate a secolului
al XVIII-iea, negustorii orădeni Nau limitaţi la un comerţ strict local,
de procurare de materil' primă şi mărfuri alimf'ntare> şi nu unul de anvergurti. Limitarea dreptului d0 comercializarP a mărfurilor străine la
cele cîtPva tîrguri anuale nu a impulsionat com0rţul orădean ci l-au
frînat foart0 serios, în ciuda bunăvoinţei consiliului orăş0n0sc, care s-a
străduit să le asigure negustorilor condiţii de acti\'itate cît mai bune
prin acel „Con tractus Mercatorum" din 1722.
În tot cursul primei jumăttiţi a sc>colului al XVIII-l0a, comerţul
orădean stagnează între> aceste, limite, br0asla nPHustorilor înt0meialct
în 1722 continuînd să acţion0ze mai mult în donwniul com0rţului cu
vite, după cum vom vedea în cele ce urmPază. La 4 s0ptPmbri0 1759
statutPle modificate ale breslei sin t aprobatP ele> 1\-f aria TPreza:i,;_ clar
nici acestea nu au avut darul de> a impulsiona comerţul local. Dimpotrivă, noile statute încorsPtează comerţul orădean într-o măsură şi mai
mare, orientîndu-1 spre comerţul exclusiv cu produse austriec0. Faptu I
în sine nu trebuie> să surprindă, avînd în vedere noua linie> politică impusă de austrieci în comerţul întregii Transilvanii de după tratatul dP
pace de la Passarowitz:in. În acest sens, articolul al treilPa al noilor
statute interzice cu desăvîrşire comerţul cu mărfuri provenite din ţă
rile române sau alte ţări dependente de turci, din Ungaria şi Germania:i7, în afara celor şase tîrguri anuale. Se pare că în anii precedl'nţi
emiterii celui de-al doilea statut al breslei negustorilor orădc>ni se dusese un înfloritor comerţ cu mărfuri proveni LP din ţările român0, întrucît în textul acestoru se recunoaşte faptul că în Oradea sos0au unelP
mărfuri piper, ghimber, zahăr din tr0stie, voalurf 18 - care> încleohşt0
sînt cunoscute că proveneau prin comerţul de tranzit din cele doufi
ţări româm•:iH.
Noul statut şi-a atins scopul, comerţul cu mărfuri provc>nite din
răsărit şi, implicit, din ţărilP române fiind complet paralizat, cel puţin
pentru un decpniu. Un act elibPrat de magistrul oraşului Oradc>a la
11 seplc->mbrie 1767m, menţionează în mod SP<--'Cial faptul că din u~i
34 dP comercianţi din oraş, nici unul nu an~ legături dP afaceri cu
31
3

~

33
:J~
3
·'

36
37

38
31

!
40

A.S.O„ fond Prclcctura jude/ului Hilwr, do-;. GIO, r. 43
Lakos Lajos, op. cit„ p. :l22
A.S.0., fond Co/cc/ia de acte ale breslelor, dos. 191, f. 17
Conslanlin Pa,·el, op. cil., p. 102
A.S.O., Ionel Primăria oraşului Oradea, dos. G-1, r. 2- 5
I. Moga, op. cil., p. 145
A.S.O., fond Primăria oraşului Ora<lca, dos. G4, f. 3
Ibidem
I. Moga, op. cil., p. 100
A.S.O., fond Primaria ora.şului Oradea, dos. 7, f. 358
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Poarta otomană, respectiv cu cPle două ţări românP. Actul în sine,
nP oferă o altă informaţie preţioasă şi anume locul ocupat de breasla
negustorilor orădeni în ierarhia breslelor orădene. 1n acel moment,
din punctul de vedere al numărului membrilor, ea se găsea pe locul al
doilea, după breasla cizmarilor care avea 37 de membri şi la mare
distanţa. de a treia clasatăH. Cu tot numărul lor relativ mare, negustorii
orădeni au avut în posesie numai 11 prăvălii din piatră, în intravilanul
oraşului~:.>, cpilalţi avînd numai dughenP din lemn.
în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, românii din Oradea
prPdominau numeric în mod categoric breasla negustorilor, precum şi
cc>a a măcelarilor 4 : 1 şi a trăistarilor 44 • Constatăm prezenţa românilor şi
în breasla pielarilor, într-un număr mai mic. Lipsa informaţiilor referi toarP la mărfurile cu care făceau comerţ negustorii orădPni. precum
şi c>xistenţa unei veritabile „sucursale" a lor la BC'iuş 4 \ centrul u1wi
zone unde> creşterea animalPlor era în floarP, şi constituia una din
principal(')e ocupaţii ale locuitorilor, ne îndeamnă să credem că principala branşă în care acţionau negustorii orădeni era comerţul cu animale. Aceste-a, odată aduse la Oradea constituiau materie primă pentru activitatea breslelor măcelarilor - care sacrificau animale - şi
cele ale trăistarilor şi pielarilor - care> foloseau pielea. Din acest
punct de vedere, faptul că breslele menţionate, complementare în acelaşi ciclu de producţie, sînt dominate de români, nu ni se pare întîmplător~6.

Slăbirea,

începînd cu deceniul al optulea al secolului al XVIII-iea,
Pxagerat impus comPrţului transilvănean de curtea
viPnezăn, precum şi fortificarea industriPi manufacturiere din cuprinsul
imperiului austriac, a pus comPrţul orădean într-o nouă situaţie. Negustorii orădeni încearcă să depăşească provincialismul în care eşua
seră încă în prima jumătate a secolului al XVIII-iea, adoptînd o nouă
formă dP organizare, după modelul comercianţilor români şi greci din
Sibiu şi Braşov: compania comercială. Statutele companiei comerciale
orădene au fost elaborate în ultimul deceniu al secolului al XVIII-lea 48 ,
dar nu avem informaţii asupra datei la care au fost aprobate. Cunoaş
tem numai faptul că între anii 1800-1844 au achitat taxele de în-

a

protecţionismului

41

Ibidem
Ibidem
4
a Ibidem, dos. 97, f. 27, unde există lista cu numele tuturor membrilor, în mare

~~

majoritate români
H Ibidem, Ionel Colecţia ele acte ale breslelor, dos. 31, f. 5
~:. N. Iorga, op. cit., p. 16
41
; Desigur, aceast5 ipotez5 se cuvine a fi confirmată, sau infirmal5 de cercetările
viito,ire.
47
I. Moga, op. cit., p. 127
48
J\.S.O., fond Primăria oraşului Oradea, dos. 114, f. 260-262
4g•
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scriPre <;;i dP mPmbru al companiei 0rădenP un număr de· 4U de> neguslori~1'. din ci,HP 2G erau români·;o_
Cornenul orădean din secolul al X VIII-lea nu s-a ridical în valoarea celui sibian, bruşove>an sau clujean ş1, in lipsu dat(•lor exhaustive,
nu ne putem pronunţa asupra locului său în conlexlul comerţului transilvănean. Rămînc insă certă existenta la Oradea, in lot cursul secolului al XVIIl-lc=>a şi continuată în mod firesc şi în c('l următor, a unui
qrup rc•lativ numc>ros de negustori, în majoritate români, constituiţi
in Lr-o asociaţie legală, care> s-a străduit să promovew progresul c-conomic pe de o µarte, dar şi cel politic al oraşului pe de> altă parte. Nu
c>ste întîmplător că rc>prezentanţi ai negustorilor orădeni fac parte din
consiliul orăşenesc, participînd deci, în mod direct la conducerea trehurilor oraşului. Prezenţa lor în conducerea oraşului este justificată
de rolul important pe care îl jucau acPştia în economia oraşului.
P0 de altă parte, între faptul că majoritatea negustorilor e>rau rom[mi şi că în Oradea ultimelor trei decenii ale secolului al XVIIl-lf'd
Pxislau brPsle - amintite în parte mai înainlc - în care activau nunwroşi români şi faptul că în această perioadă centrul luptei pentru lib0rLale naţională a românilor din Transilvania se mută la Oradea, parcsă se într0vadă o legătură. AngrPnarea hurglwziei româ1wşli în mişca
re>a naţională român0ască este evidPnţiată de istoriografia noastră actuală dP mai multă vreme;;'· Cu toate că nu cunoaştc>m, deocamdată,
cu exactitate, numărul hurgheziPi româneşli orădene de la sfîrşitul
secolului al XVIIl-lPa, şi nici prea multf' fapte filantropicp ale acc>sleia,
ele nu au lipsit·'!, viitoarele cercelări il\'Înd şi menirea de a le scoate
la iveam.

DES ASPECTS DU COMMERCE D'ORADEA
DU X Vlll-e SIECLE

(Resume)

L'auleur abor<le la question de la ronlinuilE> cip la vie economiquP c:i'011uiet1
depuis la deuxienw moii ie du X \'lle siecll•, qu1rnd l'e, olulion hislorique de la \ illP
d'Oradea Pnregislre un serieux lournant µar l'inslauration de> la domjnalion lurqul·
~" IbidPm, f. 4. La 1800' compania conl(lrciala oril<lt.•anii îşi desfd~ura deja acti' ilalea
:,u ll>iciem, f. 114
:,i D. Prnrlan, Supp/ex Li/Je//11\ \'u/Clc/w11:m, edi\iJ a li-ii, Ldilurn ~liinlific:1, Bucureşti, 1967, µ. 415
:,~ Vezi N. Iorga, op. cit .. µ. 15. Ba.ra malerial;.i a '>colilor µe d~· o parte ~i a
inslilutiilor religioase româneşti oradene JJ'--' de al\5 µ11rle a fo~t 11siguratJ, în primul
rind, dl• acPşlia. (A.S.0., fond Primdria oraşului On:idea, dos. 114, I. 114).
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( 1660-1692). L'aukur ctE'.,monlre ayant ii la base des informalions lai~se(•s par !0 ,·o\ ageur turc Evlia Celcbi, que le commerce d'Oractea n'a pas ele delruil par l'occupalinn
turque - comme le soutient l'hisloriographie de la fin du XIXe siecle -, mais ii
conlinuC' a c\·oluer sous d'aulres formes, imposces par ll's nou, C'aux ocC'upants.
Le commerce de la viile ct'Oradea a ele serieusement affl'cle par lc>s lutles dC's
annces 1689--1711, quand !'economie de la viile a ele gree\·emC'nl e~soyee par Ies
cveniments. J\pres la paix de Satu Mare ( 1711) !'economie Pnregislre un rP\ iriment,
le commerce sui \'anl lui aussi le mcme cours. En 1722 Ies marchands d'Oradea s'organisent en un<' guilde, mais pour un progres encore plus granct, le consPil de la ,-iii<'
conrlut un „Contraclus Mercatorum" aver plusieurs marchands, par lequel ceux-ci
n'ce,·aient certains ctroits en echange de l'acli,·ite qu'ils allaient developper dans la
,·ilic, ayant comme but la diversification du commerce. Mais la politique mercantiliste
aulrichienne comme le proteclionisme autrichien, trop Pxagere, a empcchc pendant la
premiere moitie du XVIIIe siecle le dcveloppement du rommerce. Dans la viile se
ctcveloppant un commerce strictement local, el le commerce de transition etant comm0
i nexi stant.
LPs nouveaux slatuts confirmcs pour Ies marchands d'Oradea par Marie-Theresf'
en 1759 ont ele encore plus restriclifs, inlerdisant pour toujours le commerce a,·ec
Ies products provenants des pays soumis a la Porte ollomane, respectivement rJe„
pa ys roumains.
L0 rennoncement au prolcctionismc pendant Ic dernier quart de siecle, a contribuia une rertaine r0prise du commcrcc, mais Ies marchands d'Oradea ne font plus qu'un
rommcrcp local, sons anvergurc. J\ la fin du XVIIIe sieclc, Ies commerc;ants d'Oradea
se snnt reorganises C'll fonction des nouvellcs conditions causees par le dc,-e!oppement
dl' !'industrie manufacturiere, en unc compagnie commerciale, qui aclivait des Ies
prcmieres annecs du XIXe siecle. Le commerce d'Oradea n'a pas ele lellement dcH'loppe que celui de Sibiu, Cluj, Braşov, mais le foit quc dans la viile a existe un groupe
de marchands relativement nombreux, en majorile d'origine roumaine, a une importancc part culiere. Ensemble avec Ies autres maîlres roumains de la viile, Ies marchands
ont constitue une puissante couche bourgeoise roumaine, fait qui explique> en un sens
Ic deplacement du centre de la luttc pour la libertc nationale des roumains de la
Transylvanie de Blaj a Oradea a la fin du XVIIIe siecle, fait signale depuis longlemps
par l'hisloriographie roumaine,
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AVRAM IANCU ŞI PROBLEMA CREĂRII DACO-ROMÂNIEI
de
GH. I. DODEA

Anii imediat următori înăbuşirii revoluţiei învf'd('rează limpec!P
dezicleratelP sociale şi naţionale ce stau în faţa revoluţionarilor
români. Îndeosebi proieclek' creării unei „Dnco-Românii" v0hiculate
im('diat după revoluţie• prin cercurilt• mai vcrsal(' româneşti. La ViPna,
cercurile conducătoare ştiau că pentru românii clin Austria şi aceia din
Principate ideea de unirP politică şi naţional8 constituie un punct programatic principal al mişcărilor revoluţionare' ele la 1848-18--19. SC' ştia
ele dPmersurilc' lui Ion Maiorescu la Frankfurt, se cunoşteau înc<'tTărilc
eh• la Paris, unde fusc>se înfiinţată Socidatea daco-română şi de• multe
alte încercări dP acest gen în Principatele Române, cu atît dC' strînse
lC'gături, pe atîtPa planuri, cu românii din Transilvania. Chiar şi numai
gîndul la un asemenea proiect era în măsură să incomodeze noul regim din capitala imperiului austriac.
Proiectele daco-româneşti nu Nau clPloc o ficţiune•, acţiunile 1wntru unirea românilor fiind dese şi rc•petatp în anii 1849-1852. În condiţiile triumfului reacţiunii austriece>, conducătorii românilor transilvăneni în frunte cu Simion Bărnuţiu, A. T. Laurian, Avram Iancu,
A. Stcrca-Şuluţiu, A. Papiu-Ilarian ş.a., se angajează într-o vastă campanie petiţională, prin care Sf' îndreaptă spre Curtea vienPză cu cererile
naţiunii, dC'punînd strădanii demne de laudă pentru a demonstra îndrPptăţirile c:auzf'i româneşti.
Generaţia carc> făcuse rc'voluţia cred0 cu îndărătnide în dreptatea
cauZPi pentru care luptase, chiar atund cînd ingratitudinC'a imperialii.
se dovedf'a refractară înoirilor. Constituţia austriacă din 1849 spullwrase parţial visurile egalitare ale românilor din imperiu, care au văzut
că sub învelişul înşelător al vorbelor liberale SP activau stările unui
constituţionalism feudal anacronic 1 • La 12 martie 1849 conducătorii românilor protestează printr-un memoriu, scriind deschis că pentru români „s-au îngreuiat unirea, ce este pc>ntru dînsa singurul mijloc de a
se ridica", altfel naţiun0a „va rămîne iară dPzbinată, ba încă supusă
1

Pompiliu Teodor, J\vram Iancu în mcmorialislică, Cluj. 1972, p. 12---13
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lc1 natiunile privilegiale mai înainlp"~. Dorim, închei<' reprPzentantii
11c1tiunii. .,ca şi românii să stea de sine, ca români", deci „unirea tuturor românilor monarhiei austriPce", ca Plapă pregătitoar0 a unirii gen<·rale a poporului român. DP allfc>I, în ascuns, proi0c:lul creării unui
marc stal daco-român unitar se discută nu numai în cNcurile conducătoare ale rC>voluţionarilor români. dar şi în rindurile largi al0 poporului. Popularitatea imensă de care> se bucură „Regele munţilor", Anam
Iancu, în inimile tuturor românilor îi conf PTă acestuia postura de conducător, de domnitor al proie>clalului şi doritului stat daco-român.
Documente aflătoare în arhivele vieneze aduc informaţii şi datP
noi asupra acţiunii Iancului în anii 1849-1852 pentru unirea tuturor
românilor. Aceste documente contribuie' la elucidarPa unor aspecte> încă
neclare din biografia lui Avram Iancu şi a altor revoluţionari români.
pentru perioada amintită, dPzvăluind totodată încă o încercare a paşop
tiştilor români de a crea un stat naţional unitar. în acelaşi timp, documPntele aduc mărturii despr0 popularitatea pt> care o avPa, dragostea,
stima şi preţuirea d<' care se> bucura Iancu în sufletul poporului român.
La 29 octombri0 1849, din Arad eslP expediat un raport semnat dC'
Thun, care cuprinde o analiză a situaţiei populaţiei românc>şti din Comitalul Cc>nadului şi Aradului. ,.între români - arată raportul - domină o anumită fiC>rberP care este întreţinută de preoţi şi emisari şi
carp are scopul definit să fondeze, un mare imperiu românesc pînă la
Tisa, al cărui guvernator sau rC>ge să devină Iancu. Iancu eslP numit
aici în general cu num0le de> .,regele Iancu" şi se pare că l<'-a promis
că nu va suporta unguri sau nemţi în imperiul român ce urmează să
fie fondat, iar în ultimul timp s0 adaugă faptul că comunele româneşti
de la graniţa Transilvaniei s0 arată deloc binevoitoare faţă dC> prestarc>a dărilor şi trăiesc cu iluzia că ace>asla ar trebui să încc,tezc in
viitor" 3 •
Peste puţin timp, la 20 decC>mbrie 1849, Căpitănia cpzaro-cra,ască
din Braşov trimite guvernatorului \Volgemuth un raport detailat referitor la existenţa unei societăţi româneşti în localitate, care ar avea
drept ţel „stabilirea unui minister la Viena, organizarea Transilvaniei
şi a Principatelor Dunărene
într-un imperiu daco-român. Vorbind
despre răscoala armată care trebuie să izbucnească mai înlii în Principatele Dunărene şi care ar fi urmat să se PXlindă în provinciile
austriece învecinate, Tell s-ar fi exprimat că „Iancu ar fi un al doilC'a
Trăian, ba încă mai mare dC>cit acesta, iar providenţa l-ar fi ales în
scopul de a restabili vechiul imperiu daco-roman". Se pare că românii,
după afirmaţiile lor, ar avea arme şi muniţii din belşug, pe care Iancu
şi ceilalţi tribuni şi prefecţi români le-ar ţine ascunse în munţii de la
Zlatna şi Abrud.
~

Cererile românilor din J\lonarchia auslriaciÎ, Viena, 1849, p. 14--15

:i

Kriegsarchj\·, Wien, Feldakten, Hauplarme Unyarn, 1849, p, 1~:w
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Raportul mai subliniază cti Avram Iancu se pregăteşl0 pentru o
cc1.lălori0 la Viena. Pentru această călători0, negustorii români braşo
v0ni au pus la dispoziţie 8000 dp florini şi „se pcire că alţi 8000 c!C'
florini provin din Ţara Românească " 4 •
Aşadar, Avram Iancu se pr0gătea pentru călătoria la Viena. Erei
prima lui ieşire peste graniţele Transilvaniei. Pleca la insistPnţele prietenilor, care SC' aflau acum la Viena, ori în altC' părţi ale Europei (Simion Bărnuţiu, A. T. Laurian, Aron Florian, Ion Maiorescu Pic.), şi a
celor rămaşi acasă, pentru a încerca acolo să obţină ceea CC' nu putuse
obţine de la oficialităţile locale, în chestiunea pădurilor moţeşti. Călă
toria ce urma să a facă o urmăreau cu atenţie toţi: moţii din munţii
Apuseni, românii din Sibiu, Braşov şi jur, cei din BC'iuş şi Oradea. O
urmăreau cu bucurie şi speranţă. Cu răutate şi vădită îngrijorare o
urmăreau autorităţile austriece, care prin renumita lor reţea de spionaj aflaseră însă că adevăratul scop al călătoriei lui Iancu era legat
şi de intervenţia la Viena în favoarea problemei pădurilor moţeşti, dar
şi de consultările secrPte pe care urma să le aibă în Saxonia cu Simion
Bărnuţiu în legătură cu pregătirea organizării tuturor românilor într-o
„Daco-Românie" al cărei domnitor ales de popor urma să fie Avram
Iancu. Acest fapt reiese şi din declaraţia lui Cristian Tel1, revoluţiona
rul muntean refugiat la Braşov, şi din cele ale paşoptistului Gheorghe
Magheru, pe:' care - aproape cert - Iancu îl întîlneşte la Viena, din
informaţiile indirc.-cle şi disparate ce rezultă din unele documente băr
nuţiene, şi direct, precis, din rapoartele serviciilor secrete austriece
din primăvara anului 1850 cînd Iancu pleacă spre Viena, Tirol, Saxonia, Praga înconjurat dP prieteni, urmărit permanent de ochii iscoditori
ai agPnţilor secreţi austrieci.
Din arhivele viPneze a fost scos la lumină un document important
nu numai pentru această perioadă a activităţii lui Iancu, ci pentru
întreaga lui biografie. Est<' vorba de p·aşaportul Pliberat pentru Avram
Iancu la 22 ianuarie 1850, semnat de guvernatorul Transilvaniei. Pentru
interesul deosebit pe care îl prezintă acest document îl publicăm în
întregime, în traducere românească: ,.No. 67. Paşaport de călătorie de
la Guvernâmîntul cezaro-rcgesc ardelean mililar şi civil. Pentru Avram
Iancu. Ani: 26. Religia: greco-neunită ( ortodoxă -- n.n:). Statura: man'.
Faţa: lunguiaţă. Părul: blond. Ochii: cenuşii. Gura: proporţionată. Nasul: uşor acvilin. Caracleristici speciale: mustaţă şi favoriţi. Semnătura
proprie. Ocupaţia: avocat. Născut, stabilit. locuind: Vidra de sus în
Transilvania. Acelaşi călătoreşte din Ardeal, dP la Sibiu, prin Pesta şi
Viena, în Tirol şi Saxonia. Acest paşaport este valabil 6 luni. Sibiu,
1

H. H. St. A., Wien, Kabinctsarc/Jiv, Geheime J\kten, :'\iechlasst. Schwartenberg
• Mullumim şi pe această cale colegului Costin Feneşan, cercetător ştiinlific,
pentru amabilitatea cu care ne-a ajutat în lraducert•a clin limba germană a documentelor prezente.
https://biblioteca-digitala.ro

Gh. /. Bodf'n

4

22 ianuariP 1850. \Yolgemuth m.p. F.m.L.t. (Fc•ldmareşal-leulnant-n.n.
G.I.B.) "~•.
Datele din acest paşaport, JJP lingă faplul că întregPsc portretul
fizic al lui Iancu, 11<' oferă informaţii prC'ţioas(• şi asupra dc,stinaţi0i
călătoriPi: prin Pesta şi ViP11a, în Tirol şi Saxonia. Iancu c<'rP paşaporl
şi pentru Saxonia p<'ntru a-l întîlni pe Simion Bărnuţiu, aflat acolo la
una din staţiunile balnc>are pPntru tratamenl.
Paşaportul lui Simion Balinl, elib<>rat în acePaşi zi cu al lui Iancu,
arată că posesorul plPacă din Sibiu prin Pesta la ViPna, actul fiind valabil 3 luni, iar cel al tînărului student Ion Maior, elilwrat la 29 ianuarie 1850, arată că acesta călătoreşte din Sibiu prin Oradea MarP la
Viena şi că documPntul este valabil timp de o lună ;. CPi doi îl vor
însoţi pe Iancu pînă la ViC'na. Rezultă şi de aici că Iancu avea şi alte
misiuni cu ocazia acestei călătorii.
La 3 februarie 1850, însoţit de Simion Balint şi Ion I\Iaior, Avram
Iancu pleacă din Vidra de sus spre Viena şi ajunge în aceeaşi seară
la Hălmagiu. După un drum de două zile Iancu şi ai săi ajung la Beiuş,
înlîmpinaţi de mult popor. La 6 fC'bruarie Iancu ajung(' la Oradea. Aici,
ca şi în alte localităţi, se pune în evidenţă odată mai mult prestigiul
uriaş dP care se bucură Iancu în rîndurile populaţi<_>i din Transilvania,
atît române cit şi maghiare. La Oradea, alături de români, mii de cPtă
ţeni maghiari l-au aşteptat ore întregi, exclamînd la apariţia lui: ,.Ez
am a motz fiu" (Acesta-i adevăratul fiu de moţ) şi „Eljen Janku" (Sa
trăiască Iancu). Era un omagiu spontan al maselor care, dincolo de
orice prejudecată naţionalistă, apreciau în persoana lui Iancu meritele
sale de luptător neînfricat pentru interesele maselor largi, p0ntru dreptul iobagilor la o viaţă liberă, fără însemnul degradant al dependenţPi
omului faţă de om.
În ziua de 7 februarie la plecarea din Oradea - după cum scrie
Balint - ,,prin sute de oameni trebuirăm a ne rumpe cale şi a plC'ca,
cari fiind că erau tot maghiari strigau în limba lor după noi: ,.clj0n
Iancu, Iancu, să trăiască Iancu " 7•
Plecat din OradPa, la 9 februarie, Iancu ajunge la Szolnok, dC' unde
îşi continuă călătoria cu trenul pînă la Pesta, ajungînd ~n acC'eaşi
seară. Odată cu el plC'ca din Oradea spre:' Pesta şi raportul politi<'i oră
dcme, datat 7 februarie 1850. Raportul era semnat de generalul maior
Braunhof şi e>ra adresat superiorului ~ău pestan, Haynau. Din raport
reiese că Iancu a fost invitat la poliţia din Oradea unde a lăsat o bună
impresie. ,,Este un bărbat tînăr, care pare blînd, care vorbeştP bine ungureşte, dPstul de bine> latineşte, însă cu greu nemţeştP". ln faţa poliţiştilor, din motive lesne de înţeles, Iancu „a vorbit cu entuziasm despre
maiestatea sa împăratul, despre între>aga dinastie impNială, şi cu cea
1

:, H. H. St. A., Wien, Informalionsbiiro, r-asc. 15, 1605/A, i\:o. 67
i;

Ibidem

7

R/ajul, 19:14, nr. 5, p. 222--224
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mai înaltă stimă pentru excelenţa voastră", raporta, evident flatîndu-şi
superiorul, şeful poliţiei orădene 8 •
La Pesta, Iancu este invitat de locuitorii români, este vizitat de
stud0nţi. este aclamat, adulat, chiar şi oficialităţile organizt>ază la
11 februarie 1850 o serată şi un bal în cinstea lui. Dar din umbră, poliţia secretă lucrează, este mereu cu ochii pe el. Încă nu apucase să plece
din Pesta, c:înd soseşte din Oradea un alt raport datat 16 februarie 1850,
semnat de acelaşi Braunhof, cu veşti noi penlru Haynau, despre Avram
Iancu. Din raport rezultă că, deşi oficial Iancu şi-a motivat călătoria, ea
fiind un răspuns la invitaţia primită de a participa în Tirol la inaugurarea unui monument închinat voluntarilor căzuţi pentru cauza impe-rială, dar motivul real al călătoriei în Saxonia este întîlnirea cu preşedintele Comitetului român Simion Bărnuţiu" care se găseşte într-o
localitate balneară, pentru a-şi îngriji sănătatea zdruncinată ( ... ). Gîndul românilor nemulţumiţi ar fi să se întemeieze o ţară de coroană
românească proprie, cu. funcţionari naţionali, al cărui guvernator să
devină Avram Iancu"n.
La 20 februarie 1850 Iancu şi însoţitorii săi ajung la Viena după o
călătorie pe Dunăre cu vaporul „Ferdinand".
La Viena Iancu Pste întimpinat de Simion Bărnuţiu, A. T. Laurian,
Ion Maiorescu, Popazu, Aron Florian şi alţi rPvoluţionari transilvăneni
şi munteni aflaţi aici. După cum se ştiP, Simion Bărnuţiu, bolnav, se
afla internat la 16 decembrie 1849 într-un sanatoriu la Tarant, lingă
Drezcla 10 • La 23 ianuarie 1850 Bărnuţiu se mută în sanatoriul doctorului
Nicau la Kaltenleutgeben, în regiunea Modling, din Austria de jos,
pe valea rîului Liesing, şi se pare că întrerupe tratamentul pentru a
veni la Vi0na şi a se întîlni cu Avram Iancu, după care se reîntoarce
la sanatoriu unde se găseşte sigur şi în lunile următoare, pînă spre
toamna anului1 1• Între Simion Bărnuţiu şi Avram Iancu se legase „o
amiciţie intimă", încă de la Sibiu, din timpul revoluţiei, ,,încît Bărnu
ţiu era idolul lui Iancu; şi cuvintele acestuia erau sancte scripturi pentru el ( ... ). lJnde Simion Bărnuţiu şi Avran Iancu 0rau împreună. acolo
trebuia să fie şi puls şi mişcare" - nota G. Bogdan-Duică 1 :.?.
Cu siguranţă prima rundă a convorbirilor între Iancu şi Bărnuţiu
împreună cu ceilalţi revoluţionari munteni şi transilvăneni, preocupaţi
cu toţii de crearea unui stat naţional român unitar are loc acum, în
februarie 1850. În inimile fierbinţi ale revoluţionarilor români proiectele daco-româneşti prind tot mai mult contur. Sfatul şi părerea „bătrî
nului" Simion Bărnuţiu, ideologul revoluţiei transilvănene, preţuiau
8

H. H. St. A., Wien, Jnformationsbii.ro, Fasc. 15, 1605/A, 4783 Pz.

n Ibidem
10
G. Bogdan-Duică,

Viaţa

şi

ideile

lui

Simeon

Bărnufiu,

Bucureşti,

1924,

p. 128-129
11
Ibidem. Vezi ~i Enea Hodoş, Din corespondenta lui Simion Bărnufiu .~i a contemporanifor săi, Sibiu, 1944, p. 6
i i G. Bogdan-Duicd, op. cil., p. 69
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mult în ochii mai lînărului său pi0lP11, Avram Iancu, pe care pro1ectPIP paşoplişlilor români îl VPdeau domnitor al viitorului slc1t daco-românrsc. flon:entP în acest sens sînt cuvintele însufleţit<' pe carp I<•
seri<' la 2/14 rnarli(' 1850 d0 la Viena Gh<'or9he MagllPru lui Geor~J<'
Bariţiu, 0vid0nt sub impresia convorbirilor cu Iancu: .. rraLP, avem
puţini oameni (ca Iancu-n.n. G.I.B.) la glasul cărora se deschid cu amor
inimile şi auzul poporului. şi cată, de> voim să ne împlinim datoria ci<'
patrioţi. cată să păzim pe ac0şti oameni dP orice pPricol şi să nu-i
lăsăm pe cit nP stă în pulinţă să cadă în cursel0 ce IC' întind mer<'U
inemicii dC'chiaraţi sau ascunşi ai naţiunii noastre" 11 •
Îngrijorarea şi temerile lui Magheru nu erau lipsit<' de temei.
Iancu SP afla în permanenţă în atenţia poliţiC'i secrete austriece. La
6 martie 1850, din Pesta, Haynau trimite ministrului de int<'rne al imp0riului. Bach, toate rapoartele şi informaţiile deţinute cu „mai multe
detalii despre personalitatea şi scopurile călătoriei căpeteniei franctirorilor români Avram Iancu, pe care 10 consider demne d0 a le aducP
la cunoştinţa luminăţiei voastrC'" 1~. Crcd0m di nu e grC'u de stabilit
o leuătură între „grija" deosebită pc care o poartă însuşi ministru I de
interne Bach revoluţionarului român şi întrevPderilc infructuoase al<'
lui Iancu cu împăratul Franz Iozd.
Între timp „eroul I~mcu" - cum c numit înlr-o cort'spondenţă. particulară din vara anului 1850 are legături strînsc la Viena cu ti1wretul românesc aflat acolo, cu care-şi frămîntă în lungi discuţii idealurile şi gîndurile 1;;.
Mîhnit şi nemuitumit. întristat şi revoltat în urma întrevederii cu
împăratul. Iancu şi alţi cîţiva pleacă acasă la 12 martie 1850, ,,seara
la 8 ore, cu drumu de fier"rn.
L0găturile cu Simion Bărnuţiu sint păstrat<> prin corespondenţă.
La 1 iunie 1850 Bărnuţiu not0ază: .. S-au· expediat scrisorile Iancului
cu 50 f.Cm. la Innsbruck, prin Staat cornandatura" 17 • EslC' legată această
corespondenţă de participarea lui Iancu la inaugurarea monumentului
de la Innsbruck? Se pare că da.
Cert este că Ja începutul lunii august 1850 Iancu însoţit df' prietenul şi tovarăşul lui de luptă şi idei Andreica soseşte din nou la
Viena. La I O august 1850 Bărnuţiu notează, se parC', la Kallenl0utgeben:
,,Adventul Iancului şi Andreica" 18 • UrmătoarPle două înse>mnări din
notesul lui Simion Bărnuţiu sînt încă 1welucidatP pe de>plin de istoriografii lui Avram Iancu. Sigur Pste că Iancu l-a căutat pe Simion Bărnu
tiu la sanatoriul din Kaltenleutgelwn. La 17 august 1850 Bărnuţiu noIJ
11

Din istoria Tran!iil\ a11iei, ,ol. II., Bucure~li, 1061, p. 1:19
H. H. SI. :\., Wicn, lnlormation!'-.biiro, Fa!>c 15, 1605/,\, 4i8J Pt.

Ene-a Hodoş, op. c ii„ p. I 9
G. Bn~Jclan-Duică, l\'otc.~ul ele lnscmndri al lui Simion Bărnu/iu, 1849-186:1, ln
Anuaruf Institutului rie iii/orie 11a(ionald, Cluj, 1924, p. 212
17
lbirlem. p. l l!J
1h
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a plPcat cu Iancu la Baden (o altă localitate' halnear[1 nu d<'parte dC' KaltenlC'utgeben), iar de aici la Praga. Ce anume au făcut la
Praga nu s-a aflat încă în mod precis, dar la 26 august 1850 Bărnuţiu
notează „întoarcerea de la Praga " 1!1, lată încă un episod enigmatic din
viaţa lancului. Oricum, călătoria aceasta pe care o întrPprinde împreună
cu Simion Bărnuţiu nu poate fi străină de planurile şi gîndurilP legatP
de închegarea unei Daco-Românii de mult visată. Se pctrP că la Praga
Iancu va chPllui „multi bani, pentru a dPtermina să fiC' publicate în periodicele locale, matPriale favorabilf' cauzei românilor din Transilvania" ~0 •
Reîntors de la Praga, Iancu va sta mai mult0 luni la Viena continuînd lupta pentru obţinerea drepturilor făgăduite poporului său. 1n
urma refuzului accC'ptării decoraţiilor austriPcc şi a activilăţii colective în folosul naţiunii române, a ideii de reunire a tuturor românilor
într-o Daco-Românie>, poliţia austriacă hotăH,şte să destrame cPntrul
revoluţionar român de la Viena alungindu-i pe Avram Iancu, S. Băr
nuţiu, A. T. Laurian, V. Fodor, I. Maiorescu şi pe ceilalţi. Avram Iancu
„a plecat acasă" la 22 februarie 1851, aşa cum nota B8rnuţiu, care lua
drumul Italiei~•.
Iancu s-a întors dP la Viena cu inima strînsă. Forţele reacţionare
c>rau covîrşitoare, stăpînP din nou pc toată Europa. OricP speranţă în
mitul împăratului şi a acoliţilor lui se spulberasP. Pentru moment şi
planurile privind naştf'fea unc>i Daco-Românii sînt greu dP realizat. Dar
încă nu se> considera bătut. Abia ajuns acasă, în munţii săi, continuă
febril activitatea în folosul procesPlor dintre munteni şi fisc.
Pr0zenţa şi aclivitat0a lui îngrijorează autorităţile' locale. Poliţia
sec-reUi PS Le m0reu pP urmele, lui, rapoartele, despr0 Iancu sîn t trimise
forurilor sup<'rioarc>, ministrului d<> interne Bach, personal. La. 24 ma.rLiP 1851 clin Sibiu pleacă
raportul politi<'i Isecrete cfitrc ministrul Bach,
,
în care, vorhindu-sp de frămînlărilP clin sinul romc1nilor transilvăneni,
S<' arată: ,,Aceşti oameni nu au c!P fapt nimic ele pierdut şi sînt conduşi
ci<> îngîmfare şi am biţi<' exa~wrată iar în capetPle lor ici şi colo SP vchiculeazct iclPc·a urwi ROMÂJ\'11 mnri care să w1ea.scă toate păr/ ile ne(lmului rn11u1nesc dinăuntrul .5i clincifarn Austriei (s.n.-GI.B.) într-un stal
neatîrnat. Există aici şi un0le urmP că sînt cultivate în secret legături
între an,şli oameni şi cPi cu gînduri identice din Principatele învecinalt>, fără a se putea pînă acum, cu toate pforturile dl•puse, cerceta
puncte de reper şi materiale precise şi doveditoare". Fiind unul din
principalii propagatori ai acestei idei Avram Iancu estP supus unei suprav<'gheri strict~ şi secrPte - se> raportează ministrului ele interne a
imperiului habsburgic, Bach~".
1
"
~

0

21

22

lbiclcm

Horia Ursu, A\'ram Iancu, Bucureşti, 1966, p. 213
G. Bogdan-Duicii, op. cil„ p. 221
.
H. J-1. St. A., Wien, Cabinetsarchi_v, Ceheime ctkten Nachlillz Schwa1t1.enh<'T<J
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Şi rapoartele politiei secr0te continuă sa 1a calea Vienei tot mai
des. La 4 aprilie 1851, maiorul Imbrisevic din Alba Iulia raporteaz[1
comandamentului militar şi civil că populaţia transilvăneană ţine la
Iancu, iar românii „care sînt decoraţi cu ordine cezaro-regeşti austriece, :şi care sînt cei mai multi din jurul lui Iancu, se pare că nu mai
vor de> la un anumit timp să le poarte. Dă de bănuit că în aceasta este
influenţa lui Iancu, după c<> se pare că nici el nu accf'ptă decoraţii IP
ce i-au fost conferite":!:i.
Locţiitorul guvernatorului \Volgemuth, la 21 aprilie 1851, trimite
un nou raport cătrf' ministrul de interne Bach în care> accentuează influenta pe care o are Iancu asupra naţiunii române şi a cc>lorlalţi conducători români, subliniind şi măsurile care s-au luat pentru supravegherea lui, pentru a-i paraliza influenţa:! 4 •
Autorităţile şi poliţia austriacă vor face totul pentru a anihila activitatea şi influenţa „Craiului munţilor", cel care dor<>a unirea tuturor românilor într-un stat naţional liber şi indepPndent. Arestarea şi
maltratarea eroului revoluţionar Avram Iancu în august 1852 a fost
metoda cea mai perfidă., mai samavolnică şi mai laşă prin care autorităţile austriPce au reuşit să zdruncine nPrvii şi sănătatea, să paralizne
voinţa şi să declanşeze boala care a măcinat viaţa scurtă a acPslui
erou al neamului românesc.
Idealul lui, al întregului neam românesc, se va înfăptui la 1 Decembrie 1918, în cetatea de la Alba Iulia, acolo unde şi-au jertfit viaţa
pentru neam şi popor Horea, Cloşca şi Crişan, acolo unde a fost batjocorit şi maltratat în chip înjositor Avram Iancu, ,,Craiul munţilor",
marele tribun şi luptător înflăcărat pentru drepturile sociale şi naţio
nale ale poporului român.

AVRAM IANCU ET LE PROBLl:ME DE LA CREATION
DE LA DACO-ROUMANIE

(Resume)
Base sur une riche clocumentalion en Roumanie et dans Ies archh·es ele \'ic>nne
(mise u notre clisposition avec ~Jenerosile par le professeur AlexanclN R,mcla que
nous remercions encore), inedite pour la pluparl ou tres peu connue, l'ou\'rage prt-'sent
conlribue it l'eluciclalion cl'encore un aspect important ele la vie el ele l'oeunP
d'Avram Iancu; celui de la Iulie pour Ies droits nalionaux du peuple roumain de 111
Monarchie des Habsburgs, pendant Ies annees qui suivaient immedialenwnt la re,·olulio nde 1848-1849 de la Transylvanie, aussi bien qu' iii l'eclaircissement des tentatives de certains revolutionnaircs de 1848 (A. Iancu, S. Bărnut, C. Teii, 1\. T. Lauriun,
Ion Maiorescu, Aron Florian, Gheorghe Magheru etc.) de nwllre en application le
projet de creation de la „Duco-Row1w11ie", celui de l'union de tous Ies Roumdins dnns
un seul etal national.
i3
1
~

Ibidem
Ibidem, 5628/A; Gh. I. Bodea, 1850-1851: Călătoriile lui Anam Iancu la \'ie11a,
ln Magazin istoric, 1976, nr. Cl, p. lll- 21 şi 24
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ROLUL LUI IOAN RUSSU-ŞIRIANU ÎN ORGANIZAREA
ŞI ELABORAREA HOTARIRILOR „ADUNĂRII NAŢIONALE"

DIN 28 NOEMBRIE 1894
de

PAVEL COCIUBA, FLAVIU BIZEREA

Creşlerea

prestigiului şi competentei Partidului Naţional Român în
maselor populare din Transilvania, strîngerea legăturilor dintre
conducătorii mişcării pentru liherlate şi unitate naţională şi popor in
cmii mişcării mernoranclisle, precum şi alte aspecte ale saltului realizat
în lupta naţională a românilor în periocida dintre 1881-1894, au determinat clasele dominante şi guvernul clin Ungaria, ca, după condamnarea
memorandiştilor, să repete şi să „amplifice Jo,·iturn" 1 , vizînd de data
aceasta însăşi inima mişcării naţionale, fiinţa P.N.R.
Conştiente de eşecul suferit pe plan mornl - , prin condamnarea
memorandiştilor, cercurile naţionaliste maghiare, care au sesizat creş
terea impetuoasă a rolului şi ascendentului asupra nrnselor al P.N.R., în
urma evPnimentelor l0gatP de procesul Memorandului, au hotărît sct
dPsfiinţezP Partidul Naţional Român, prin scoaterea lui în afara legii.
Jn haza ordinului J)[0zidenţial Nr. 321 din 16 iunie, 1894, emis de Ministerul ele interne ul regatului ungar, P.N.R. este considerat dizoh·at, înştiinţare pe cc1re
preşedintele
Comitetului central electoral P.N.R.,
dr. I. Raţiu, o primeştP la 20 iunie 1894.
DeoarecP cei mai mulţi membri ai ComitPtului de conducere al
P.N.R. urmau să execute închisoarea la care au fost condamnaţi prin
sentinţa ci<' la Cluj, a fost desemnat pe timpul cît Comite>tul va lipsi un Comitet provizoriu, care să conducă în acest interval P.N.R. Prezidat
de Vasile Mangra, Comitetul provizoriu era format mai ales din tineri,

faţa

1 Conccpulil Cil o lovitura ce urma a fi administrată mişcării naţionale româneşti,
împrocesuarea şi condamnarea memorandiştilor a însemnat în esenţă, clupă cum csll'
ştiut, un succes şi un impetuos pas înainte în ansamblul luptei noastre naţionale,
fiind un eşec pentru guvernul şi cercurile nationaliste maghiare. Prin condamnarea
memorandiştilor, care formau Comitetul central electoral al P.N.R., cu lot succesul de
an<;amblu, lupin n1:1lională şi P.N.R. au resimii! areastJ lovitură viol<>nlă,
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Noul Comitet a dovedit, în perioada de /JTO\ izornt, calitctti c•xcPlentf' ele conducător al P.N.R. şi al luptPi naţionale a românilor, r<'alizînd
pasul ce se impunea cu stringentă necesitate în evoluţia întregii lupte
naţionale şi în viaţa partidului naţional. El a introdus în viaţa politicei
a P.N.R. idei şi forme de luptă noi, care depăşeau vechile concepţii ale
merituoşilor memorandişti3, răsplătiţi cu nimbul martiriului şi al mitizării naţionale. Gîndirea social-politică şi tactica noului comitPt atinseseră apogeul în momentul procesului memorandist; generaţia postpasoptistă reprezentată de vechiul comitet în frunte cu I. Raţiu şi-a
îndeplinit cu succes rolul său naţional pînă spre sfîrşi tul anului 1894.
Saltul calitativ al luptei naţionale, înregistrat între 1892--1894, impunea
însă o nouă concPpţie şi o nouă calP de luptă, care contravenea, şi nu-şi
mai găsea loc în concepţia generaţiei cc• patrona conducerPa P.:\l.R.
De factură legalistă, tradiţională, cu convingeri filo-habsburgice, cu
o concepţie nu suficient de largă asupra ansamblului realizărilor luptPi
naţionale a românilor la sfîrşitul secolului XIX-lea, generaţia memorandistă ,,merituoasa genera/ie" - a trebuit să facă loc - nu fără
opoziţie generaţiei tinere şi grupării ei reprezenta li ve la conducerea
P.N.R. şi a întregii lupte naţionale.
Considerăm că prima manifestare a acestei tinere grupări a fost
organizarea „Adunării na/ionale" de la Sibiu din 16/28 nov. 1894, în
care tînăra grupare conducătoare a P.N.R. a întimpinat cu fermitate hotărîrea guvernului maghiar de a desfiinţa Partidul Naţional Român din
Transilvania şi Ungaria.
Ideea lansală de noul comitet, privincl convocarea unei mlunclri fl(l/ionalc, s-a lovit de opoziţia lui A. Mocsony şi a unor fruntaşi arcteleni
ai P.N.R., care considerau că această adunare este inoportuna. şi incompPtentă să ia hotărîri la nivel de Conierin/ă na/ională.
Tinerii au organizat totuşi această adunare, care s-a dovedit ulterior a fi fost actul absolul necesar impus de realităţile vieţii polilice a
P.N.R. şi a luptei naţionale.
Ioan Russu-Şirianu a jucat un rol important, alîl în convocarea cit
şi în desfăşurarea istoricei adunări 4 • Acest lucru reiese din faptul c8
~ Ioan' Russu-Şirianu (1864-l!J0!J), nepol ne sorct al scriitorului ~i omului politic
Ioan Slavici, niîscut la Şiria în jud. Arad, era cunoscut în 1894, alil prin publicisticc1
sa, cil şi prin rolul important jucat în mişcarea memorandistiî, (DatC' mai amplC' în
articolul .,/oun Ru.~su-Şirinnu, luptător pentru înfăptuirea unită/ii nn/ionn/e n poporului
roman, în Cri.~ia, VIII, Oradl•a, 1978, p, 58:1-597).
3
Prin acPst Lermen se întelecw ,·pchiul comitel şi adeptii ideilor ncestuia.
~ Tinutti ilegal deoarece P.'.\J.R. fusese dizolvat - , este dpschisc1 prin cu,·intarea lui V. Mangra; prezidată de Mihai Popovici, protopoµul Orşo,·ei, nolari fiind
Dr. Gtivril Tripon, Dr. ŞI. Petroviciu, Ioan Russu-Şirianu, ctire a preLenLat ~i expozcu/,
Dr. Şt. Cicio-Pop, Dr. Mangiuca şi N, Diamandi. O comisie de 50 a fost aleasa pentru
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expozeul (darea de seamă), a fost prezentat de el, ceu mai mare parte
a lui fiind şi întocmită dC' dînsul. Conţinutul şi lanul acestui expozeu
caracterizează profunda gîndire politică a lui Ioan Russu-Şirianu, precum şi hotărîrea întregului comit0t de a nu c0da în faţa unei legi nedrepte şi abuzive.
Pornind de la principiul elaborat de I. Raţiu, că "existenta unei naf iuni rnz se discută, ci se afirmă", Russu demonstrPază cei prin lovilura
din 16/28 nov. 1894, naţiunea română „lovită a putut să fie, dar niciodată 1ngenunchintă", pentru că, ,,CIiiar cînci căzu fi cim fi 1n luptă, cîtă
,·reme nu am renuntat la nimic, existăm ca cctă[eni, existăm ca naf iune";;, Cu toate legi le rPacţionare, ,,nu este putere sub soare, care pe
cetăteni, ori o nafiune întreagă să o poală sili a fi ceea ce nu este şi nu
voie.~te să fie" 6 •
Russu şi noul comitet văd însemnătatea adunării prin faptul că ea
constituie o demonstraţie prin care naţiunea şi lupta naţionalii a românilor nu vor" să-şi iscălească decapitarea", fiindcă ordinul a pus „în
discuţie,

nu organismul partidului

naţional,

dw chiar

viaţa naţională

română"î.

Rolul mult crescut al P.N.R. este obiectiv sesizat - şi chiar
întrucîtva exagerat - în „expozeu": ,,el (P.N.R. - n.n.) este însuş poporul român", a cărui existenţă ,,nu se poate desfiinţa prin nici-un fel
de ordin ministerial" 1\
Importanţa adunării şi a hotărîrilor luate sînt prezentate de RussuŞirianu atît ca un curajos răspuns la provocare primul act care inaugurează abandonarea Jegalismului - , cît şi ca singura cale ce putea fi
urmată: ,,Adunarea de astăzi, mai ales din acest punct de vedere are
însemnătate. Fa este un răspuns la provocare"u,

Ieşită din
morandiştilor,

cadrul legalismului, devenit prea strîmt după procesul meadunarea, atît prin expozeu, cît şi prin rezoluţia sa, neagă
pentru prima dată faptic valabilitatea întregii legalităţi dualiste.
Clarviziunea politică a Comitetului provizoriu manifestată în adunare şi oportunitatea poziţiei tinerilor a fost confirmată de evoluţia imediată şi mai tîrzie a luptei naţionale şi a evenimentelor politice. Guvernul nu a îndrăznit să treacă la măsuri concrete prin care să valideze
ordinul desfiinţării P.N.R.; tacit, el a lrebuit să permită de fapt şi în continuare activitatea P.N.R.
Adoptarea acestei atitudini de către Comitetul tînăr nu a fost lipsită
ele riscuri; gruparea mocionistă - duµă cum s-a arătat mai sus - nu
a prezenta proiectul de „concluz", cilil de Petru Trulia, în numele acestei comisii,

votate
5
T. V. Piiciilianu, Cartea de aur sau Luptele politice na/ionale ale românilor de
str/J coroana ungară, Sibiu, 1913, voi. VII, p. 722
şi

u Ibidem
7

~
9

Ibidem
Ibiclcm, p. 723
Jbiclem, p. 722
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atilucliiw, 1w an•c•uşi poziţie• siluî11du-se şi o parte·
mPmbrii ai P.N.R. Dc";;i tinerii au prevăzut că în cadrul
P.N.R. şi a luplei 11<.1~io1wle vor întîmpina opozi~ie, nu au pulul prevedea readia globală a luluror frunli:!şilor nnlioncili faţă de initii:!tivc1 lor.
Cuvcrnul maghic1r însuşi a sconlc1t pe o reaqiunc slcJb8 şi confuză:
a calculat bine tactic momentul loviturii; c1 emis ordinul către vechiul
comitet la 20 iunie 1894, locmai pentru cu acesla, urmîncl c1 inlrn în
temniţă, să nu mai poală lua mcisurile necesare. Se spera ele către ~Jllvernul maghiar că ordinul va găsi P.N.R.-ul decapitat sau în tot cazul
dezorientat, condus ele un comilet nou, prea tînă.r, fără expericnlc1
politică şi fără popularitatea necesară, atît în faţa maselor cit şi în sînul partidului.
Tinerii au intuit de la bun început această situaţie critică, fapt care
reiese din expozeu: ,,.5i cine dintre noi nu s-a cutremurat oare, gîndindin mai

aceaslă

bătrînii

du-se, că am putea fi destul de slabi a lăsa să ni se spargă şi împrăştie
rîndurilc?" 10 • Emu însă conştienţi de necesitatea unui răspuns îndrăzne~
şi edificator, ele faptul că în aceste momente drapelul luptei naţionale
trebuia ţinut mereu sus: ,,cu cît în cutele sale mai ales după procesul
memorandist (subl. ns.) - s-ascund dorinţe cc încălzesc inimile tuturor
românilor, credinţe cari au ajuns pentru întreg poporul nostru o religie
sfîntă" 11 •

1n acest spirit adunarea a votat rezoluţia prin care ordonanta 321
din 16 iunie 1894 este declarată „neconstitu/jonală .5i nebazată pc nici-o
lege poziti\·ă a patriei", iar „na/iunea conştie de drepturile ei politice
naţionale inalienabile, respinge de la sine propunerea, că ea se ,·a plecc1
pentru a-.5i face existenta şi acti,·itatca politică pendentă de la arbitrul
guvernului" 1~. Adunarea, prin rezoluţie, declară că va susţine ncau[1tut

programul P.N.R. clin 1881; condamnă persecuţiile natio,wle, intemnililrr•a memorandiştilor, l0gile şcolare reacţionare; ia hotttrîrca cir• c1 se
convoca cit mai repede un Congres al na(ionalită/ilort:1 din UngMid,
acest lucru devenind o necesitate obiectivă iminentă.
Este adevărat că tinerii în pasul lor inimos nu au acţionat tol,ll
independenţi de vechiul comilet; acesta, urmînd a intra în temniţă nu
putea, oricum, prevedea întregul curs al evenimentelor şi nici rec1ctiilc
de viitor ule guvernului, clacă se ţinea cont de violenta cu care acesta
a reac~ionat faţă de actul înaintării iv1emorandului. C'u oarecare incticaţii din partec1 vechiului Comitet, a căror proportie este greu de slctl>iIit. tinerii credeau că acţionează. pe deplin în spiritul vechiului comitet.
încc•1-cînd „să fie lei înălţimea misiunii increclin/Clil'", să demonstrc•z(_•
10

I bi<lem, p. 725
lbiclem
1~ Ibidem, p. 720
J:1 ln vederea unor actiuni comunP 11IP nation11lilalilor a'>uprilP clin Ungaria s-nu
fcÎcul şi anlerior denwrsuri, dar Hcum se holZirPşlP conrrPI con,·oeciren Congrl'~ului, n•
se \"il ţine in 18!.JG, lil Budapesta.
11
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]nerecii ntat" 1 ~.
Fără
naţionc1le

ca deocamdată să ştie, au făcut un pas uriaş în viaţa luptei
a românilor şi a P.N.R.; depăşind optica bătrînilor şi procedeele lor politice, fundamentînd o nouă tactică de luptă ce se impunea
în stadiul evolutiv al ei. Rolul bătrlnilor post-paşoptişti se încheiase
odată cu Memorandul şi cu sacrificiul lor în acest proces. Graţiaţi la
20 sept 1895 - cu cîteva excepţii, ei adresează lui Franz Iosif cunoscuta
,,multumire", întocmită la Budapesta, care provoacă stupoare în rîndurile tinerilor. Gestul lor - adevărată absurditate poltică - nu mai putea trece drept paravanul necesar 13 în faţa maselor şi a marii majorităţi a P.N.R. Tonul umilitor, declaraţia de ataşament şi fidelitate faţă
de tron şi imperiu, care întreceau formulPle obişnuilP, fraze ca „primul nostru cuget, cel dintîi sim(ămlnt, ci fost şi este espresiunea omagială a recunoştintei .5i mulfămitci noastre adînci", apoi „tinem cu ncînfrîntă credintă la virtutile nealterate de alipire, f idelitale şi iubire către
]naltul tron şi glorioasa casă domnitoare", semnă turc1 cu formula „cei
mai umiliti supuşi", dovedeau că btîtrînii aureola ţi nu mai aveau

resurse pentru c1 urca noile treple ce le cerea lupta naţională.
Abia acum tinerii văd că în răstimpul cit au condus P.N.R.-ul, nu
numai că s-au ridicat la înălţimea misiunii, dar au făcut un important
pas înainte. Tol acum ei văd însă, că lor le revine sarcina demitizărjjHi
vechii conduceri şi a abandonării vechii tactici devenită necorespunză
toare în contextul nou, schimbat, al realităţilor politice şi economice
de la sfîrşitul ultimului deceniu al sec. XIX-lea.
Prin saltul realizat în lupta naţională, adunarea de la 28 noiembrie
1894 constituie un momenl ele mare imporlanţă, marcînd începutul unei
noi politici, i.!Clive şi dîrze, deşi unii istorici 1' o includ în mişcarec1 mcmorandist[1.
Considerfim că ea poate fi calificată cel mult ca un epilog al miş
c8rii memorandisle doar în măsura în care tinerii au acţionat cu convingerea fermă că slnt pe făgaşul politic al comitetului închis, şi în
măsura în carc> ou ţinut cont de unele indicaţii din partea acestuia. De
fapt, credem, ctî ea poate fi şi trebuie considerată ca o primă acţiune
nmplă de afirmcue a noilor principii .5i căi ce se vor impune în lupta
naţională, care se apropie cu pc.1şi repezi de finalizarea de la 1 Decembrie 1918.
11

T. V. Pctci:i\ianu, op. cil., p. 72G
Pentru a evita unele mc.1suri coercitive, lupta na\ională a românilor din Transih-ania folosea în presă rezolu\ii ale P.:'\l.R. şi o terminologie - paravan, de fidelilale
fo\i:i ciP tron şi monarhie.
IG Termenul --- folosit de Şt. Pol\'erejan şi N. Cordoş în Mişcarea memorandistă
în clocumcnlc (1885-1897), Cluj, l!J73, nu are accep\iuneai de negare şi demolare, ci
de încheiere a unei etape în lupit! natională, dup[1 care gruparea nu mai are resurse
rle a conduce, devenind impediment care necesita o fireasc[1 înlăturare (La rîndul lor
memorandiştii, alias tribunişlii, au înlăturat gruparea Babeş Mocioni)
17
Cil ele 0xempl11: ŞI. Pol\'crejan şi N. Cordoş în lucrarea aminliUi nrni sus.
1.-,
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Rolul principal în acţiunea tinerilor a revc>nit lui Ioan Russu-Şi
rianu, care a fost conducător de fapt şi organizator al adunării şi expozeului, precum şi a deciziilor luale 18 • Rolul său va creşte în mod deosebit în lupta pentru impunerea lacticii noului ncti,·ism.
Alături de E. Brote, Bogdan-Duică, V. Mangra 1i1 şi a]tii, el esle unul
dintre cei mai însemnaţi promotori ai noii tactici a P.N.R. Ca urmare el
acestui fapt. el va fi redactorul responsabil al noului ziar 'J'ri/Junc1 poporului, scos de această grupare la Arad 20 • Rolul său politic în lupta nc1ţională şi în cadrul P.N.R., va creşte mult atunci cînd gruparea care s-a
manifestat cu curaj şi luciditate pentru prima dată în Adunarea de ln
28 noiembrie 1894 va ajunge la conducerea P.N.R. şi cînd principiile ei
înnoitoare vor deveni baza de acţiune a luptei naţionale.
Actul de la 28 noiembrie 1894 constituie unul din elementele hc1zPi
de luptă politică, pe care s-a realizat Unirea de la 1 Decembrie 1918,
iar Ioan Russu-Şirianu este principalul său autor.

LE ROLE DE IOAN RUSSU-ŞIRIANU
DANS L'ORGANISATION ET L'ELABORATION DES RESOLUTIONS
DE L'ANSAMBLEE NATIONALE DE 28 NOVEMBRE 1894

(Resume)

En 20 juin 1894, Ie gom·ernement hongrois de Budapest, a intcrdit Ie fonctionnement du Parti National Roumain de la Transylvanie el d'Hongrie, el en m0me temps
le Comite diri~Jeant du P.N.R. a ele incurcen:•.
Pour conduire la Iuite politique el nationale de P.l\'.R., a 616 organis(• un Comillprovisoire conduit par Vasile Mangra, Emil Drole, Ioan Russu-Şirianu, Bogdan-Duic."1,
a.a. Ceux-ci ont convoque pour 28 nov. 1894 â Sibiu, une „Assc>mblec> '.\lalionale" des
Roumains du Royaume de la Transylvanie et d'Hongrie. L'Assemblee Nationale a
declare nul le decret du gouvernemcnt, apres qu'elle a trace Ies direclions d'action
du P.N.R.
Le role principal dans l'elaboration des resolutions de l'Assemblee Nalionalc>, l'a
eu Ioan Russu-Şirianu qui a clabore le compte rendu etant aussi le principal reclacteur de la resolution finale de l'Assemblee. Ioan Russu-Şirianu a ele l'initiateur de
la nouvelle tactique du P.N.R., apres le proces du f'.kmoranc/um.

is ŞI.

Pascu, Marea Adunare Na/ională ele la Alba Iulia, Cluj, 19GR, p. 198
V. Mangra, ulterior, se va depărta de intcre>sele luptei na\ionalc a românilor;
în prima parte u acliviti"1tii snle ci are, însi\, merite incontestabile
iu. Tribuna Poporului apare la sfirşilul anului 1119G, prime>le numere la Orilşlie,
inr din 1 dec. 1897 la Arad. tn coloanele sale vor li expuse id0ile tinerilor. După impune>r<'.t nnrr/ui ncli\'i.rn1 şi încetaren apari\ici 'frib1111ei din Sibiu (1903) l~i va lua numele
Sl•mnific11Li\· dr Trib11na şi \·n fi oficiosul P.N.n.
19
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DIN CORESPONDENT A SECRETĂ A AMBASADORULUI FRANŢEI
îN ROMÂNIA, ÎN ANUL 1917
de
LUANA POPA, TITUS

HAŞDEU

Desfă.şurctrec1 evenimentelor militare şi politice din primăvara şi
vara anului t 917 a pus România într-o situatie deosebit de precară.
Descoperită din punct de vedere militar, în bună parte şi din cauza neonoră.rii de cătrP aliaţi a angajamen t0lor pe car0 şi le asumasPră, suportînd în mod practic singură. şocul principal al dispozitivului inamic
din Europa centrală şi de sud-est. cu teritoriul ciopîrţit şi cu resursele
sleite, România rezista cu eroism loviturilor primite.
Evenimente de excepţională importanţă se petrec în acelc1şi timp în
Rusia, unde Revoluţia din februarie 1917 răstoarnă guvernul şi regimul
ţarist, unul dintre principalele bastioane ale reacţiunii in ternaţionalc->, încurajînd pe o scară largă lupta revoluţionară a popoarelor âSUf..Hile.
Faptele respective vor influenţa puternic, în desfăşurarea lor, siluaţicl
~i aniunile de pe frontul de est.
Asupra almosferei de pe frontul din Moldova, a frămîntărilor din
sînul cercurilor politice româneşti, a eforturilor poporului român de a
onora angajamentele asumatP faţ[1 ele aliaţi, dar mai alPs de a înfăptui
visul secular al unirii neamului se opresc o serie de rnpoarle cile diplomaţilor francezi aflaţi lc1 laşi şi în străinătate adresate ministrului de
externe al Republicii Franceze, Al. Ribot. 1 Majoritatea acestor documente poartă semnătura contelui Charles de Saint AulairC', ambasador
al Franţei în România în perioada anilor 1916-1918:? ,unul dintre politicienii europeni care a avut o atitudine favorabilă ţării noastre, sprijinind, de altfel. lupta pcnlru unitate naţională c1 poporului român 1 , fapt
1

Arhivele Statului Bucurc~ti, microfilme Fran/a, rola 90, ca(lrc>lc 6- 25
Lucian Predescu, Enciclopedia Cugetarea, Bucureşti, 1939/1940, p. 75]
3
Ştefan Pascu, Marca Adunare Na/ ională de la Alba Iulia încununarea icieii,
a tcnrlin/elnr şi a luptelor de unitate a poporului român, Cluj, 1968, p. '.16.1; Contele
de Saint Aulaire, Noui cuvinte franco-române, [ditura Socec, 19'.ll, p. 7
i
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care ii va aduce alegerea în mai 1029 ca membru de onoare c:ll _\cadcmici Române. 4 •
În arlicok· şi lucrări, dintre car0 aminlim Cuvinte frnnco-rom,111c,
Patru discursuri, şi mai ales în nwmoriile sale• Confcssion d'un ,·icux
diplomales, el focc aprecieri binevoitoare la c1dresa României ~i ii
oamenilor ei polilici-i. Unul dintre aceştia, Constantin Argetoianu, în slilul său ironic, ne-a lăsal portretul ministrului francez. ,,Scrobit în tradiţiile diplomaţiei franceze, moştenite in familia sa din tată în fiu scrie
memorialistul român - Sc1int Aulaire ni s-a înfăţişat ca un marc senior
de pe vreme veche. De o impecabilă ţinută, elegant prin sobrietatea sa,
noul lrimis al Franţei impresiona clin primele clipe printr-un savant
amestec de autoritate şi de omenie, în tot ce spunea. Şi ce spunea,
spunea frumos, într-o franţuzească clasică, ce trăda numaidecit omul
de a adîncă cultură literară."fi
Un prim aspect Id care ne vom referi în cele ce urmec1ză îl constituie ecoul pc care l-a avul, în corespondenţele diplomatice, trimise în
lunile iunie-iulie 1917 spre Paris din laşi şi \Vasinghton, misiunea reprczentantilor transilvăneni în S.U.A., alcătuită din Vasile Lucaciu, Ion
Mota şi Vasile Stoica, avînd drept scop propagarea în rîndul cercurilor
politice şi al opiniei publice americane a ideii unirii Transilvaniei cu
România şi mai ales, organizarea unei unităţi de voluntari români transilvănenii. Deşi caracterul reprezentanţei era neoficial, ea s-a bucurat
de asentimentul primului ministru I. Brătianu, precum şi de recomandarea scrisă a contelui de Saint Aulaire şi a însărcinatului cu afaceri
al S.U.A. la Iaşi, Andrews. :t--.foi mult, ambasadorul francez înaintează
superiorilor săi, ministrul de externe şi de război, un raport favorabil
ideii creării unei legiuni formate din voluntarii transilvăneni stabiliţi în
S.U.A. 8 Dar planul delegaţilor ardeleni se Vd lovi de „atitudinea rezervată" a oficialităţilor americane şi mai ales a secretarului Departamentului de stat, Robert Lansing, care, remarcînd interesul manifestat iniţial de Franţa perntru misiunea românească, se pune în gardă de perspectiva încerc8rilor Antantei de a atrage S.U.A. pe poziţia sprijinirii
integrale a proiectelor lor!!.
Nici cercurile militare franceze nu se arată entuziasmate de acest
plan. ,,Am onoarea de a vă aduce la cunoştiinţă - scria la sfirşilul lunii
iunie, ministrul de război, adresîndu-se preşedintelui Rihot - că din
punct de vedere militar această problemă pare lipsită de interes pe mo1 La 28 mai 1929 contele ele Saint ,\ulaire C!->IP ale~ membru Ol' onoare al Academici Române. Alegerea sa este exprC'sia pretuirii clC' carC' SC' bucura diplomatul
francez în rîndul opin·ei publice române<,ti. Lucian Predescu, np. cit., p. 753
'' Ion Bulei, 1916. Zile de ,·ară, Editura Eminescu, 1978, p. 254
B 1/Jidem, p. 142
7
Boris Ranghel, Rcla/iilc româno-amcricarw în perioada primului ra:tboi mondial (1916-1920), Edilura Dacia, Cluj-Napoca, 1!)75, p. 31
H Arhivele Statului Bucureşti, microfilme Fran/a, rola 90, cadrele 7- -8
11
Boris RanghP\, op. cit., µ. :i2
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tivul dificultăţilor pe care le-ar prezentd transportul în Frantc1 a contigentelor de această natură reunite în S.U.A. Intr-adevăr legiunea trcmsilvăneană n-ar putea fi transportată în Franţa decît de marinc1 S.U. \.
însă aceasta nu poate deja asigura transportul fortelor ameriCdne decît
în termeni foarte îndepărtaţi şi n-ar putea fi vorba să se modifice ordinul transporturilor stabilit pentru aceasta, nici să se întîrzie nici măCdr
cu o zi sosirea diviziilor americane în Franţa spre beneficiul unei unităţi necreate încă şi a cărei valoare rămîne problematică, admiţînd chiar
că recrutarea sa ar fi posibilă. În aceste condiţii, consider că nu e cazul
să folosim ofiţerii noştri pentru acţiunea de recrutare". Referindu-se
la fruntaşul transilvănean Vasile Lucaciu, în document se specifică:
,, ... abatelui Lucaciu ar merita să-i dovedim un anumit interes de natură
exclusiv morală" 10 ,
La rîndul său, Jules Jusscrand, ambasadorul francez la \Vashington,
nota la 15 iulie 1917 în raportul către Al. Ribot: ,,N-am pierdut ocazia
ca la prima întrevedere pe care am avut-o cu secretarul Departamentului de stat ... să mă exprim în sensul în care îmi era indiCdt privind proiectele lui Vasile Lucaciu şi ale l\-Iisiunii transilvănene. Se pare, după
aceste instrucţiuni, că misiunea despre care este vorba e destinată unui
eşec cert ... Nu pot să mă reţin să nu regret că înaintea oricărei verificări prealabile au fost lăsati să se pună pe drum, pentru un voiaj atît
de lung şi costisitor'' 11 •
Dacă în vara anului 1917 încercar0a de a s0 constitui în S. U.A. o
unitate militară transilvăneană eşuează, în schimb în Rusia iau fiinţă
primele detaşamente de voluntari ardelenii:!, care înfrăţite cu armata
română pe cîmpurile de luptă de ld Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz vor
zădărnici proiectele Germaniei de a ocupa Moldova, de a scoate România din război şi de a o împărţi.
Intrarea, la începutul lunii iunie, a acc>stor voluntari în Iaşi va face
o impresie deosebită asupra lui Saint Audaire. ,,Publicul romctn - nota
el - a făcu L o primire entuziastă şi nu puteai să nu te miri cinci vedeai
defilînd pc slrăzile oraşului pe aceşti solda\i bine echipali şi bine antrenati, toţi în formă fizicEt excelenUi şi al căror camelor ele voluntm garnntau ţinulâ morală". J\fortor al procesului ele refacere a potenţialului
militar şi moral al României, ambflsadorul francez subliniază în continuarea raportului său: ,,Cu putine zile în urmă, ... o prezentare în ţinută
de ţară arătase populaţiei din acest oraş unele din cele mai bune batalioane reconstituite de misiunea noastră; impresia de forţă care se degaja a fost sczizată de majoritatea oamenilor." Şi conchide: ,,Se poate
spune că lc:1 om actuală, românii c1u încredere în armata lor, nu ca acum
un an cînd îşi făceau iluzii cu privire la război şi despre caii tă tile pe
care le-au clobîndit penlru a-l duce la bun sfîrşit. Instruiţi de suferinţele
10

,\rhi,PIP Sialului

11

f/Jidcm, cadrul 11
fl;i(!cm, rndrul 9

1~

Bucureşti, microfilme l'ran/a, rola 90,
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lor şi de greşelile guvernanţilor lor
vărata valoare a soldaţilor lor". 13

sînt acum capabili

4
să

aprecieze ade-

Atent observator al evenimentelor şi mai ales al implicaţiilor, Saint
Aulaire evidenliază în acelaşi document atitudinea favorabilă a guvernului provizoriu rus faţă de dorinţa prizonierilor români din fosta armată
austro-ungară de a forma detaşamente de voluntari şi ecoul acestei
mişcări naţionale în rîndul soldaţilor ruşi din Moldova. ,,Sărbătorirea
transilvănenilor arată Saint Aulaire a produs de asemenea o influenţă favorabilă asupra spiritului armatei ruseşti. Comitetele de soldaţi au înţeles că aceşti voluntari au să se bală cu fostul lor stăpîn, pentru a-i smulge pămîntul pe care-I locuiau şi nu erau trupe împinse Ia
război de un guvern imperialist". Mai mult, diplomatul francez surprinde impresia produsă de adunarea din Piaţa Unirii, din 8 iunie 1917,
cînd ostaşii ruşi au văzut „membrii acestui guvern pe care-l considerau
reacţionar dansînd hore naţionale în piaţa publică, ţinîndu-i de mină pe
simplii soldaţi. Această manifestare democratică - precizează Saint
Aulaire - i-a izbit profund şi le-a făcut mai simpatică cauza pentru care
aceştia au venit s-o apere în România" 14 • înălţătoarele clipe din Piaţa
Unirii, cînd voluntari şi localnici s-au prins într-o horă frăţească, dt' o
semnificaţie deosebită, îl emoţionează pe diplomatul francez, care afirmă că „ Transilvania este aceea care a cuprins România şi nu invers",.;_
Impersionat este şi şeful· misiunii militare franceze, generalul Berthelot.
care ia parte la vibranta manifestare patriotică a românilor 11i,
Şi în alte documente oficiale din această perioadă, ministrul francez, depăşind atribuţiile unui ambasador, manifestă faţă de problemele
româneşti multă înţelegere. Alături de generalul Berthelot susţine necesitatea continuării furnizării materialelor de război României, arătînd
că „armata română a putut fi reconstituită. graţie sprijinului acordat de
Franţa, dar şi încrederii pe care acest sprijin l-a avul pînă la capăt" 17 •
Convins de valoarea armatei române, de sacrificiul făcut de popor, Saint
Aulaire insistă în telegrama adresată la 7 iulie ministrului Ribot asupra
popularizării în presa franceză, atît a „efortului României, pînă acum
puţin cunoscut" 111 , cit şi a măsurilor cu caracter democratic luate de
guvernul român 19 •
De asemenea, din aceste documente este evidenU.1 c1tenţic1 cu care
urmăreşte evenimentele politice interne, fricţiunile dintre oamenii politici şi mai ales preocuparea penlru µreîntimpinarea oricărei diminuări a
tmtorilăţii guvernului român, fapt „deosebit de hazardos şi cu efectele
13

14

Ibidem
Ibidem

i:; Ştefan

Pascu, op. cit., p. 27G
Vasile Nelea, C. Gh. Marinescu, Liga cullurald şi Unire-a Transih•anici cu
România, Editura Junimea, laşi, 1978, p. 2118
17
Arhivele Stalului Bucureşti, microiilme F1a11/a, mia 90 cadrul 8
18
Ibidem
10
Arhivele Slillului Bucureşti, microfilme Fran/u, rola 90, cadrul G
18
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cele mai supărătoare" 20 • Rapoartele lui Saint Aulairc contin interesante
referiri la propaganda desfăşurată de Germania şi Austro-Ungaria pc
frontul din Moldova, în rîndul soldaţilor ruşi şi la măsurile luate de
aliaţi pentru combaterea ei:? 1 , Totodată, în obiectivul ambasadorului
francez se află relaţiile dintre România şi Serbia, fiind preocupat ele
stabilirea unor raporturi cit mai hune între cele două stale, garanţie
pentru buna desfăşurare a lucrărilor viitoarelor întrevederi de pace 22 .
În cercetarea şi înţelegerea problematicii atît de bogatE' a primului
război mondial, a participării României, nu ele pe poziţii imperialiste, la
prima mare conflagraţie internaţională, documentele oficiale ale miniş
trilor francezi, cuprinzînd interesante referiri asupra evenimentelor de
pe teritoriul României sînt izvoare de valoare pentru cunoaşterea şi
aprofundarea acestui moment2 3 • Cu atît mai mult, în cazul de faţă, cîncl
ele se referă la vara anului 1917, cînd eroicele fapte de arme ale trupelor române de la Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz au dovedit întregii omeniri voinţa fermă a poporului român de a-şi salvgarda independenta şi
unitatea naţională. ,,Românii - se arată. într-un document al vremii au înscris în istoria lumii .Siretul

alături

de Marna, /sere

şi

lsonzo"'.! 1•

Aceste victorii istorice au dat imbold şi sperantă tuturor românilor,
contribuind la intensificarea luptei pentru eliberare naţională şi la realizarea unirii tuturor provinciilor româneşti într-un singur stat naţional.

AUS DER GEHEIMKORRESPONDENZ DES PRANZdSISCHEN GESANDTEN
IN RUMANIEN IM JAHRE 1917

Zusammenfassung

In der Erforschung dc•s dcn crsten Wcltkrieg 1.Jctre[fcndcn Fragenkrl'isl's spiclt
der Briefwechsel der damals im Aw,lancl lăligcn franzosischen Minister e:nc bedcutcndc•
Rnlle. Dicse Dokumente, vor allem die ,·om franzijsischcn Graten ele Saint Aulain•
unlerzeichneten, cler sich damals als Gcsandler FrankrC'ichs in Rumanien bcfand, cnthalten wc•rl\·ollC' Hinwc:se i'ibcr clic ,·on dcn im In- und Ausland weilenclen Rumăncn
20
21
~3

Ibidem, cadrul 13
f/Jiclcm, cadrul 14
Ibidem, cadrul 2:1

23
In prezentul studiu sînt valorificate doar cîlc\·a din clocumenlelc diplomatice
ale anilor 1916-1911J, urmînd ca într-o lucrare ulterioara aceste iz,·oare să fie uliiizale complet.
4
~
1918 - Unirea Tran.~ilvaniei cu România, Institutul de studii islorice şi socialpolitice de> pe ling;\ C.C. al P.C.R., Editura Politică, Bucureşti, 1978, p. 427
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entfallelc Tăligkeit im Hinblick auf dic Vcrwirklichung dcr nalionalen Einheit, iiber
das politische Lebcn im Sommer des Jahres Hll 7, sowie iiber die Silualion der
moldauisclwn front.
In dcr ,·orliegenden /\rbcil wird ,·or aliem aufgezcigt, wic sich dic Ercignic;sc
im Sommer des Jahres 1!)17, der gcrechle Kampf des rumănischen Volkcs fur seine
nationale Einheit, im Bewusstsein einiger auslăndischcr Diplomaten widerspiegell,
wobei vor aliem auf die geheime Korrespondenz des Grafen de Saint Aulaire năher
eingcgangcn wird.
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GĂRZILE NAŢIONALE ROMÂNEŞTI DIN BIHOR ÎN LUPT A

PENTRU UNIREA TRANSILVANIEI CU ROMÂNIA
de

BARBU ŞTEFANESCU

Cercetătorul care hi el bate, măcar în lreacctt, priviri le asupra rolului gctrzilor româneşti clin Bihor în lupta pentru crearea stalului nalional
unitar român, este dator să aducă un cîl de modest omagiu muncii pline
de abnegaţie a omului ele vastă cultură, care a fost profesorul Teodor
Neş, coordonalor compelenl cll operei ele cenlraliZdre la nivel de judeţ
a unor mărturii referitoare la evenimentele anilor 1918-1919, în această
parte a ţării. După modelul formularelor lansate de „Astra" în 1921 pentru întreaga Transilvanie 1 , prefectura judeţului Bihor trimitea în cursul
anului 1933 o circulară, însoţită de un model de chestionar, către toate
notariatele cercuale şi comunele, prin care le cerea, ca pe haza documentelor din arhivele proprii şi pe baza relatărilor participanţilor direcţi. să adune, în principal, dale relative li:1 desfăşurarea evenimentelor
legate de Unire în unităţile lor teritoriale, precum şi la numărul şi numele participanţilor la Marea Adunare Naţionctlă ele la Alba Iulia şi ci
membrilor gărzilor naţionale. Iniţiativa a declanşat un putPrnic suflu
patriotic, iar rezultalul a fost sosirea într-un interval ele timp scurt, pe
adresa direcţiunii liceului „Emanuil Gojdu", i:I sute de răspunsuri oficiale
şi scrisori particulare, multe avînd în anexă documente de epocă, pe
1
Problema slrinqerii datelor referitoare la jertfele românilor clin Imperiul ,111slroungar era pusă încă în 1!)15 de presa românească clin TransilYania, 1n<'cum şi cit• Comitetul Central al „J\strei", care trasează o sarcinii în acP~t sc•ns S<'cliunii sale i-;loric<?. Aceasta îşi începe lucrul <?fectiv însă numai clupă tc•rminarea rtizboiului. Un
proiect de „tablou nominal" este prezentat de T. V. Păcăt0an, secretarul se>cliunii istorice a „Asocialiunii, în şedin\a din 18 iunie 1921, tinul~i la Cluj. El urma să fie completat cu un „raport seuri dar exact despre felul cum a decurs revolutia clin toamna
anului 1!)18". Discutat în şedinlele următoar<> ale .,·\strc•i", planul este înaintai în
noiembrie 1921 subprefec\ilor tuturor juclcll'lor din Transil\·ania, Banal, Crişana şi
Maramureş, care trebuiau să cordooneze aceste ncţiuni, urmîncl ca clatC'le culese• sti
fie trimise secrelariatuluî scctiunii istorice pîn5 la sfîrşitul lunii februarie 1922 (Teodor V. Pc"1ci\le,1n, Jcrlic/c' Homânilor clin 1\rc/eu/, /lunut, Crhww, .Scitnwr .~i 1'-'lr1rnmure~,
BilJliolC'Cil .,.;\<,[ra", nr. 47, Sibiu, 1921, p. 3-11).

https://biblioteca-digitala.ro

Barbu

7!JG

Ştefănescu

2

care Teodor Neş le-a grupat melodic într-un voluminos dosar, indispensabil în încercarea de a trece în revistă, fie şi sumar, lupta gărzilor
româneşti clin Bihor pentru Unire 2 •
Desigur, informaţiile oferite de această sursă trebuie privite cu un
anumit grad de rezervct, datorită procentului de subiectivitate pe care,
inevitabil, îl au. Preluate critic, coroborate cu alte documente, ele întregesc gama informaţională relativă la evenimentele menţionate, oferind
o serie de date de- palură mai intimă, care de multe ori scapă stilului sec
al documentelor.
Gărzile naţionale (româneşti, 1rn1ghiare, germane) au fosl o realitate
a revoluţiei cu caracter burghezo-democrntic în Transilvania anului
1918. Au apărut în focul revoluţiei ca o necesitate, în condiţiile în care
vechea administraţie austro-ungară intrase în descompunere. Începînd
cu luna octombrie, în multe locuri, organele puterii ele stat dualiste îşi
încetau activitatea, funcţionarii şi jcmdarmii părăsindu-şi posturile, în
faţa tumultului popular, ce se ridica tot mai ameninţător. Atribuţiile vechilor autorităţi erau preluate treptat de organe alese în mod democratic - consiliile naţionale, iar în locul forţelor de ordine luau fiinţă găr
zile naţionale 1 •
În Bihor, ca şi în celelalte părţi ale Transilvaniei, într-o fază iniţială constituirea gărzilor este rodul unor iniţiative spontane la nivel local. Pe măsura sosirii soldaţilor de pe front, a intensificării acţiunilor
ţărăneşti. dublate de incompetenţa vechii administraţii de a fan, faţă
complexităţii situaţiei, se formează gărzi naţionale provizorii, cu scopul
de a asigura ordinea şi siguranţa vieţii publice, de a apăra bunurile
publice şi private, de a asigura aprovizionarea populaţiei'. Astfel SP
procedează la Beiuş, unde cu cîteva zile înainte de sosirea ordonanţei
Consiliului Naţional Român din Oradea şi Bihor în acest sens se formează o gardă din 50 de persoane·\ 1n comuna Ucuriş, aparţinătoare
plasei Beliu, pentru că jandarmii se dovediseră incapabili să menţină
ordinea, populaţia fiindu-le ostilă, din iniţiativa învăţătorului Ioan
Boţoc ia fiinţă o gardă care controlează situaţia, pînă la dispoziţiile
venite de la Oradea".
Acţiunile de înfiinţare a gărzilor naţionale locale sînt accelerate
după formarea „Comandei Gărzii Naţionale Comitatense". încă în şe
dinţa de consti lui re a Consiliului Naţional Român din Oradea şi Bihor,
:: Dosarul a fo!>l achizitionat de la Teodor Neş dl' calre Sec\ia d<:' i!">toril' a ~luzcului Tării Crişurilor, aflîndu-se astăzi în poses'a Arhi\'elor Stalului din Oradea.
3
V. Arimia, Gărzile na(iona/e în lupta pentru înfăptuirea unită/ii de stat a României, în Revista arhivelor, 1968, nr. 2, p. 154 .
4

Ibidem

Arhivele Statului Oradea, fond Coke/ia Muzeului Ţdrii Crişuri/or, do!>ar 5426,
f. 24-29 (In continuare: A.S.O., fond C.M.Ţ.C.); Petru E. Papp, Din trecutul Bc-iuşului,
Beiuş, 1928, p. 205.
6
A.S.O., fond C.M.Ţ.C., dosar 5426, l. 186-187
5
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din 3 noiembrie 1918, preşedintele ales, dr. Aurel Lazăr, punea problema
înfiinţării unui „Consiliu Militar Roman pentru Oradea şi Biharea"'. Se
c1cloptă în acest sens o rezoluţie, în cme se arălc1 necesitatea consliluirii
acestui organism subordonat C.N.R. şi compus clin ofiţerii români prezenţi la conferinţă, ,,cătră care se alălură benevol sublocotenenlul sîrb
Lazar Homorean ele Ia regimentul 70 din localitate", lor urmînd să li se
adauge alţi ofileri ce trebuiau să sosească de pe front 8 • Consiliul Militar
urma să se pună în legătură cu corpul ele ofiţeri al regimentului 70 croat,
aflat în loci:!litate, pentru o evenluală coopernre, constiluirea sa fiind
adusct ~i la cunoşlinţa Consiliului Ivlililar Romfrn din Timişoara (pus la
dispoziţii:! Consiliului Naţonal Rom8n Central). A~Lfel, char în ziua înfiinţării C.N.R. pentru Oradea şi Bihor, se consliluia organismul său militar compus provizoriu din următorii ofiţeri şi subofiţeri: dr. Nic:olc1ie
Popov ici - medic de regiment, dr. Dimitrie Boclor - prolomedic mi li li.ir,
loc. dr. Coriolan Grădinariu, loc. Cornel Neş, loc. Pelru faclel\i,
sub!. cir. Grigore Egri, subl. Lazctr Homoreanu, stegcnii dr. Sever Andru
şi Al. Haşaş!'.
A douc1 zi. prin dr. Aurel LazJr, constituirea sa esle adusă şi lc1
cunoştinţa Consiliului Naţional Maghiar din Oradea şi Bihor. Cu această
ocazie, reprezentanţii ambelor consilii au căzut de acord, ca cele două
gărzi să fie puse fiecare sub comandă proprie, trebuind să coopereze
în problemele ele interes comun 10 • Din raportul prezentat de preşedintele
C.N.R. din Oradea şi Bihor în şedinţa acestuia din 5 noiembrie aflăm că
la comanda C.!\1.R. fusese numit căpitanul Emil Herbai.
Pe măsura sosirii ofiţerilor de P<" front, Consiliul militar este lăr
git. astfel că, la numai trei zile de la constituire, au putut fi desemnaţi
57 de ofiţeri şi subofiţeri pentru organizarea gărzilor cercuale, punîndu-li-se la dispoziţie suma de 20 OOO coroane, ,,pentru acoperirea speselor reclamate de călătorie şi organizare". Se reglementează modul de
depunere a jurămîntului. stabilindu-se ca Emil Herbai, în calitate de comandant, să depună jurămîntul „în mîinile Comitelului Executiv al Consiliului Naţional Român din Oradea şi Bihor", ofiţerii şi subofiţerii însărcinaţi cu organizarea gărzilor cercuale şi comunale urmau să depună
jurămîntul în faţa comandantului, primind la rîndul lor jurămîntul gardiştilor. Jurămîntul nu mai era făcut către pajura imperială, ci către
organul reprezentativ al naţiunii române: .,Eu jur că întru toate mă supun poruncilor Consiliului Militar Român şi concrezuţilor lui şi cu toată
7
Alexandru Por\eanu, Lupta revoluţionară a mase/or populare clin Bihor pentru
unirea Transilvaniei cu România, în Crisia V, 1975, p. 197. Acelaşi document a mai
fost publicat de Teodor Pavel, Documentele Confcri11fci ele constituire a Consiliului
Naţional Român clin Oractea şi IJihor (3 nov. 1918), în Lucrări şliinţilice, II, Oradea,
l!Jli8, p. 372-379; Din lupta poporului român pentru libertule şi unilnlc nafionulă (ll},
în RC'vi.~la Arhive/or, 196A, nr. 2, p. 208-212
8
Alexandru Poflcanu, op. cil., p. 197
9
1/Jiclcm
10
1/Jidcm, p. 20G
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pulerea mea voiu servi lrebuinlele poporului şi ajle] ţării şi voiu servi
pentru apărarea ordinei şi a păcii şi oriunde voiu fi chemat. mă. voi duco
fără şovăire" 11 •

Cîteva zile mai tîrziu, în

şedinta

din 12 noiembrie 1918 a C.N.R. se

hotăreşte schimbarea numelui „Consiliului Militar Român" în „Comanda
Gardei Naţionale Roinâne din Oradea Mare şi Bihor" 1 ~, anunţîndu-se
componenţa

„Biroului central" şi adoptîndu-se un sistem de ierarhizare cc prevedea existenţa unei comande centrale, a secţiilor gărzii în
fiecare cerc pretorial, comandat de unul sau doi ofiţeri, a subsecţiilor
(sectoarelor) în fiecare cerc notarial, comandat de un ofiţer sau subofiţer, şi în sfîrşit a gărzilor comunale (săteşti), organizate sub comanda
unui subofiţer sau gradat. Comanda gărzii comitatense, care a avut în
fruntea sa un militar capabil şi un patriot înflăcă.rat în persoana căpi
tanului (devenil mai apoi maior) Elnil Herbai1 3 , eru direct subordonată
C.N.R. din Oradea şi Bihor în fata căruia trebuia. să prezinte sistematic
dări de seamă in legătură cu stadiul de organizare şi activitatea sa.
Tot cu această. ocazie au fost numiţi ofiţerii care au preluat comanda celor 12 sectii 1~, reorganizînd gărzile existente sau organizînd
altele noi. ln cele mai multe părţi, gărzile au fost subdivizate în sectoare. Aşa s-a procedat la Vaşcău, unde loc. Petru Popovici, comandantul secţiei, era ajutat de către loc. Alexandru Gavra, comandantul sectorului Vaşcău, loc. Nicolaie Muşet, comandantul sectorului Criştior,
loc. Aurel Crainic, comandantul sectorului Băi ta, su bloc. Nicolaie Fofiu,
comandantul sectorului Sudrigiu, subloc Ioan Ciupe comandantul sectorului Dumbrăvani1". Piltru sectoare formeazJ. şi loc. Paul Teocaru, coIbidem, p. 211
Schimbarea denumirii se fiice ln refuzul rwnernlului frnncez ,_Franchet d'lxperey, comandantul trupelor Antantei <lin Orient, de a renrnoil~te existen\il „Cnn!>iliilor
militare (Alexandru Porieanu, op. cit., p. ~25)
ia 1n procesul verbal, luat în şedinţa din 12 noiembrie J9tn a „Comite>tului [xe>cutiv al C.N.R. din Oradea Mare şi B:haria", ca şi comanctant al gărzii este umintit
căpitanul Seracin, [mii Herbai conducînd împreună cu ctipitanul Munteanu adminisLrn\ia «resleia (Alexandru Por\Panu, op. cil., p. 225)
11
„Comanctanlii secţiilor gar<lei, după cercurile pretoriale se instituie a-;tfel:
In cercul Central (Orade), comandanli: Dr. Dem. Mangra loci. şi Crl't
In cercul Aleşd: comandanli: Titus Dolga sub!. Iosif Iacob
In cercul Ceica: comandant: Corbu\iu !oct.
în cercul Beiuş: comandant: dr. I. Voşlinar !ocol.
ln cl.'rcul Vaşcău: comandant: Pl•tru PopO\ ici Jocot.
1n cercul Tinca: comandanti: Tl'odor Neş Incot. Sever Pello locot.
In cercul Heliu: comanctanl: Paul Teochar !ocol.
ln cercul Salonta: comandant: Bredan Jocot.
In cercul Cefa: comandant: Ahrudan Jocot.
I n cercul Mezocheresteş: comandant: PPtca Jocot.
ln cl.'rcul Sălard: comandant: Hor\'alh Jocot.
în cL•rcul Marghita: comandant: Gavril Beşan suLiocot." - (Alexandru Porlc•anu, op. cil., p. 226)
i:, AS.O., fond C.i"1.Ţ.C., do'>nr 5 42G, f. 197
1t

12
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mandantul secţiei Beliu (Beliu, Agriş, Cirişul Nl'gru, Mărăuş) 11 i, în timp
ce în cadrul secliei Cefa se formeuză numai el ouă, cuprinzîncl fiecare
cîte şapte comune 1 î, În ceea ce priveşte ~Jărzile săteşti arareori emu organizate pe grupe şi numai acolo uncie num8rul gardiştilor pcrmitec1
acest lucru, cazul comunei Sîntandrei 18 •
Aria de acţiune a gărzilor naţionale româneşti a depăşit de multe
ori hotarul localităţii de reşedinţă, extinzîndu-şi atribuţiile şi asupra localităţilor învecinate. Garda din Roşia, spre exemplu, acţiona şi în raza
comunelor Remetea, Josani, Curheşti, Căbeşti şi Sohodol-Lazurirn.
ln comunele cu populalie amestecată au intrat în gărzile româneşti
şi locuitori maghiari, (Vadul Crişului. Beiuş, Ucuriş~ 0 ) sau evrc>i (Ucuriş)21, iar acolo unde s-a format numai gardă românească, aceasta a apă
rat înfăresele întregii comunităţi.
Gărzile comunale erau formate fie în exclusivitate din ţărani (ex.
Lăzărenifz, fie că acestora li se ad{mgau şi intelectualii satelor, cum s-a
întîmplat în majoritatea cazurilor. În oraşul Oradea, precum şi în comunele urbane Beiuş şi Vaşcău, gărzile erau formate din ţărani, muncitori,
meseriaşi, negustori, intelectuali.
De cele mai multe ori gărzile au fost înarmate, cu arme aduse de
obicei de către soldaţi la întoarcerea de pe front, care „bolşevizaţi",
veneau acasă înarmaţi, mînali ele gînclul ele a face „ordine":! 1 : O parte a
armamentului provenea de la subunităţile de pandarmi dezarmate (Beiuş, Vaşcăuf 1 o altă parte fiind primilti de la „Comanda" din Oradea~·'.
Nu în cele din urmă armament era procurat pe plan local de la coloanele germane ale generalului Mackensen aflate în retragere din România~n. In unele comune gărzile au făcut serviciu fără arme de foc, fiind
înarmate doar cu ciomege (Sînmctrtin, Sebiş, comunele din plasa
Tinca:!î),
Membrii gărzilor primeau o solclă de 30 coroane pe zi „în zilele cînd
fac serviciu", dintr-o sumă a locală în acest sens ele ca seria C.N.R. din
Oradea şi Bihor~ 8 • Cum această sumă era prea mică numeroase comune sînt nevoite su suporte întreţinerea giirzilor proprii, lucru destul
1t;
17

1~

Ibidem, f. 38-:!9
Ibidem, f. 62-63
Ibidem, f. 147

bidem, f.
f. 24-29, 190, 18G - 187
1
~ Ibidem, f. 186-187; Conslantin Pavel, Zil<' trăile (1918-1919), Beiu5, 192G, p. G
~~ A.S.O., Ionel C.M.Ţ.C., dosar 5426, f. 107- 103
3
~
V. Arimia, op. cil., p. 155
21
A.S.O., fond C.M.Ţ.C., dosar 542G, f. 1, 24 -29, 199
i-, Ibidem, f. 24-29
ii; Ibidem, f. 105-- 106
7
~
Ibidem, f. 4:l, 143, 169; Teodor Neş, Oameni din l3ilior, ,·ol. II (lucrare în manu~cris)
~, Alc•xandru Por\canu, op. cil., p, 225
I!i /

~o Ibidem,
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de dificil, ţinînd cont de situaţia economică generală~ 9 • De a1c1 şi existenţa destul de scurtă ( de numai cîteva săptămîni) a unora dintre ele:w.
Numărul membrilor gărzilor locale diferă de la 3 persoane (Petrileni, Suiug, CurăndPni:Hj, pînă la peste 40 (Homorog - 45, Beiuş - 100:1~),
cele mai multe avînd însă între 5 şi 10 membri. Numărul gardiştilor s-a
redus treptat în unele localităţi, pe musura liniştirii satelor după revoltele ţărăneşti din luna noiembrie:i:i, sau în urma reducerii fondurilor ele
care dispunea „Conrnncla" din Oradea pentru plata gardiştilor: 1 ~.
Perioada de timp în care au fiinţat oscilează între 2-3 săptămîni şi
G luni. Unele şi-au sistat activitatea dupti trecerea valului de actiuni
populare - cazul gtirzii din Izbuc 3-\ sau în urma ordonanţei Consiliului
Dirigent, dată în acest sens în ianuarie 1919 (Berechiu:i 6 ). O mare parte
au fost dezarmate de către trupele aşa-zise „secuieşti" după 1 Decembrie 1918, cînd Bihorul - în virtutea armistiţiului încheiat la Belgrad
între Antanta şi guvernul ungar, la 7 noiembrie 1918 - a mai rămas
timp de cîteva luni în mod arbitrar sub administraţia guvernului din
Buclapesla:i 7 • Acţiunea culminează cu desfiinţarea la 8 martie 1919 a
Comandei gărzilor naţionale româneşti din Bihor, prin ocuparea şediu
lui acesteia din Oraclea:1R. Uneori, în urma măsurilor luate împotriva lor
membrii gărzilor s-au refugiat prin păduri, de unde atacau şi dezarmau
patrulele „secuieşti". Aşa a procedat garda din Vîrciorog, care în aprilie 1919, la intrarea lor în Tileagd, a predat armele provenite din dezarmarea soldaţilor unor subunităţi ale armatei române 30 • Au existat şi
numeroase alte gărzi comunale care nu s-au supus somaţiilor de predare a armamentului şi care şi-au continuat activitatea pînă în aprilie
1919, cînd se instituie administraţia românească efectivă în Crişana.
Odată cu preluarea atribuţiilor lor de către noile organe militare şi administrative, gărzile îşi sistează activitatea. 1n această categorie se
încadrează g8rzile din secţia Salonta, cele clin Nojorid, Oşorhei, Alparea, etc. 40 •
In intervalul amintit, gărzilor naţionale româneşti le-au revenit sarcini deosebit de complexe. Create în focul revoluţiei, din soldaţii întorşi
A.S.O.,fond C.M.Ţ.C., dosar 5426, f. 137--138
Ibidem
31
Ibidem, f. 131-132, 113, 153, 107-108
32 Ibidem, f. 97
33
Ibidem, f. 59
at Ibidem, f. 137-138
3
'' Ibidem, f. 59
ao Ibidem, f. 42
37
Tiron Albani, Douăzeci de ani de la Unire, Oradea, 1938, p. 249; Gheorghe
Iancu, Din preocupările Consiliului Dirigent pentru organizarea administra/iei româneşti 1n Transilvania, în Anuarul lnslilutului de Istorie şi Arheologic Cluj, 1971,
p. 196-197; Barbu ŞtefJnescu, Presa românească interbelică din Oradea despre: Unirea
din 1918, în Crisia, VIII, Orndl'o, 1978, p. 141-142
38
Tribuna Bihorului, 1919, nr. 10-11; Barbu ŞtefJnescu, op. cil.,
31
! A.S.0., fond C.M.Ţ.C., dosar 542G, f. 194
~u lbicfrm, f. 137- 131.l, 121-124
~!I
30

https://biblioteca-digitala.ro

Gărzi Ic naţionale române.ş/ i

7

clin Hi /ior

801

de pe front „cu sufletele pline şi infiltrate de iclei revoluţionare"~ 1 , ~Jăr
zile s-au pus de multe ori în sprijinul satelor revoltate. Au participat I~
dezarmarea forţelor de ordine, precum şi la înlăturarea autorităţilor
vechiului regim, au garantat alegerea democratică a noilor notari şi primari. ln plasa Beliu, la Craiova, dupu dezarmareu şi alungarea jandarmilor, nevoiţi sct se refllqieze la Tinca, ~Jdfda şi-a instalat sediul în fosta
cazarm8 a aceslorct 4 :! şi în colaborare cu cea clin Mărăuş a supraveqhiat
alegerile ele primdfi în satele ele pe raza ei ele acliune, prima dintre
acested avîncl loc în Siad 4 :1• Intrucît comµani<.1 de jilnddfmi clin Beiuc;
constituia principalul sprijin în tenclin ţa vechi lor aulorităţi de el opri
procesul de trecere u alribuţiilor administrative în competenţa celor
trei consilii din localitate, la propunerea C.N.ll. se hotfireşte dezilrnwrea şi alungarea ei. în vederea executării c1cestei operaţiuni se obline
colabornrea gărzii din Vaşc6.u 4 4. Prin acţiunea conjugat8 a celor douZ1
g8rzi, în noaptea de 28 spre 29 decembrie jandarmii sînt alungali, lă
sîncl în mîinile gardiştilor români întregul armament 4:;. Odută cu jandarmi a părăsit Beiuşul şi primpretorele Zih, treburile c1dministrntive
rctmînîncl de acum exclusiv în mîinile Comisiei Executive a celor trei
consilii clin localilate 4';. lntr-un raport clin 2 ianuarie 1919, al Comanddmentului Gărzilor Naţionale Maghiare clin comilalul Bihor, semnat ele
comandantul Birtha, înaintat comisarului guvernamental al comitalului
Bihor, se măta că jandarmii se relr8geau din plăşile Vaşc8u, Beiuş, Beliu, ., ... nefiind capabili să-şi îndeplinească sarcinile în condiţiile actuale. Poporul are o utitudine de ură faţă. de ei, iar gctrzile româneşti
precum şi consiliile naţionale române nu îl susţin" (pe comandantul secţiei de jandarmi Salonta, locţiitor al comandantului jandarmeriei clin
B0iuş n.n. 4 î). Evenimentele - se arăta în continuarp în raport - sînt
opera unor tineri ~Jarctişti romctni, cure c1u dezannc1t jandarmii clin ~Jcll"il.
Beiuş şi cu ajutorul celor uduşi „clin provincie" cm capturat armele întregii companii~'\ Tot cu sprijinul gardiştilor au fost alungali jandMmii.
notarii şi cîrciumarii evrei din numeroasC' comune ale> plasei Si.llonta
.,care s-au purtat în mod inuman" cu familiile celor plecaţi pe fronL·P 1•
Un rol deosebit de important revenea gărzilor pe linic1 aprovizionării populaţiei cu produse ele primă necesitate şi în combaterea speculei, în condiţii!<" unei accentuate crize:, alimentarp şi a lipsei bunurilor
ele larg consum, ca urmare a celor patru ani şi jumătate ele război.
Amintim cazul gărzii naţionale din Beiuş, care a asigurat securitatea
11
·
4
"
4
~

H
4

:,

4 1;
47

48
4

51 -

~

I. 74
f. 7G-- 78
f. 40
f. 24-29
I. 19G -200
f. 24-29
AS.O., fond Prefectura jude/ului Bi/i()r, closnr 395/1919, f. G--7
Ibidem
A.S.O., fond C.lvJ.Ţ.C., dosar 542G, f. IJ7---1Jl3

Ibidem,
Ibidem,
1/Jidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,

Crlsia ·79
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transporlurilor de griu şi tutun destinate localităiiF10 • in şedinţele comune ale membrilor Comisiei Executive a celor trei consilii din Beiuş
Consiliul Nctiional Roman, Consiliul National Maghiar şi Sfalul Muncitoresc, Joc. Ioan Voştinar, comandantul gărzii locale, raporla sistematic
despre cazurile de speculă cu tutun, pelrol sau alimente descoperite,
despre neregulile conslatale în localurile publice referitoare la vinderea
spiritoaselor, prt:>cum şi despre măsurile luale pentru stîrpirea unor astfel de racile~ 1•
Rostul iniţial al înfiinţării gărzilor era acela al apărării ordinei publice, a bunurilor publice şi private. 1n acest sens au stopat unele acţiuni anarhice răzbunări personale, incendieri, tăieri în masă a pădu
rilor. În special pădurile stăteau în atenţia iăranilor-soldaţi întorşi de
pe front, în vederea aprovizionării cu lemne pentru iarna care se apropia. Faptul că acţiunile lor au luat caracterul unor adevărate devastări,
nu atît a pădurilor propriu-zise, cît mai ales a locuinţelor şi a sediilor
funcţionarilor de la firmele de exploatare, se datorează în primul rînd
modului neomenos în care aceştia se purtaseră cu familiile celor plecaţi
pe front în cursul războiului 52 • C.N.R. din Oradea şi Bihor se vedea nevoit să facă o propagandă susţinută pentru curmarea unor astfel de
acte . .,Ne vin veşti că pe unele locuri sătenii pustiesc pădurile. Trebuie
să osîndim cu toată puterea acest lucru nesocotit" recomanda orga3
nul de presă al C.N.R., ziarul 'Tribuna Bihorului5 • Tot caracter propagandistic, de lămurire, au şi cea mai mare parte a măsurilor de calmare a
satelor luate de gărzile naţionale, în unele locuri în faţa furiei maselor,
renunţîndu-se şi la acestea. ,.Deşi episcopiile, moşierimea şi comandantul militar din Oradea erau de acord să restabilească „ordinea" şi să
apere avutul particular - îşi amintea Teodor Neş, comandantul sectiei
Tinca, - în faţa ţăranilor înverşunaţi din Ripa (care intraseră în pădu
rile episcopiei greco-catolice din Oradea - n.n.), tactica interdicţiei
categorice a aprovizionării nu avea nici o perspectivă de reuşită, de
aceea n-am insistat asupra acestei oprelişti ... " 5 ~.
în multe cazuri însă, apărarea ordinei publice însemna în concepţia ofiţerilor comandanţi, apărarea „ordinei burgheze", gărzile fiind
folosile în acţiuni cu caracter antirevoluiionar: intimidarea şi liniştirect
satelor, apărarea de furia maselor a unor domeniii laice şi ecleziaslice-i.·,.
Astfel, întîlnim garda din Beiuş parlicipînd alături de jandarmi lc1 represaliile împotriva populaţiei satelor din bazinul Crişului >Jpgru, care furtase barierele oraşului, cu ocazia lîrgului din 5 noiembrie 1918~,.-,,
:,u Muzeul
nr. 2630, f. 16

Ţării Crişuri lor,

Co/ec/ia de documente a sec/iei de istorie, do~ar in\.

r,i l/Jic/em, f. 15
''~ J\.S.0., Ionei C.M.Ţ.C., dosar 5426, f. 196
r,a Tribuna Bihorului, 1919, nr. 9
54
Teodor Neş, op. cil.
,.,, Ludo\' ic Banyai, Pe făgaşul I racii/ ii/or I ră(eşti,
~G Constantin Pa\·el, op. cil., p. 7-8

Bucurl'şli,
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Garda din Călugări, constituită la 6/19 noiembrie 1918 „pentru pacificarea şi a comunei vecine Sohodolul de Vaşcău" şi-a redus treptat numă
rul „pe măsura ogoierii revoluţiei ţărăneşti de atunci";;,_
Cea mai importantă atribuţie a gărzilor româneşti din Bihor, în contextul politic al anilor 1918-1919, a fost indiscutabil garantarea dreptului la autodeterminare al populaţiei româneşti, - pe baza căruia s-a
trecut la organizarea administraţiei C.N.R. în Bihor - iar mai apoi de a
asigura transpunerea în practică a hotărîrilor Marii Adunări Naţionale
ele la Alba Iulia. Din acest punct de vedere gărzile româneşti au constituit un factor politic deosebit ele activ. Ele au concurat din plin la combaterea propagandei străine de interesele naţionale, făcută de cercuri
reacţionare, care în noul stat ce se prefigura, îşi vedea periclitate poziţiile sociale şi politice. Membrii gărzilor au difuzat în toate colţurile
Crişanei ziarul Tribuna Bihorului, oficiosul C.N.R. din Oradea şi Bihor,
primul ziar românesc din Bihor, broşura Către poporul românesc scrisă
de Gheorghe Tulbure, alle materiale de ordin propagandistic. ,,Propaganda de trezire a conştiinţei poporului românesc - îşi amintea loc.
Ioan Bredău, comandantul sectiei Salonta - o făceam prin cuvîntările
ce le ţineam cu ocazia inspecţiei ce făceam zilnic la fiecare gardă şi
prin aducerea la cunoştinţa sătenilor a manifestelor şi ordonanţelor primite de la Consiliului Naţional Român şi de la comandamentul militar
central al gărzilor naţionale din Oradea u;;s_ ,,în fiecare comună, în faţa
sătenilor adunaţi cu toba, scrie şi Teodor Neş - am lămurit celor
prezenţi dreptul naţiunilor la autodeterminare, ca principiu de eliberare
al popoarelor. Am evocat de fiecare dată marile mişcări istorice de eliberare naţională şi socială .,,rn.
Gărzile naţionale româneşti din Bihor au fost reprezentate pe mă
sura numărului membrilor şi a rolului lor la· Marea Adunare Naţională
din 1 Decembrie 1918, ele la Alba Iulia. Din partea Comandei Gărzii Naţionale Româneşti din Bihor au participat ca delegaţi oficiali subloc. Ioan
Buhaş din Ceica şi subloc. Teodor Stanca clin Aleşc! 60 • Alături de aceştia
au mai fost prezenţi la Alba Iulia, desemnaţi ele obşte sau pe cont propriu şi alţi ofi leri şi gardişti, între care amintim pe Teodor Neş şi Sever
Pelle din comanda secţiei Tinca, Alexandru Popescu, comandantul secţiei Ceica, etc.
O mare parte a uclunărilor de popularizare a rezoluţiei de unire, ce
a urmat actului de la 1 Decembrie, s-au ţinut din iniţiativa secţiilor
gărzii naţionale
judeţene.
Ofiţerii
din comanda secţiei Tinca loc. Teodor Neş, loc. Sever Pelle, subloc. Nistor Cosla - au organizat
astfel de adunări în marea majoritatea a comunelor din plasă, remarcîndu-se prin amploarea sa deosebită cea din Gurbediu, unde poporul a
57
5~
''

9

Go

A.S.O., fond C.M.Ţ.C., dosar 542G, f. 60
Ibidem, f. 137-138
Teodor Neş, op. cit.
Marea Unire ele la 1 Decembrie 1918, Bucureşti, 1943, p. 53-67
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depus jurămîntul de credinţă „cdtre Consiliul Dirigent şi România " 1i 1 •
La fel ele impozante au fost şi serbările cu steaguri tricolore româneşti
-- simbol al entuziastei aderări la hotărîrea forumului naţional ele la
Alba Iulia - din Beliu şi Ucuriş. La ele au participat alături ci<> comcrndatii gărzii locale şi de intelectualii locului. .,lumea din toate comunele
plasei "(i:t. Serbarea de la Cefa în ziua de 29 decembrie 1918 se încheie
cu defilarea gărzii „condus8 de agilul comandant loc. D. Abrudan 6 :1, iar
la Cusuiş serbarea are loc în prezenţa locotenentului Cornel Neagu,
comandantul gărzii comunale din Lazuri de Beiuş(H.
ln unele locuri gărzile au depăşit stadiul ţinerii unor astfel de adunări festive, sprijinind consiliile naţionale locale în aplicarea hotărîri
lor de unire cu România. Prin mobilizarea făcută de C.N.R. şi comanda
gărzii Vaşcău, la 14 decembrie populaţia plăşii a hotărît „cu mare însufleţire preluarea" puterii 6 ·\
Gărzile naţionale au constituit un element de unitate naţională mai
ales dup8 1 Decembrie, cînd Bihorul se vedea separat temporar de restul
ţ8rii prin cea de-a treia linie de demarcaţie fixată de Antanta pentru
armata română în înaintarea ei spre VPst: Zam-Ciucea-Sighetul Marmaţiei1111. Peste linia de front de pe crestele Apusenilor, pe poleci ştiute
numai ele oamenii locului, au ţinut permanc>nt legătura cu armata română, cu membrii Consiliului Dirigent al Transilvaniei, reliefînd încet
odată, dacă mai era nevoie, hotărîrea nestrămutată a tuturor românilor
de a aplica întocmai rezoluţia de unire, în ciuda greutăţilor de momc,nt.
Comandantul gărzii din Vaşcău, de pildă, a avut legături neîntrc,rupte
cu gărzile nationale din Hălmagiu şi Baia dP Criş, cu dr. Ioan Suciu,
titularul resortului dC' organizare în Consiliul DirigPnt, care se stabilise
la Brad, cu comandantul unităţilor armatei române din Deva şi Brad';~.
ln faţa situaţiei dificile, create prin sosirea în zona Beiuşului a batalionului „secuiesc" condus de căpitanul Szabo şi nwi apoi ele căpitcrnul
Verboczy, însuşi comandantul secţiei Vaşcău, loc. PPtru Popovici
aleargă la Brad, pe:>ntru a se consulta cu dr. l. Suciu în problema atitudinii şi măsurilor militare ce se impunPau a fi luate împotriva dC'taşa
mentului amintit 1i 8 ,
ln urma c1c~iunilor de dezarmare a gărzilor romJ.neşli intrL'prinse de
trupele ele sub comanda colonelului reacţionar Krcttok \\ iii, d reyimului
de teroare instaurat în Bihor, numeroşi membrii ai g8rzilor au trecut
linia demarcaţională, µunindu-se la dispoziţia armatei române sc1u <1

.,,1.r

CI TC>oclor ::---:eş, op. c ii.; /\.S.0„ fond C
.C., do~ilf 5-t'.:.'G, f. 171
ui A.S.0., fond C.i'-1.Ţ.C., <iosur 5426, f. :IU- '.i9
u, Tribuna Bihorului, 1919, nr. 6
i;i AS.O., fond C.M.Ţ.C., dosar 542G, I. 19:..l
G:, lbiclem
i;i; Constantin
KirilPscu, 1.~1oria războiului pentru intrc>yirea RomâniC'i, n,I. 111.
C>rli\i« a III-ii, p. 3!13-3!15; Tiron Albilni, op. cil., p. 24U; Gheorghe l11ncu, op. cit.,
p. l!lG-l!l7; Bilrbu ŞtPriinescu, op. cil., p. 141-1-12
7
i;
AS.O., iond C./VI.Ţ.C., dosar 542G, f. 19B
u, Ibidem, f. 100
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Consiliului Diriqent. Foştii gctrdişli din Buduredsd: Ioan Dc1n, Teoclar
I\,,fc:1gcla, Gavril Bobus, Ioan Jude, Ioan Mitran Cheşu, Ioan Ciocan, împreună cu comandanlul lor, subloc. Gheorghe Dan şi alti ţărani din localitate, cu tot gerul lunii februarie, au luat drumul munţilor şi coborînd pe valea Dră~Jcmului ctu ajuns Ja liniile armatei române cerind să
fie înroJaţiG!i. Şi din Vaşcău o parle din intelectuali şi ofiterii gărzi,
pleacă la Sibiu după 16 fcbrmnio -- clc1lă la care localilatec1 esle ocupată de trupele maghic:1re 711 • Loc. Cornel T\;ea~JU, organizatorul gărzii din
Lazuri de Beiuş, urmărit fiind de solclc1lii din detc1şamentul stabilit la Beiuş, se refugic1ză mai înlîi la Cheşci, iar ele c1id trecîml munţii, ajunge li:l
Sibiu, devenind secretar personal pc lingă dr. Aurel Lazăr 71 • Plutonierul
Traidn Groza, membru în gmda din aceiaşi localitate, s-a refugic1t şi el
pc la Lunca-Băi ta-Cîmpeni-Turdu lc1 Sibiu, pcnticipînd Ia clemonstrntiile de protest împotriva liniei de demarcaţie arbilrarP, focule de populc1tia acestui oraş în faţa generalului francez BcrthcloF:?. Reîntors Ic1
sfîrşitul lunii decembrie 1918 de la Sibiu, loc. Alexcrndru Popescu, este
pus sub urmtirire „cd spion în fdvoc.irea României" şi nevoit să se refugieze din nou prin păclurin.
Acesl fenomen c1 avut o marc amploc1re şi în zona J\lcşdului. Astfel,
într-o scrisoare adresată Ici 1 martie 1919, C.N.R.-ului din Oradea şi Bihor, subloc. Petru Ccplcu şi prof. Petru Dejcu arătau că „pentru asigurarcil vieţii am fost nevoiţi a părăsi Oradea Mare şi a fugi pe teritoriul
ocupat de trupele române"H. Aceştia se adăugau unui mare număr de
intel~ctuali din zonă, care părăsiseră Aleşdul în frunte cu primpretorele
Corneliu Beşan, pretorele Victor Creţiu, notarul Coloman Stupariu, cc
fuseseră aleşi în aceste funcţii de reprezentanţii majorităţii comunelor
din plasă în adunmea populară din 15 decembrie 1918 7·'.
,,Un alt serviciu important - relata loc I. Voşlinariu, comandantul secţiei Beiuş - pe care şi-a ţinut de a sa datorie garda naţională romană în acea regiune ca să-I facă, a fost informarea autorităţilor militare române despre situaţia din această regiune. Astfel, în mai multe
rînduri au fost trimişi curieri speciilli la Comandamentul mmatei române
din Braci şi Devc:i, servindu-ii-se preţioase informaţii de ordin m iJitar şi
strntegic"·if;_
Pe baza aceslci su<;cinlc înccrcdri ele prezentare a organizdrii şi c1cti vită ţii gărzilor naţionale româneşti din Bihor în lupta pentru urnrec1
Transilvaniei cu România, putem afirma că, dincolo de unele mi rrnsuri
inerente momentului istoric respectiv, ele au reprezentat nu numai nişte
,;,, I/Jiclcm, r. 52-5:J
;" Ibidem, f. 200
; i Ibidem, f. 102
;~ Ibidem
;:i Ibidem, f. 105--106
; i A.S.O., fond Prefectura jude/ului Rihor. Cabinetul prefectului, 390/b, f. 40
:·• lri/Juna Bihorului, 1919, nr. G; A.S.O., fond C.M.Ţ.C., dosar 5126, r. 1-2
"' ,\.S.O., /()ne/ C.M.Ţ.C., dosar 5426, l. 2-1 2!.J
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paramilitare absolut indispensabile în acele împrejurări revocaracterizate prin mari acţiuni sociale şi naţionale, dur au
fost în acelaşi timp, alături de consiliile nalionale, primele organe politice româneşti în această parte a ţării, alese pe baza dreptului ele liberă
dispunere al popoarelor, organe tranzitive ce vizau includerea firească
a Bihorului în ansamblul statal, că.mia îi apaninea în moci natural.
luţionare,

THE ROMANIAN NA TIONAL GUARDS OF BIHOR
IN THE STRUGGLE FOR TRANSIL V ANIA'S UNION TO ROMANI A

(Summary)

Thc autor of this pa per succintly prescnls lhc acll\ ity ol lhe Romani an national
guards of Bihor during the autumn of 1918 and the spring of 1919.
Afler presenting the circumstances under which thcy were formed and thein
specific constitulion, the author stresses upor their role in backingup lhe first Romanian administration in lhis part of thc counlry. Born in a re\"olulionary lurmoil, they
most oflen identified themse\ves to the people's aspirations, by ensuring peace and
public order, in supplying the population with strict-necessity goods, under !he hard
life-conditions of the waraftermath.
Their primordinary task has howe\'er been tlrnt of securing the Romanian population ils rigth to selfdetermination and, later-on, that of helping pul into life lhc
decisions of the „Grand National Assembly" of Alba Iulia pst of Dec. 1918).
Besides the „National Councils", the Romanian National Guards stood for lht>
„transitive bodies", which achieved the normal integralion of the Bihor-county wilhin
the united Romanian national state.
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NOTE PRIVIND COLECŢIA ARHEOLOGICA A LICEULUI
,.EMANUIL GOJDU" DIN ORADEA.
CONTRIBUŢIA PROFESORULUI T. L. ROŞU LA CUNOAŞTEREA
ŞI SALVAREA PATRIMONIULUI ARHEOLOGIC ORĂDEAN
de
SEVER DUMITRA~CU

Profesor lc:1 Liceul „Emanuil Gojdu" din Oradea, T. L. Roşu este decanul de vîrslă al istoriografiei locale din Oradea şi Bihor 1 • Cunoscut şi
aprecic:1t de elevii ce i-a avut la acest liceu, ele iubitorii de istorie, pentru dragostea cu cdfe a predat această disciplină, prof. T. L. Roşu a fost
şi un pasionc:1t cercetălor, la nivelul posibilităţilor sale, a istoriei locale.
În deceniul al patrulea al secolului nostru a făcut parte din grupul
Familia 2 , seria a III-a, ce a apărut la Oradea sub direcţia lui M. G. Samarineanu. A publicat, constant aproape, recenzii şi prezentări a lucră
rilor de istoriografie românească din acel timp, vădind nu numai o reală
aplecare spre studiul istoriei, ci şi posibilităţi frumoase de critică istorică, deţinînd o vreme chiar o rubrică a revistei: Cărţi de istorie1, între
1 ln ianu<1rie Hl78 am luat iniţiativa siirbi\Loririi prof. T. L. Ro';iu cu ocazia împlinirii a 70 de ani de viată. Am primil în acest sens sprijinul şi aprobarea
Tov. I. Chira şi a To\'. L. Borcea clin partea Comiletului ele Cultură şi Educalie Socic1li'>tă a judctului Bihor. La organizarea acc<,lei sârbătoriri în cadrul unui simpozion a
colabora[ şi colegul V. Faur, care de altfel s-a îngrijit cle tipărirea afişului şi organizarea simpozionului la Muzeul „Iosif Vulcan". La simpozion au participat şi colegul
Toth J~tnos, de la Muzeul „Ady Endrc" din Oradea, prof. Sabin Ciurdăreanu df> 111
Liceul ,.[manuil Gojdu" clin partea Filialei clin Oradea a Societăţii de Ştiinte IstoricE'
din R.S.R. şi Dr. Al. Porte>anu de la Institutul de Istorie N. Iorga din Bucureşti, la propunerea noastră. Ulterior, şi-au C>xprimat dorin\a de a participa la simpozion învătă
torul I. Bradu şi lect. univ. Dr. P. Puşcaşu de la catedra de pedagogic a Institutului
clc lnvă\ămînt Superior din Oradea. Tuturor le aducem muqumirile noastre. Lucia
Cornea şi Gh. Gorun 'au organizat o micii expoziţie pentru care, de asemenea, le
multurnim.
2
l'amilia, seria III, anul IV, Nr. 3--4, Oradea, martie-aprilie 1937, manşeta supracopertei cu Grupul Fcimilia.
:i v. L. Cornea,
Revi.5/(1 „f(lmilici", ~cria a III-a (1934-1940). lnclicc bibliografic,
în Crisia, VJII, Oradc•a, 197fl, p. 689---690
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anii 1936-1938. Pmalel a adunat din satele bihorene vechi inscriptii din
epoca medievală şi modernă a istoriei Bihorului. travaliu din care a rezultat cunoscuta sa lucrare, mereu folosită şi comentată de cercetarea
de specicllitatel, lnscmnări .5i inscripţii bihorene.
După al doilea război mondial. înscriindu-se în mc1rcle şuvoi al dezvoltării noastre culturale socialiste, prof. T. L. Roşu a luat parte la pregătirea istorică a elevilor Liceului „Emmrnil Cojclu", la viata culturnlă
a oraşului Oradea şi judeţului Bihor. ţinînd conferinţe şi participînd lt1
simpozioane, publicînd articole şi recenzii în ziarul Crişana şi noua serie a revistei Familin, participînd la întreagă viaţă ştiinţifică şi cullurnlă a filialei din Oradea a Societăţii ele Ştiinţe Istorice din R. S. România. A publicat, beneficiind din plin de rigurozitatea noilor studii alP
istoriografiei materialist-istorice româneşti, ale celei locale, numeroase
articole şi studii ştiinţifice asupra istoriei vechi, medii, moderne şi contemporane, a diferitelor personalităţi clin trecutul Bihorului.
Se cuvine a fi pomenită şi în aceste rînduri contribuţia Sd la păs
trarea unor documente privind realizarea unirii Transilvaniei cu România. Şi ne gîndim în mod expres la copiile făcute de T. L. Roşu după
Procesul-verbal despre Marea Adunare poporală română tinută în 13
nov. 1918 în sala de consultare CL oraşului Sătmar în vederea constituirii
consiliilor naţionale române locale, din arhiva particulară a rlr. Ilie
C. Barbul, fapt consemnat de Al. Po[leanu în capitolul MişcareCI muncitorească şi sociaiistă din Transilvania pentru Unire, în volumul colectiv Desăvîrşirea unificării Statului National Roman. Unirea Transil\·aniei cu vechea Românie, sub r.edacţia lui Miron Constantinescu şi
.
Prof. univ. Ştefan Pascu 5•
În acelaşi timp prof. T. L. Roşu a fost frămîntat de studierea bogatelor mărturii locale, bihorene, privind originea poporului nostru, istoriu
românilor din Bihor în prefeudalism şi epoca feudală timpurie. Din grija
sa pentru aceste vestigii a putut fi salvată colecţia arheologică a lui
.. Eugen Potoran" din Cirişul de Criş'i, care înmănunchea reale piese arheologice cu privire la trecutul istoric al acestui sat românesc de pe
Crişul Repede, din zona de la vest de oraşul Oradea.
Cu ajutorul elevilor săi, pe care i-a ştiut îndruma în iubirea istorici şi a vestigiilor trecutului Oradici şi Bihorului. prof. T. L. Roşu a pus.
alături de cercetările efectuate de alţi cercetătorii, în valoare sli.!liunea
arheologică de la Salca, cartier al municipiului Oradea, situată pe malurile pîrîului Peţa între Cimitirul municipal şi Fabrica de berP. AcestP

T. L. Roşu, inscmnări şi inscripfii bihorene, I, lleiuş, l9-ll
·' Dcsăvîrşirea unificării statului nafional român. Unirea Transilvaniei cu \Tchca
Românie, Bucureşti, 1968, p. 309, r. 4 „copii făcute de prof. Titus L. Roşu, Oradea"
6
S. Dumitraşcu, Colec/ia nr/Jeo/ogică „tugcn Potora11"' (,\'oli/ă asupra istoriei
vechi a hotarului unui sat), în Lucrări Ştiin/ilicc, I, Oradea, 1967, p. 73--78; în prezent
1

colectia se păstrează la Muzeul Ţării Crişurilor din Oradea
7
M. Rusu, V. SpoialJ, L. Galamb, Săpăturile arheologice de la Orar!ca in Mal. Arii, VIII, 1962, p, 159- 163

https://biblioteca-digitala.ro

Sa/ca,

Co/cc/ia arlicologică n Lic•'ului Goir/11

3

809

vcsligii, din neolitic ( cullurn Tisa, ,·. pi. I şi pi. 11/1-,)), C'pocc1 bronzului (cultura Otomani, v. pl. III/1, 3, 4, 5, 8 ,9 şi pl. III/c1 şi eventual Suciu/ ele Sus-\\'ictenberg?, pl. III/2), primCl , ir.stă a fierului (Hallslatt,
v. pi. IV/1. 4, 5, 6, 7.) a doun ,·1rstă n fierului (L(I Tcnc) cu piese celtice (v. pl. V/1) şi mai ales clncicc din marca aşezc1re de la Salca clin
cpocc1 preromană şi romană (v. pi. V /2, 3, 4, 5, 6, 7, l O; pi. VI/l--8;
pi. VII şi VIII) constituie baza colecţiei sale arheologice'. ConlinuilalPa
df' viaţă a aşezării dacice, apoi daco-romane in sPc. IV-VI estP clovcdilă dP de'icoperiri de ceramică locală din epoca ciominaţiC'i hunice şi
gepidiccR (sec. V-VI e.n.; v. pi. IX/1-6; µI. :\"/1, 3-15; şi pi. XI/7).
LucrarPa ceramicii în întinsa aşezare se' datorc'şlc• vechii populaţii
locdlc' une îşi menţine legăturile cu lumc>a romano-bizantină, clupă
cum ne-o arată un frumos pahar de sticlă (pi. X/2) găsit într-un mormint şi faptul cu această populaţie autohtonă, românească. este prc'zentă mereu la Solca în sec. VII-Xl e.n., în timpul convieţuirii cu
slavii, înainte şi dupct pcttrundNea triburilor maghiare şi pecenege în
accsll- părţi (v. pl. XJ/1, 2, :~. 4, 5, 6, 8, 9). Aceste monumente arheologice dovedesc continuitatea ele viaţă locală dacică, daco-romanică
şi românec1scă la Sa/ca OradC'a în înlreg mileniul I e.n. Sînt pagini reale ale istorici multiseculare a teriloriului oraşului Oradea din
antichitate pînă în evul mediu, dovada prezenţei aici c1 multimilenarei
populc1ţii c1ulohlone. Toate aceste piese constituie, alături de cele de
numismaticăn şi etnografie, colecţia istorică a Liceului „Emanuil Gojdu".
Alături de piesele de la Oradea-Salca, colecţia mai conţine numeroase alte VPstigii arheologice, în special unelte şi arme de piatră
(pl. II/6-10) şi bronz (pl. 111/6, 7; pl. IV/2, 3, U, 9; pi. V 8, 9), descoperile
şi în altC' localităţi ale judeţului Bihor.
Pornind, de asemenea, de la informaţia unui Piev, Dumitru Cora,
Prof .T. L. Roşu a pus în valoare o interesantă descoperire Mheologică, aşezarea dacică de pe „Dealul Viilor" clin Oradea, asupra cărda
a ţinut o frumoasă comunicare la Simpozionul naţional „Dacii, istoria şi
civiliza/ia lor", organizat la Oradea în octombrie 1971, ulterior publicată
în lucrările aceslui simpozion alături ele contribu\ii semnate de ccrccllilori de prestigiu din înlreagil ţară 10 •
Toate aceste descoperiri, studiile publicate, colecţia mheologică de
la Liceul „Emanuil Gojdu" sînt contribuţii valoroase ale Prof. T. L. Roşu
lc:1 cunoaşlerea civilizaţiei şi culturii dacice, daco-romane şi româneşti
~ T. Roşu, Hunncnzeilliche Funde aus Oradea, în Dacia, IX, 1965, p. 403--405, cf.
Fr. Ardos, Dale arheologice privitoare la Oradea şi judeţul Ril1or, în Familia, III, 4,
aprilie 1936, p. 64-65
0
Piesele numismatice urmează să fiC' publicalC' ele TO\·, /\1. Să~ianu în repertoriul
ce-l întocmeşte.
10
T. L. Roşu, J\şc~area dacicei din Dea/11/ Viilor de la Oradea, în Crisia, II,
Orndea, I 972, p. 115- I Hl
şi
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4

din vremea voievodului M0numorut de pe plaiurile sal0 natale - Bihorul, din Crişana, pămîntul provinciei românc1 şli dintre Mureş, Someş şi
Carpaţii Apuseni.

NOTES REGARDING THE ARCHAEOLOGIC AL COLLECTION OF THE
„EMANUIL GOJDU" HIGH SCHOOL FROM ORADEA

(Summary)

The aulhor pr0sents brieflv the sc:i8nlific work of professor T. L. Roşu [rom !he
.,[manuil Gojdu" high school in- Oradea in organizing a school mW,l'Ulll with the heiµ
of lhe hi~lory ci rele of the scholars from !he top for ms.
DUC' to lhe care in !he suveguarding and preserving of some arrhaeological piPcrs
from lhl' local em ironrnent, it came to thP constitution of an archaPological collection
of real interest. that contribules to the studying of llw antiquities discO\·ered in
Oradea and în the district of Bihor with concrete material. One remarks the neolithic
p·eces discovered in the place called „Salca" !he dacia11 material in the selllcments
„Salca" and „Dealul Viilor" in the environs of the town of Oradpa and the material
from the IV-V-th century that came oul accidentalty also in „Salca",
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,.OAMENI DIN BIHOR - MOMENTE, INSTITUŢII, PERSONALIT AŢI"
(Sesiune de comunicări)
de
CONSTANTIN MĂLINAŞ

Pornind din dorinţa de a da un răspuns cuprinzător şi cit mai pertinent la întrebarea „Care a fost nota caracteristică a Bihorului în luptele naţionale ale românilor din Ardeal'?", cum Ţara Crişuri lor a întins
şi a primit numeroase punţi de comunicare şi de unitate dC' acţiune
cu românii din toate provinciile pentru definitivarea statului m1ţional
unitar, Teodor Neş a elaborat cunoscuta sa scriere, ,,Oameni din Bihor",
apărută la Oradea în 1937 în care desenează viaţa şi activitatea luptătorilor bihoreni din perioada 1848-1919, prezentînd numeroase personalităţi (peste 1 OOO} împreună cu faptele lor mai mari sau mai mici,
,,rînduindu-i într-o galerie ... ", care e, de fapt, primul dicţionar al personalităţilor Ţării Crişurilor. Rigoarea informativă şi echilibrul aprecierilor fac din această carte una din sursele fundamentale ale istoriei culturale a Bihorului, păstrîndu-i în mare măsură nealterată valoarea şi
pentru cercetătorul de azi, care o găseşte utilă pe masa de lucru pentru
cele mai diferite subiecte, alături de alte cîteva titluri de cărţi ce au
emanat de la grupul de cercetători formaţi la Oradea în perioada interbelică şi avînd un potenţial ştiinţific inspirat, harnic şi deosebit de util.
Dar judecata timpului a scos în relief tot mai mult ceea ce Teodor
Neş nu a tratat în cartea sa, fie pentru că nu avea formaţia necesară
şi nu putea cuprinde fenomene cc erau în curs, fie pentru că nu a anticipc1t suficient dezvoltarea fenomenelor şi a oamenilor prin vadurile
vremii.
Ne referim la ideea că nu toţi cei care i-au reţinut condeiul au
crescut în continuare prin fapte remarcabile, unii, dimpotrivă, au scă
zut înainte de vreme, deci judecata asupra lor cere o formulare nouă,
mai adecvată. Alţii au evoluat spre fapte mai mari căpătînd noi dimensiuni. Teodor Neş nu cuprinde născuţii în altă parte a ţării, dar
care, în spiritul unei naturr1le unităţi dintotdeauna a neamului nostru,
s-au fixat în Bihor şi au activat aici mulţi ani rodnici: .,lăsăm - spune
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el - ca aceştia să fie revenclica\i de jude~ele lor, chictr dc1că în Bihor
numele lor este vecinicit prin imporUrnte instituţiuni şi fopte patriotice
şi culturale". Noi sin tem o ţară mică spre mijlocie, un popor compact
unde asemenea compartimentări prin însăşi puterea infinită şi ispititoare a exemplelor realităţii, nu se prea juslifică, decît dintr-o mîndrie locală totuşi exagerată.
In al doilea rînd, izvoarele de informare ce azi Ie putem folosi sînt
incomparabil mai complete şi mai bogate, oferind date şi ipostaze asupra oamenilor, pe care metodicul Teodor Neş nu le-a putut avea. Să nu
uităm că cercetările sale se încheie în anul 1919 cu puţine aluzii la anii
următori. Ori de atunci Bihorul a cunoscut prefaceri, a parcurs procesul
integrării sale şi a oamenilor săi în viaţa politică, social-economică şi
culturală a României întregite, trecîndu-şi instituţiile printr-un proces
de reaşezare după cerinţele legislaţiei româneşti, proces destul de complicat din care s-au ridicat noi oameni şi noi fapte vrednice de monografie, dar în care s-au ascuţit şi contradicţiile specifice societăţii capitalisle, avînd loc tot mai pregnant dezvoltarea şi organizarea mişcării
muncitoreşti şi revoluţionare.

Apoi Bihorul a luat parte la evenimentele anului 1940, a suportat
rigorile ocupaţiei horthyste şi epopeea eliberării, în care masele populare au avut iarăşi un rol şi o putere de iniţiativă ce a reeditat, într-un
alt plan, desigur primăvara anului 1919. Eliberarea a deschis drumul marilor procese revoluţionare sub conducerea P.C.R. de edificare a unei
lumi noi, mai bune şi mai drepte, societatea socialistă mullilateral dezvoltată în România, în care Bihorul de peste trei decenii se afirmă cu
puterea de muncă şi creaţie a populaţiei române şi maghiare unite prin
viaţă comună şi idealuri.
Prin această prismă a prelua şi continua genericul cărţii lui Teodor
Neş este un act necesar de responsabilitate majoră, pentru că. pre<,upune
reevaluări şi completări a tradiţiilor, identificarea tuturor lPgăturilor ce
au functionat între bihoreni şi românii din provincile învecinate, definirea istoriei comune a românilor şi maghiarilor ce şi-au găsit în acest
pămînt un rost şi un loc, inventarierea dorinţei de a trăi şi munci în
comun pentru progres, bunăstare şi civilizaţie, lupta maselor populMe
împotriva exploatării, creionarea leaderilor progresişti, socictli şi cullurali, a scriitorilor şi oamenilor de artă, definircc1 oamenilor noi şi a fdptelor noi ce înnobilează Dihorul soci,llist.
Cunoscînd că în instituţiill' culluralP clin Orc1clt>a, C(' c1u Lipc11it în
ullimii ani lucrări valoroase, cxisUi preocupări asidue pcnlru istoric1
culturală a Bihorului în context naţional şi s-au form,1t cîteva grupuri
de cercetători metodici ce au o concepţie nouă asupra interpretării
]urnii şi societăţii, un nou sentiment al istoriei, mai complex, îmbogăţit
de idei ferme, şi înarmati cu metoda ştiinţei dialectice în abordarea fenomene]or, şi care pot continua pe un plan superior ceea ce cercetătorii
interbelici risipiţi de război nu au pulut să mai facă; lect. univ. Traian
Blajovici, directoru] BibJiotecii judetene a re lansat în 197 5 genericu]
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cărţii lui Teodor Neş într-o formulare mai cuprinzătoare: ,,Oameni din
Bihor, momente, instituţii, personalităţi", orgcrnizînd pînă. acum două
sesiuni de comunicări pe această legendă.
Cea de a doua, înlr-un evident progres ele subslanţă. şi aliludinc
faţă de subiect, a confirmat din nou utilitalec:1 acestei iniţiative, care,
nefiind conjuncturală, cere sistem şi program cu bălaie lungă şi lmgă.
Credem că prin cea ce s-a făcut pînă-n prezent se poate avea încredere
în viitorul acestPi idei, la care s-au ataşat şi cet-cPtătorii clin ţară. ln plenul ediţiei a doua s-a expus viitorul social-economic şi edilitar al municipiului Oradea, (dr. Gh. Suciu) politica Purliclului Comunist Român
de rezolvare a problemei naţionale în lumina realizărilor clin judeţul
Bihor (prof. univ. dr. T. Pop şi conf. univ. dr. I. Deliman), s-au evocat
viaţa şi activitatea revolu\ionară a lui Tiron J\lbani, Eugen Rozvan şi
N. Cristea de către Al. Porţeanu, cerceUilor şt. princ. la Institutul de
istorie „Nicolae Iorga", prof. N. Bocu şi St. Kărăsi, s-au evaluat personalitatea lui Ion Buteanu (prof. Titus L. Roşu), Tabc'-ri Geza (Robotos
Imre), Traian Tămaş (Ion Bradu), Al. Roman (I. Cardoş), Georgiu Popa
(lector univ. P. Puşectşiu). Ersilia Geoldeş a întocmit catalogul celor
15 culegeri tipărite şi 49 de discuri de folclor bihorean edita te din 1956
pînă azi, subliniind valoarea şliintifică a antologiei „Folclor muzical
din Bihor" de Traian Mîrza, C. Mălinaş a prewntat Oradea ca c:ontru
tipografic de carte veche românească ( 1570-1830), St. Vasilescu a definit rolul lui I. Vulcan şi al revistei „familia" pentru promovarec1 teatrului românesc, iar V. Faur a sinletizat programatic pe tema cerinţelor
cercetării locale în contextul istoriografiei naţionale.
ln concluzie, o manifestare generoasă ce se distinge prin specific
şi exigenţă în îndeplinirea misiunii sale, beneficiind ele sprijinul Comitetului Judeţean de Cultură şi Educciţie Socialistă. Sugerăm ca sesiunec:1
următoare să se alinieze pe o singuă problemă: Reuniunect „Cele Trei
Crişuri" de la a cărei înfiinţare se vor împlini în 1979 şase decenii şi
pentru care absentează pînă în momentul de foţă o cercetare monografică.
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Cărturari şi cărţi în spaţiul românesc medieval,
Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1978, 158 p., 5 hărţi

r:forlul meritoriu depus de istoriografia noastr/1 contemporană penlru dC'gajarcil
ignoranţă a vechilor tipilrituri româneşti datînd clin evul d0 mijloc, est0 pregnant
demonstrată de cartea profesorului şi cercetătorului clujean Octavian Schiau, apărutiî
in primăvara anului 1978. Autorul abordează chestiunea culturii româneşti medieval0
din perspectiva tradi\iilor culturale ce îşi au rărliîcinile la cronicari, dar şi mai înainte,
a conştiinţei originii şi uniti'iţii poporului român, atît cea populară cit şi cea cărtură

din

rească.

O. Şchianu·. şi-a propus
neşti relalive la activitatea
ţări române, în mod special

s[1 sintelizeze rezullatele cercetărilor istoriografiei româcMtur[1rească şi schimbul de cărturari dintre cele trei
pe baza circulaţiei tipăriturilor româneşti din Ţara Românească şi Moldova spre Transilvania, cit şi a celor tipărite în interiorul ei. Făcind
bilanţul cercetărilor de pînă asU\zi, autorul înregistrează contribuţiile aduse de numeroşi oameni de ştiinţă, dintre care se remarcă N. Iorga, I. Bianu, N. Hodoş, D. Simonescu, dar şi cercetători locali clin mai toate colţurile ţării. In schimb, autorul
neglijeazZI contribuţiile importante ale Doinei Năgler (Catalogul Transilvanice/or, I,
(sec. XVI-XVII, Sibiu, 1974), Constantin Pascu (Cartea românească veche în Biblioteca
Rru/(entha/, Sibiu, 1976) şi Florian Dudaş (Cartea veche românească din Bihor, Oradea, 1977), dintre care ultima elucidează exhaustiv circulaţia cărţii vechi în Bihor,
scoţînd la iveală sute de tipărituri româneşti necunoscute de istoriografie. Aşadar,
repetatele apeluri ale autorului către cercetătorii contemporani pentru conjugarea
eforturilor în scopul inventarierii vechilor noastre manuscrise ~i tipărituri, a descifrării
şi stringerii tuturor însemnărilor de pe acestea nu au sens, O, Şchiau dezvăluind indirect - faptul că nu are cunoştin\ă de cercetările care se fac de mai mulii ani
în cadrul Oficiilor pentru patrimoniul cultural naţional de pe lîn~Jct muzeele din întreaga tarii şi ale căror rezultate au început să fie publicate din HJ76.
Din aceastii perspectivă, ultimele trei capitole ale căr!ii sînt deficitare. Autorul
urmăreşte interesul românilor din Transilvania pentru tipăriturile din Ţara Românească, circulaţia cărlilor muntene precum şi a Cazaniei lui Varlaam în Transilvania,
sintetizind însă rezultatele unor cercetări mai vechi, de multe ori depăşite. Fireşte,
munca migăloasă îndeplinită de O. Şchiau este mai mult decît meritorie, dar rezultatul este sub cel scontat de cititorul avizat şi cit de cit informat.
I se mai poate reproşa lui Octavian Şchiau cercetarea neselectivă a depozitelor
de carte din Transilvania. A ignorat marea majoritate a colecţiilor de carte veche
sau bibliotecile muzeelor din judeţele transilvănene şi nu puţinele colectii asemănă
toare, cvasi-muzeale, de pe lingă eparhiile din aceeuşi parte de \arii. La fel, au fost
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neglijate bibliolecile judeţene, de\inătoare de numeroa5e exemplare ele carte ,·eche roprovenite clin cichizi\ii sau donatii.
ln fine, nu putem să trecem peste valoarea didactică a c,-1rtii, IZir,-1 il cvidentia
faplul c/'1 ea oferă celor ce se pregătesc pentru catedră o foarte rigurot1s,i trecere
în revistă a bibliografiei şi o mai pu\in reuşită, dar destul ele sugestivi\ irnil~Jine a
ceea ce a însemnat circula\iil cărţii vechi româneşti în Transilvania.
mânească,

GHLORGHL GORLT~

FLORIA N DUDA

Ş,

Carte veche românească în Bihor. Sec. XVI-XVII. (Catalog),
Editura Muzeului Ţării Crişurilor, Oradea, 1977, 202 p. + 45 lustraţii
ln I 'J77 a fost tipărit, în Eclitura J\lu1.eului Ţării Crişurilor, cataloqul lui Florian
Cartea veche românească î11 JWwr, de5Linat il prezenta speci<1lişlilor, dar şi
publicului interesat, ,, ... cele mai vechi cZ1rţi tipărite ln limbil română descoperile
pîn(1 în prezent în Bihor".
Precedat de o scurlă Prefo/ă, catalogul preLintă 15G exempl<1re de carte veche
românească din secolele X\'l-XVII, individualilale cronologic, geografic, ilnalitic şi
documenlar. Contribuţia autorului se concrelizeaz[1 in publicarea a nu mai pu\in de
120 de exemplare inedite, descoperite ele FI. Ducia<;;, în urm<1 unei severe cercetări de
teren, precum şi a unei exhaustive treceri în rcvl~lă a surselor bibliografice, fărci a
ocoli şi unele izvoare arhivistice.
Meritul lui FI. Dudaş nu se rezumă numili la descoperirea şi publicarea celor
120 ele cărţi vechi qc'isile la un moment dat în Bihor, ci şi la încercarea de a reconstitui istoria fiecărui exemplar în parte, nu pentru valoarea intrinsecă. a acestora,
ci pentru o migăloasă şi ri'1bdutoare conturare a unei epoci culturale româneşti, incZ1
insuficient cunoscute. Desigur, aflat lu prima încercare de asemenea fel - şi viitorul
oferind şansa unor noi descoperiri care să împlinească aceaslZ1 cercetare -, rezultatele nu par spectaculoase. ln schimb, în moctul discret, specific acestei ştiin\e istoril:e
auxiliare, sînt adunate la un loc date istorico-culturale care reprezintă - aşa cum
scrie în Prefaţă autorul însuşi - ,,crîmpeie de via\J. culturală românească ... care
atest;\ striidaniile spirituale ale unor oameni din popor ... ", tocmai vocea acelor
.,fiiuritori oi istorici" atit de qreu de prins între cifrele seci ale conscrip\iilor urbariale, ale statislicilor şi ale sofisticatelor formule de polite\e ale rpocii.
Autorul c1re ~i meritul de a fi oferit ştiintei istorice prin c1cest cc1t11log de carte
vrche, ("e11 mni complct.'i rc>pertoriere a fondului de carlP VC'che din Bihor clin secolele X\'I-XVII întocmit vreoclată, impuninclu-se necesilateo de a continua şi cu secolul ul XVIII-iea, cu nceeaşi rigo,tre şi acurntetc ştiin\ificrt, în ciuda e[orlurilor ~i
mai mari de care va fi nevoie.
Dar importanta acestei cărti consUi mai ales in faptul di e,1 se si111C'a1/\ printre
primele lucrări din tara noastrfl care şi-au propus repertorierca fondului de carte
veche dintr-un depozit sau dinlr-o anumită zonă geograficil, cartea lui Florian Dudaş
fiinct chiar prima apărută din cea de-a doua categorie. In acelaşi timp, ea constituie
un însemnat instrument de lucru la indemina cercetătorilor istoriei şi a istoriei culturii, marele succes de care se bucură în cercurile de specialitate fiind perfect justificat.
Dudaş,

GHEORGHE GORUN
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ALEXANDRU DUŢU
Cultura română în civilizaţia europeană

modernă

Fclilurn Mi1wrvc1, Bucureşti, 1~)78, 268 p.
naţionali'1 (elinlre can• rl'll•\·,-1111:
HJGO; CdT/ilc ele i11tekpciw1e în
culluru rnmcînă -- l!J71 şi 1072; Sin/C'ză 'ii 0TiCJi11<1lilcll1' în cullurn română - 1D72;
U nwnhlii români ~i cult urn C'l lWJ)l'<I nd I !17 .:I.). spunem do ref crin \[t pentru c(t ell'
reprezintZt temeinice analile teoretice ale rilportmilor dintre faptul de cullurZ1 :;,i
viziunea despre lume !;>i om pe care acesta o cuprinde>, istoricul român încearcZ1 într-o carte nouZ1, <;,i reu~eşte dealtfel, sZ1 defineuscZ1 rolul şi locul culturii române în
civiliza\ia european[1 modern;\. Chiar simpla enunwrare il tillurilor cupitolelnr ar r:1mîne suqestiv[1 în <1cest sens, de,1\'[tluindu-ne ele la bun în<.:eput o carte în care ni !'><'
cuvîntii, în contextul culturii noastre, clr-;pre unitate !:,i diversitate în epoc,1 umanist:1
european,\ dC'sprC' mnc!Ple şi imaqini ule iluminismului sud-est european, despre filozoful şi patriotul C'uropean şi român în trecerC', de la o form,-1 de universalitate l<1
t1lta, prin umanism, iluminhm '?i prC'romantism, spre noi raporturi culturalC'.
ProblemC'IC' cullurale aborclc1te în cuprinsul ci"trţii sînt diverse• ')Î complicate,
faptul \inînd de însf1<;;i desfZ15urarea interferen\c'i snu a conexiunilor intelectuale. Procesul evoluti\' intern ne este înf[1\i<;;at însi"i unitar, i!pZ1rîndu-nc s,-1vîr<;,it în cadrul
aceloraşi culturi şi popor. Şi, indiferent ci't opera timpului romiÎnesc ce-l analizeaz,-1
este de naturii artistic[1 scrisă. sau fi~Jurativi'1, ea oglindeşte mcnti!litateu creiltorului,
a grupului 61ruia el îi apa[\ine şi a cititorilor ci'1rora li se adreseaz[1, fiind astfel în
m[1surii. s[1 dezv[1luie modul în care s-a organiwt i:ICtivitatea intelectuul(1 la un moment dat, i!clici'1 modelul culturnl cit şi ima~Jineu pe care o societilte şi-o fiice despre
sine şi imaginea pe care şi-o face despre anii.
Referindu-se la creaţia scris[t şi pominei de Ia analila cum oilmenii clin secolele XVI-XVIII delimitau grupele de literaturi, Alexandru ~ouţu preciLează ,.<.:,-,
poate fi individui!lizatr1 o literaturZ1 sapicntialZ1 cilre oferea pilele de viu\Z-1 şi înclrum[1ri concise, o literaturZ1 istoricii. menit[1 s[1 rcfac[1 destinul popoc1relor în timp, o literntur8. ele delectare care reconstruia lunwa în sfera imaginarului şi o literatur,"1
epistolar;\, destinat[1 a facilita comunicarea directZ-1 şi imediati"1 ... • Deoarece, clarilicZt
autorul, .,Ceea ce a fost identificilt de istoricii literari filologi drept literaturi"1 reliqioi!să, populară. şi istoric[t nu reprezint[t decît a diviziune modernii. aplicat[1 unei
culturi scrise cu o structură deosebit[1 în mentalitatea oamenilor de acum douii. sau
patru secole. Literatura religioi!să nu a fornrnt un singur bloc, de vreme ce în compoziţia ei a intrat literatura de ritual, literatura de învăţături damaschine sau cazanii - , literatura de edificare ~i istoric[1 - vieţile slin\ilor - , literatura didacticii. ciir(i de cult, ca Ceaslovul sau Octoihul folosite în şcoli parohiale. Atila timp cit biserica a fost singura instituţie cullural[1, ea a oferit întreilga literaturii.; pe m[1sur[1 ce
alte institu\ii şi-au f[1cut apariţia, literatura eclesiaslici"i a intrat în recul şi locul ei
a fost ocupat de culegerile de maxime, de istoriile universi!le scrise în spirit raţio
nalist, ele manuale." După cum „Literatura populară care a fost difuzată de autori
anonimi pentru cititori instrui ţi nu formează. nici ea un singur bloc ... " .,Singură în
această schematizare convenţional8. încheie cercetătorul - literatura istorică are
un caracter orqanic" (p. 9-10). Este, desigur, o clasificare a scrierilor în funcţie de
nevoile lu care acestea erau chemate să răspundJ. Autorul însoţeşte schema propus,-1
de exemple care sînt lot atîtea argumente care atestii, deopotrivu, aportul român lu
curentele şi stilurile europene.
Subliniam mai sus ci'i procesul evolutiv este tratat ele pe un plan conform unei
culturi unitare. Chiar cultura europeană este considerali'i o unitate aparte, cu aceleaşi
funda\ii, ţeluri şi soluţii de rezolvare, Alexandru Du\11 definind, probatoriu, o dubl.i
direc\ie sincronu, anume faptul că „europenizarea sud-estului european a avut loc

Dup;'t mai multe

c(1rţi

de n,ferin\(1 p0ntrn cullura
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concomitent cu europenizarea occidentului•. Astfel că în definirea modelului cultural
român, a modelului român iluminist cit şi a rolului dovedit în procesul de interferenţii, comparatistul român realizeazii o depăşire atît a poziţiilor romantice şi pozitiviste care exagerau acţiunea factorilor interni, cit şi a clişeelor despre „stagnarea
orientală" şi „renaşterea" miraculoasii, sub impulsul Luminilor occidentale. Se afirmă
clar, că „Schemele intelectuale din culturile sud-est europene de la cumpcina secolelor XVIII-XIX nu vor apărea integral şi cu autenticitate în lumină dac[1 se va
porni de la modelul care propune stabilirea modului în care iluminismul occidental
a fost transformat în Centrul Europei, a fost adaptat, apoi, de regiunile balcanice periferice, care au transmis rezultatele zonei centrale balcanice, ci dacă se vor studia
conceptele care apar în textele scrise şi în frescele realizate în Sud-Est, atît în
epoca Luminilor, cit şi mai înainte" (p. 106). Autorul chiar realizează acest studiu
în unul din capitolele mai extinse ale cărţii, înfăţişîndu-ne dinamica internă a evoluţiei culturii româneşti ele la forma de universalitate medievală la cea modernă.
Deosebit de interesanll'1 ni se dezv[1luie, de pildă, pătrunderea şi preluarea ideilor
umaniste în nivelul cultural următor, în cuprinsul marilor compila\ii de cronici interne ale veacului al XVIII-iea, scrise de Stolnic, de Cantemir, Radu Lupescu ori
Nicolae Stoica de 1 1-Jaţeg, ale căror opere s-au răspîndit în toate cele trei provincii
româneşti şi în straturi sociale tot mai adînci, genul cronicilor începînd astfel al
culliva pinii şi cărturarii populari. Pentru a convinge, cerceti1torul dă. exemple concrete: ,,Istoria Stolnicului a alimentat gîndirea cărturarilor de la Rîmnic, ale căror
ciir\i au p[1lruns pînă în sulele maramureşene", ,,Hronicul lui Cantemir a devenit o
surs[1 pentru intelectualii de la Blaj• şi Oradea (p. 122, 127). Sugestiv este chiar modul în care vechea Dacie, a ciirei imagine a pătruns în conştinţa colectivă, s-a preschimbat, ca expresie a ideii unitătii de neam şi a unităţii culturale, ,.într-o nouă
Dacie, imagine cu un caracter social-politic dominant şi cu o forţă de atracţie atît
de puternicu incit a reprezentat focarul proiectului existenlial colectiv" (p. 123).
Dinamica internă a evoluţiei culturii româneşti, Alexandru Duţu o continuă, în
cuprinsul a aproape o sută de pagini, studiind-o atît în zona circulaţiei ideilor cit şi
în cea a limbajelor figurative, şi deopotrivă a expansiunii cărtii ca indiciu ai constituirii unor noi structuri mentale.
Prin intermediul capitolului ullim, privind Conexiunile clin cu/lura română, se
urmiireşte, în paralel. difuzarea în alte spalii de culturu a valorilor elaborate de c.'."1tre centrele româneşti, în cancelarii domneşti, tipografii, şcoli, pe şantierele arhitectural<' şi în mănăstiri. Ele reprezentau mesajul de civilizaţie transmis de o colecti,·itale care se manifestu apărătoare a unor principii, şi nu dintr-un imperiu dornic sct
impună programul său cultural pentru a-şi consolida dominaţia politică. Ni se înfă
ţişează şi în acest sens coordonate ale unei conexiuni intelectuale intense „care 11
dat continuu, datorită libertăţii de iniţiativă culturală, rcispunsuri clare programului
habsburgic şi modului de viaţă otoman, impulsurilor venite din Nord şi Răsărit, plă
mi\dile în timpul dezbaterilor cu misionarii catolici, refugialii protestanţi, şi cărtu
rarii greci ... •
In totalitatea lor, argumentele autorului dovedesc că sinteza cullurală românească ni se infă lişează originală „pentru că a pus în mişcare forţe care preexistau
şi pentru că a ajuns să se închege într-o nouă formă culturald. •
Cartea însăşi este o sinteză, fondată de către eruditul comparatist pe o documentare boqată şi citate ilustrative, pe referinle de specialitate c:are implică autoritatea multor cercetători români şi străini. Cu bogăţia de date, cu relaţiile culturale
evocate limpede şi curgător, volumul se impune de la sine lecturii tuturor celor
interesaţi de istoria culturii şi spirilualitălii noastre. Cartea se înscrie astfel intre
cele mai de seamă contribu\ii ale ultimilor ani la scrierea unei viitoare istorii a culturii naţionale.
FLORIAN
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GABRIEL

831

ŞTREMPEL

Catalogul manuscriselor româneşti, B.A.R., 1-1600
Editura ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1978, 420 p.
Aşteptat, ca de altfel orice lucrare de valoare culturalJ. naţional;:'t, cu un deosebit
către toţi cercetătorii literaturii române vechi, primul volum din Cutulogu/
manuscriselor româneşti ne înfăţişează o restituire demnă de toatii 'aten\ia, scopul
autorului fiind acela de-a iniţia elaborarea unui Corpus al tuturor manuscriselor
româneşti vechi din ţara noastră. ln acest prim volum, Gabriel Ştrempel prezintă, în

interes de

cuprinsul a circa 400 de pt1gini, un numiir de 1 G00 mt111uscrisC' rom;rn05li din fondul
Bibliotecii Academiei Republicii Socialiste România.
Aşa cum ni se înfăţişează, lucrarea reprezintă o cartc-clocumcnt, depăşind cu
mult accepţiunea de simplu catalog, pentru cii este o restituire competent stabilitZ1
a trudei culturale (care încă nu este cunoscutu aşa cum ar trebui şi merita sJ fie
cunoscută) a zeci şi sute de dascăli, monahi, dieci, preoţi şi grlim[1tici în postura
medievală. de învă\aţi propovăduitori, adică. de militanţi culturali, care le-au scris ';i
riispîndit în primul rinei pentru a ne afirma şi susţine limba şi dreptul la cullurZ1,
iar pe urmă, în contextul realitiiţilor istorice, pentru a suplini, sfidînd oarecum prin
numi\.rul, importanţa şi circulatia lor, lipsa sau activitatea neîndestulatii a tiparului
într-o serie cte ţinuturi şi în an11mite perioucte ale evului românesc.
ln felul ei, ct1rtea este o bibliografie românească. Reţine cu ct0osebire atenţia
istoricilor, filologilor şi bibliologilor români, evident alături de informaţia de proporţii ce-o oferă, prin metoda cte lucru folositi't în descrierea textelor. Ni se înfăti
şează şi propune în cuprinsul prezentării analitice ştiinţifice a manuscriselor un
model concentrat (interesînd paginaţia, conţinutul general, mărturiile copiştilor, grafia
şi provenienţa fiecărui text), uşor accesibil, la care, în ce ne priveşte, subscriem,
deoarece vedem în el forma acactemici\. cea mai potrivită în prezentarea textelor
manuscrise din întreaga \ard, care pe urmă. să îng[1duie elaborarea Corpus-ului
naţional.

Cartea lui Gabriel Ştrempel constituie astfel o premieră, valoarea ştiinţifică ală
turînd-o inestimabilei Bibliografii romaneşti vechi (ce cuprinde tipăriturile noastre
apărute între 1508-1830) scrisă de Iot1n Bianu, Nerva Hodoş, Dan Simionescu.
Analogia, îndrepăţită şi fireascii, cred0m, oriciirui bibliolog, dovecteşte şi ea necesitatea cunoaşterii cărţii cte către toli acei care studiazJ limba, literatura şi istorit1
românească, indiferent că realizează sinteze ori lucrări mai restrînse, manuscrisele
provenind din toate ţinuturile române<;ti. Din Ţara Crişurilor ne sînt prezentate un
număr de 22 manuscrise. Dintre ele, 14 texte au fost donate Bibliotecii Academiei la
sfîrşilul veacului trernt cte către Vasile Mangra. Ne-a reţinut cu deosebire atenţia
volumele (trei lil număr) conţinînd cercetările intreprinse de istoricul Nicolae Densuşianu în cursul anului 1878 la Oradea, a căror rezumat l-a publicat în 1880 în
Analele Academici Române.
O parcurqere recentr1 a lor (în septembrie a.c.) ne-a prilejuit notarea unor
deosebiri şi am[inunte, inedite pînă acum, surprinse în cercetarea lui N. Densuşianu.
lată, de pildii, opiniile istoricului asupra manuscrisului unuia ctin cele mai vechi texte
dramatice româneşti: Occisio Gregarii in Moldavia Voc/nc tragcdice cxpressa. ln lucrarea tipărit/\, în 1880, îl consideră „manuscris anonim" lucrat „în epoca de la
1777-1780". Prima impresie, cea cte la faţa locului, a istoricului difer ii însi\, în notele
sale manuscrise ctc la Oradea observînd că scrisul este al lui Samuil Vulcan şi „este
probabil că şi opera este a dînsului Cil atît mai mult că tragedia aceasla se afla
dimpreună cu alte ci\rţi ale episcopului sub o bandă (de hîrtie-FD) pe care însemnase dînsul cu mina proprie: Epistolae, Versus, Obicetiones et Tragedia" (B.A.R., Ms.
rom. 397, f. 74). Nu se ştia, de asemeni, pînă în prezent că N. Densuşianu a văzut
şi înregistrat, cel dintîi, importantul manuscris al lui Samuil Vulcan, cunoscut în
literatura epocii luminilor sub numele de Tratat clcspre vi11clecarca morburilor poporului ele la ţară (v. studiul lui Pompiliu Teodor, în Fraghmcntariul iluminist, p. 241 ).
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li descrii! c1stfel: .,Un m;inuscris românesc, pmte cu carnctc>rc cirilice, parte cu lc1ti1w,
1,-,r,-, litiu, care s-ar putPil suplini aslfl'l: Carte ele medicină pentru ţăwni, cu pri\·ifl•
fo morburile ele care suferă clînşii. In folio 256 f., ~1s. autograf de Silmuil Vulcan."
(B.A.R., Ms. rom. 397, f. 62). In finP, al[1turi de iJlte date, N. Dcnsu<,ianu mai înr(•qistreazt1 prezenta în 1B78 la Oradea a unui „C<itehism despre năra\·uri pentru ~ă
tean", in folio, 95 p.u, consicterîndu-1 tot un manuscris autocJruf al episcopului Samuil
\-ulcan, pe care de asemeni nu l-a cuprins în studiul publicat în Anall'!e Acadt·rniei,
iar în 1923 Iacob Radu m1 l-a mai q[,sit, rZimînind astfel inedit.
Am fltcut aceasUi paranteză. în cadrul prE:Zcntei note bibliografice, deoarece
dezvJluirile aduse (interesante, credem, pentru cercetătorii iluminismului românesc)
ne-au fost prilejuite şi uşurate chiar de apariţia cărţii lui Gabriel Ştrempel, dovedindu-se în mod concret utilitatea deosebită. a acestui instrument de lucru.
Aşteptăm c.'1.1 acelaşi interes apariţia volumelor urmiitoare ule acestei lucrc1ri.
FLORIAr--:

DUDAŞ

ION LUNGU,
Şcoala ardeleană, mişcare ideologică naţională iluministă,

Editura Minerva,

Bucureşti,

1978, 505 p

Cerceliitor cu vechi stale de sen·iciu în cercetarea iluminismului românesc, Ion
Lungu îşi publicii în Ectitura Minerva rezultatele unei cercetări de peste un sfert de
secol, veritabilă sintezii a ideologiei Şcolii ardelene, aşa dupii cum îşi propune şi
autorul în capitolul introductiv şi îndeplinit în cea mai mare parte.
Exegeza cercetătorului clujean debutează cu o severă analiză a literaturii dedicate Şcolii ardelene şi iluminismului românesc în general, cit şi a poziţiilor pro şi
contra a unor istorici şi oameni de culturii, faţă de şcoala transilviineană. Ceea ce
este remarcabil în atitudinea autorului este sinceritatea faţii de opera unor cercetă
tori, dar şi a sa însăşi, impunîndu-şi o reexaminare criticZt a propriilor investigaţii
,. ... nu din considerente subiective, conjuncturale, nici pentru a relativiza concluziile
anterioare, ci în lumina exigenţelor obiective ale procesului de cunoaştere". Şi este
firesc, avind în vedere explozia de lucriiri dedicate iluminismului românesc, Ion
Lungu consemnînd numele a nu mai puţin de 39 nucetiitori consacraţi, specializa\i,
sau care s-au ocupat numni tunqenlial de aceaslZi problematicti în ultimele dou.i
decenii.
De formaţie filosof, fost student al lui Lucian 131aga, autorul abordeaz.-1 ideologia
Şcolii ardelene siluindu-se deschis pe poziţiile m<1terialismului dialectic ~i b,toric în
interpretarea mişcării de .idei a epocii. Primul deziderat al cZtrţii îl constituie - cum
era şi firesc - definirea locului şi rolului Şcolii ardelene, ca mişcare ideologică în
istoria culturală şi a ideilor din Transilvania şi a întregii ţiiri, apoi raporturile ei
cu mişcarea ideologic[1 europeană ,, ... iliră concesii folii de teoria «filiaţiei de
idei» ... •, cum îşi propunea autorul în capitolul introductiv. ln fine, al treilea deLiclerat ii constituie cercetarea moştenirii culturale a Şcolii ardelene, fireşte o valorificare critic[1 şi nu o preluare a ei nediferenţiată. Structura echilibrată a clirtii. analiza sistematică şi energicii, nervul stilului, precizia şi competenla interprelZ1rii textelor nu poate însii acoperi unele lacune: limitarea exegezei unei mişcări ideologice
na/ionale la scrierile a patru corifei, indiferent de valoarea acestora, expediere<!
rnporlurilor dintre Şcoala ardeleană şi unele forme ale iluminismului european, altele
decit cele austriece şi franceze, etc., iar sfîrşitul brutal al cJrţii ne îndeamnc1 s.:i.
suspectZ\m unele cauze subiective, o limitilre arbitrarc1 şi fc1ră sens a spaţiului tipogrufic din pilrtea editurii. De asemenea, se resimte lipsa concluziilor autorului.
Oricum, sinteza ideologiei Şcolii ardelene realizat.1 de Ion Lungu repre.tint.-1
incii un pas spre sinteza monografic;, exhaustivc1 anun\at;:i d(.'ja de Editura Minen·u.
GHEORGHE GORL'N
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E L E NA R O D I C A C O L TA,
Circulaţia tipăriturilor

vechi româneşti în secolul al XVIII-iea
în comitatele Arad şi Zarand, în Ziridava, X, Arad,
Muzeul judeţean, 1978, p. 679-690

Studiul recent al Flenci R. Coltil, publicat ele Muzeul juclc\eiln Araci, trece în
revislZt circulil\iil cZirţii vechi româneşli în pttr\ile Aradului şi Zi'tranctului, ,Hlucînd
ciule preţioase pentru a susţine pc'itruncter0a şi intensa folosire uici a c[irţilor româneşti clin celelalte provincii, mai ales clin Molctovu, Tilra Româneasci\, clar şi din
centrul Transilvaniei, ca urmare a cerinţelor populuţiei mujoritar0, înaripate ele sentimentul conştiinţei uniUi\ii ele neam şi credinţi\. Sînt identificate în teren G9 ele c[irţi
din sec. al XVIII-lea şi 763 din secolul urmi\tor, la care se acluug[1 utcsUiri despre
illlele pe care nu ni le-a remis vitregia vremurilor.
Dar, desigur, aceste date preţioase nu pot fi ctecît incomplete, deoarece se înLemeiazii pe cercetarea numai a fondului ele carte depistat în judeţ pînZt acum, făr[i
il fi cuprins ci'tr\ile c,ire prin diferite căi au migrat în secolul nostru spre marile
biblioteci din ţar[i sau ele peste hotare.
Este foarte util să afli\m că în secolul al XVIII-iea au continuat s,1 circule cur\i
functamenlale pentru viaţa comunitZiţilor s[iteşti, cum sint Provila de la Govora, indreptarea legii de la Tîrgovi.5tc, Noul testament de la Hă/grad, al[1turi de cure apar
tip[triturile iviriene, atit de eficace pentru evoluţia unitară - în tot spaţiul românesc a limbii române. Cercetătoarea de la Arad completeaz[1 aslfel şi peisajul
ci\rţii de la Tîrgovişte faţă de inventarul dat de Ioana Cristache Panait în studiul
Tipărituri lîrgoviştcne din sec. al XVJ/1-/ea în satele transilvănene (în Tîrgoviştc cetate a culturii româneşti„ 1974) şi din care, de fapt, sînt omise o serie de judete,
între care Aradul şi Bihorul. I. C. Panait se referii acolo mai mult la centrul şi sudul
Transilvaniei, ceea ce restrînge considerabil sfera de rcferinţ,1 şi concluziile cercetiirii
sale. Aceasti\ împrejurare ridicZI din nou chestiunea modului în care se întocmesc
uccste „corpusuri" sau „atlase" zonale, ele fiind făr[1 şanse integrale, citii vreme nu
se sprijinii pe o cercetare şi cunoaştere deplină a depozitelor jude\ene şi a colecţiilor
particulare, a căror inventariere e posibilă numai prin o coordonare a eforturilor sub
auspiciile Oficiilor pentru Patrimoniul Cultural Naţional.
R[1mînînd numai la cele 5 principale tipi'trituri trase de Antim Ivireanul la Tîrqovişte între 1712-1715, prezenţa lor la Arad, pe baza cercetării [Jenei I. Colta, şi
în Bihor, pe baza cercetărilor noastre (vezi lucrarea Circulaţia cărţii de la Govora,
Tîrgo\'işte şi Rimnic în Bihor, în curs de apariţie la Tîrgovişte). adaugă listelor date
de Ioana C. Panait încă un exemplar pentru Octoihul din 1712, 5 exemplare pentru
Liturghiile din 1713, un exemplar în copie manuscrisă, ceea ce este foarte important,
pentru Molilvcnicu/ din 1713, 2 exemplare la Calavasieru/ din 1714 şi 3 exemplare
pentru Ceaslovu/ din 1715.
Chiar cu aceste completări, nu avem decît o micii parte din considerabila
bibliotecZI mobilă a românilor ce a circulat în permanenţă pe deasupra graniţelor
pînă aici, indiferent de stăpînirea sub care vitregia vremurilor ne-a supus, şi a dat
unul din factorii esenţiali de dezvoltare sincronică a limbii şi conştiinţei unităţii de
neam şi de leqe.
Se subliniază în lucrare că noua împiir\ire administrativii din 1741, prin care
comitalul Arad cu Zarandul şi Ineu! erau încorporate Ungariei, după ce 115 ani a
f[1cut parte - cum era şi firesc - din principatul Transilvaniei, nu a putut zăgăzui
afluxul de carte veche românească in cimpia Aradului, graniţele dovedindu-se şi
mai puţin operante în zona muntoasii.
Astfel, clacă la Hălmagiu, care devenise punct vamal după 1741, se adună un
b?qat f.ond_ de carte, în schimb din aceeaşi perioadă sînt semnalate peste tot, deci
ş1 m c1mp1e, alte 69 de exemplare de carte veche româneascii, provenind mai ales
53 - Crisia '79
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de la Râmnic, de la Bucureşti şi, în mai micZ1 mZ1sur[1, de la Blaj. Parcurgînd acesl
studiu, sîntem îndreptJ\i\i si\ aştepUim ele la Elena R. Coltil catalogul ilnalitic care
să individualizeze fiecilre exemplar de carle \'Pche româneilscii existent sau măcar
atestat în judeţul Arad.
CONSTANTI:\' ~fALI'.\"AŞ

V I O R E L F A U R,

Societatea de lectură din Oradea (1852-1875),
Oradea, Muzeul Ţării Crişurilor, 1978, 336 p.
Pentru a evaluil la dreapta ei dimensiune monografia lui Viorel Faur, harnicul
ori\dean de al ciirui nume se va ataşa clarificarea multor chestiuni ale
istoriei vieţii culturale a românilor din <1ceasti\ parte de ţar,i, avem ne,·oie de doui1
puncte de referin\Zt pe care le redZlln în continuare. ln 1922 Nicolile Firu, in cartea
Urme vechi ele cullură romcîncască în Biliar, spune printre altele despre Corul Iiilt1ria
şi Societatea de Jeplură: ., ... deşi aceste societiiţi au fost înfiinţate în timpurile mai
recente, urmele lor au pierit cu totul şi abia dacă mai sunt azi cî\i\'a bătrini, cari
ştiu ceva de ,lexisten\a lor". La celălalt pol al chestiunii, în 1972 prof. Ioan Chira
scria într-un studiu dedicat aceleiaşi probleme şi tipărit în volumul Contribuţii culturale bihorene apărut la Oradea: ,.Societatea de lepturu din Oradea nu se pune pentru prima dată în cîmpul discuţiilor publice. Un şir întreg de harnici cercetători s-au
ocupat intens de modestele strădanii ale „lepluriştilor" şi azi aproape nu există pa~Jină din trecutul cultural local, care să nu amintească m[1car tangenţial despre rosturile ei şi tinerimea românii de la şcolile secundare şi Academia de drept din
Urbea Mare". Şi tot acelaşi autor continuă: ,.Datorită acestei minuţioase activilZiţi e
destul de dificil să mai adaugi ceva nou pentru a completa•.
Totuşi Viorel Fm1r ne oferă o carte de 336 de pagini, o tratare monograficii ce
se poate revendica chiar din ceea cc spune prof, Ioan Chira în continuare: .,Din acest
motiv s-ar părea că problema „lepturişlilor" orădeni e epuizată şi o re\'enire asupra
ei ar fi inutilt\. A crede ucest lucru am comite o imprudenţă. Căci problt'ma Jepturiş
cercetător

lilor, în condiţiile actuale, trebuie privită din alle unghiuri de ,·edcre. 111 acest scop
e necesar să reluăm firul ... " Este tocmai ceea ce face Viorel faur prin cartea de
faţă,

avînd avantajul că pînă la această sinteză a scris numeroase studii parliale
asupra subiectului, a depistat în arhive şi în coloanele presei printr-o exemplară stă
ruinţă multiple documente, pe care le-a făcut publice. Este cazul să ne amintim Cd lui
Viorel Faur ii apartine însdşi descoperirea statutelor acestei socic>tdli culturale şi publicarea lor, cu studiul cu\'enit, în Revisla de istorie (1977).
Tot lui îi datoram depistarea unei sumedenii de informalii prin care începuturilP
societăţii sînt fixate în jurul anilor 1843, iar episoade ale ei sînt active în 1848, fiind
parte integrantă a acţiunilor pe care românii clin Bihor le-au avut în „primăvara popoarelor•. Văzînd această monografie sîntem justificaţi să ne întrebăm cum se poate
explica exclamaţia disperată aproape a lui Nicolae Firu din 1922. Credem că era sub
impresia proaspătă a soartei dramatice ce a avut-o arhiva ~i biblioteca societ,i\ii în
Hll 7. După cum se ştie ln 1875 cele circa 1 OOO de dir!i ale societăţii şi actele ce-i consemnau activitatea au fost zidite într-o firidă a seminarului ort1dean, ,.a!;,teptind zile
mai bune". In 1917, cu ocazia unor reparaţii, s-a spart şi zidul respectiv şi s-a descoperit acest tezaur. Dar în urma intrării României în război în 1916, în toate şcolile
româneşti clin imperiul austro-ungar fuseseră instalaţi comisari imperiali, un fel de
supraveghetori cu misiunea de a asigura „patriotismul", atît al profesorilor cit şi al
elevilor, pentru coroana imperială.
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Cel de la Oradea, Teglasi Fercnc, era extrem de excesiv, interzisese să se predea Alecsandri şi Eminescu, deşi erau în programă, deschisese mai multe procese de
conştiinţă, acuzînd atît profesori cit şi elevi, instaurase în instilulie o stare de t0ro1ne
poliţienească. In acest context, descoperirea bibliotecii şi arhivei societătii i-ar fi
oferit noi orgumente pentru persecuţii. De aceea, cărţile sînt împ;irtite f5ră 7CJoniot,
i ntrînd în biblioteci personale, fără ca pinii azi să se fi găsit şi reconsti lui t an•st fond.
De asemenea, documentele. Pierderea este mare şi ecoul ei probabil Pra înc5 proaspiit
în 1922. Prin aceast5 prismă, efortul lui Viorc•l raur, ca şi al altor cerc<'l5lori, oslP
justiţiar, redind conştiinţei publice un fenomen cullural, istoria sociel[1ţii care i1 fost,
cil timp a funclionat, o veritabilă şcoal<l ce prC>g5tea tinerii români pentru luptele polilice ce-o aşteptau în viati:i, o tribunii. de educaţie patriotică şi unul din puţinele
locuri unde se putea exersa şi dezvolta limba română de către tinerii venili din tot
imperiul bicefal.
Monografia înseamnă pentru Viorel raur şi începutul unei etape calitJli\· noi
în cercetarea ştiinţifică, aceea a sintezelor, a integrării unei importante părli a cC'fcetării sale de pînă acum în context general românesc, făcînd istoria idoilor ce se
desprind din materialul factologic. însăşi structura cărtii exprimă această intenţie, pe
care autorul o şi declar[1 de la primele pagini şi o respectă în continuare, intcrpretînrl
materialul informativ prin optica valoridi a raportului dintre local şi nalional. Ni se
pare extrem de utilă interpretarea pe care o dit V. Faur rolului jucat ele societale,
influenta ci în oraşele din jur, ra şi legiitura cu publicul bihorean, subliniind şi probind că şedinţele erau deschise participării unui public numeros şi activ. Deci nu e
vorba de o societate de grup restrîns !;>i închis, ci de o mişcare ce ciip[1ta aspecle de
masă, cu reverberatii în conştiinţa publicii a popula\iei rornâneşli orădene şi a autorităţilor. Deci o carte în care aspectele informativ şi interpretativ se îmbină şi se sprijină reciproc într-o superioară sinteză şi în care V. Paur nu exagerează într-o apologie prelungită, ci găseşte tonul critic necesar pentru acele aspecte ale activităţii
Jeplurişlilor, în care rămîneau cliletanti. Aceasta îi permite să înteleaqă şi să prezinte
adecvat atitudinea rezervată a lui Timotei Cipariu, nu fată ele ideea ti1wrilor din Oradea de a se asocia, ci fată de unele producţii literare ale lor, carP, într-ade\·ăr, nu
a\ eau valoare artistică.
Utilă în scrierea unei sinteze d0'ipr0 formele ele asociere ale devilor români în
şcolile neromâneşti din Imperiul austro-unqar, cartea înreqistrează rolul ele înainte
mergător al societătii de la Oradea, alP căn·i sialule au fost cerute şi au stat la baza
unor socieUiti similare din Beiuş, Arad, Carei, Satu Mare. V. Paur mcntionează acoslc
societăţi, ca şi altele.
Ce am putea obiecta cdrlii lui V. Paur? Că lotuşi nu rezolvă toiul, las5 probleme deschise fie interpretării, ceea ce în fond e o calitate, fie acumulării de noi
date, care desigur \·or fi tot mai greu de aflat. Ne referim în primul rînd la reconstituirea bibliotecii, mZ1car ca şi catalog, şi la aflarea arhivei elisp1irute în contextul ară
tat. Un capitol important priveşte ecoul şi urmările pe care societatea le-a avut în
plan general românesc. V. Faur dedică un capitol special precum şi destule pasaje în
alte capitole, integrînd ideatic chestiunea, întemeindu-se pe o informaţie corespunză
toare. Ni se pare că aici s-ar mai putea merge pe urmele circulaţiei cărţilor tipărite
de societate. De pildă antologia Fenice (din 1867) este menţionată la poziţia 640 a catalogului din 1888 întocmit de Mihai Perianu pentru existentul în biblioteca lui Victor Mihalyi de Apşa, în Lugoj. De asemenea, credem că rolul de tribună de educaţie
politică a societăţii ar fi întărit prin urmărirea destinului ce l-au avut în viată Jepturişlii, cunoaşterea lor ca tribuni ai românilor nu în parlament, ci în satele şi oraşele
unde i-a presărat societatea. Desigur, e o chestiune dificilă, dar cu beneficiu pentru
a putea vedea în toată dimensiunea lor roadele binefăcătoare ale societăţii de Jeptură, născute cu necesitate din iniţiativa lui Alexandru Roman.
Iată de ce socotim monografia lui Viorel Faur co un corolar valoros ce crează
noi orizonturi pentru istoria culturală a românilor.
CONSTANTIN MALINAŞ
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N I C OL A E J U R C A,
Mişcarea socialistă şi social-democrată

din România. 1934-1944.
(Poziţia sa faţă de fascism şi război),
Editura Litera, Bucureşti, 1978, 230 p.

Lucrarea se înscrie în seria unor necesare restituiri, cu care istoriografia noastră
din ultima vreme ne-a obişnuit, în sensul prezentării analitice şi detailate a unor
f0nomene social-politice esenţiale din epoca contemporanii. Lucrarea lui Nicolae Jurca
vine să se alăture altora, din ce în ce mai numeroase, menite să analizeze mişcarea
muncitorească româneasdi în întreaga sa complexitate, confruntată cu momente dintre cele mai hotărîtoare ale istoriei poporului nostru ... Cartea arc 183 pagini de text,
alte 3G cuprinzînd 770 de trimiteri bibliografice, precum şi douJ scurte rezumate în
limbile franceză şi germană.
Autorul, doctor în istoric, amili. în Cuvin/ul înainte c[i bibliografia perioadei ascensiunii fascismului, referitoare la viaţa social-politică în România, este de-acum
destul de vastli, clar că, în acest context, activitatea socialiştilor ş1 a social-democraţilor a fost mai pulin analizată. De asemenea, se explică alegerea ca obiect de studiu
a perioadei 1934-194,1 avîndu-se în vedere complexitatea ei, întrucît „deceniul
1934-1944 reprezintă ullima şi cca mai frămintată etapă din istoria regimului socialpolitic burghez din România (p. 8).
Tema aleasJ, îndeajuns de pretenţioasă, reclama o activitate de cercetare în
adîncimea lucrurilor, autorul rezolvînd acest deziderat prin parcurgerea unui material arhivistic vast, provenit mai ales din Arhiva C.C. al P.C.R., Arhiva Institutului
de studii istorice şi social-politice de pe lingă C. C. al P.C.R., Arhh·ele Statului din
Bucureşti şi filialele din Deva şi Braşov. La acestea se mai adaugă presa epocii, cîle\·a
lucrări cu caracter memorialistic, lucrări teoretice ale unor lideri socialişti şi socialdemocraţi, precum şi bibliografia referitoare la problemă.
Cartea este structurată pe trei capitole mari. Partea cea mai solidă a lucrării o
constituie primul capitol - Pozi/ia mişcării socialiste şi social-democrate iafă de ascensiunea fascismului (9G. p.) -, lucru explicabil, deoarece menirea acestuia este şi
aceea de a clarifica ele Ia bun început, pentru buna întelegere ulterioară a lucrurilor,
locul şi rolul mişcării socialiste şi social-democrate în sistemul \ ie\ii politice din
România, mai exact felul în care au luat naştere diferitele fracţiuni politice socialiste,
ce pături sociale s-au aflat sub influenta lor. Două lucruri se desprind cu claritate de
aici: faptul di, aşa cum arată autorul, .,pozitia faţii de pericolul fascist a fost principalul criteriu de departajare a forţelor politice româneşti în cel de-al patrulea deceniu
şi a constituit, totodată, fundalul pe care s-au grefat disputele neîncetate dintre partidele şi grupi'irile politice şi chiar în interiorul ace!.tora a (p. 11 ), iar în al doilea rînd
faptul că pe plan extern în această perioadă România a fost, ca întotdeauna, un factor activ de promovare a păcii şi securită\ii internaţionale. Pe plan intern, în deceniul
analizat, Partidului Social-Democrat i-a revenit un rol important în cadrul opoziţiei
politice, întrucît, cu toate c-[1 uneori lipsit de consecvenlă şi făcînd loc unor concesii de ordin politic şi tactic, el a reprezentat tot uşi cel mai puternic detaşament al
mişcării socialiste, nereuşind însă sfi ciştige niciodalt1 suficient teren în rindul ţără
nimii. Este arătată pc scurt concepţia P.S.D. despre transformarea socialistă a societăţii
româneşti, precum şi diverse teze conlinute în lucrările principalilor teoreticieni social-democraţi: C. -Titel Petrescu, Ilie Moscovici, Lotar Rcldăceanu etc,
Considerăm ca un fapt pozitiv referirile, care apar în întreg cuprinsul lucrării,
la situaţia social-democraţiei pe plan international: poziţia socialiştilor români faţă de
înfrîngerea treptată, între 1934-1937, a social-democra\iei germane şi austriece de
către fascism; apoi, continuarea întreţinerii de legături cu Internalionala Muncitoare
Socialistă, căreia P.S.D. îi era anliat, prin participarea la congresele sale inlerna\io-
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puţin clare apar dn lucrare legăturile Parlidului Socialist Unitar cu I3iroul
internaţional pentru unitatea socialistă, de la Londra. Analizarea mai îndeaproape a
lucrărilor unor congrese naţionale ale P.S.D., despre care s-a scris mai puţin pină

nale. Mai

acum, fiind~ î_':1 general destul de st~mar _cunoscu!e, Pi. se p~re a ~i u~ ~1lt ,1spec~ pozi:
tiv al lucraru. In schimb, este ma, putrn scos rn ev1dent<1, dup<1 opinia noastrn, m,11
ales pentru perioada 1934-1938, rolul presei legale social-democrate şi socialiste în
clarificarea opiniei publice, presă a cărei existenţă constituia un avantaj deosebit fată
de situaţia în care se afla presa comunistă.
O problem/\ esenţiali\, care este analizat/\ succesiv pc parcursul tuturor celor trei
capitole ale cărţii este aceea a poziţiei organizaţiilor socialiste şi social-democrate
fată de necesitatea făuririi unităţii de acţiune a clasei muncitoare, concluzia care se
desprinde pentru această perioadă fiind că majoritatea propunerilor de încheiere a
unui front unic de luptă împotriva fascismului şi războiului au Yenit din partea Partidului Comunist, mai receptiv la aceste propuneri fiind Partidul Socialist Unitar. Concluzia autorului este că cele care au alimentat disensiuni şi frictiuni între comunişti
şi social-democraţi, aducînd prejudicii cauzei revoluţionare şi implicit şi luptei a-ntifasciste, au fost mai ales diferenţele de ordin tactic. ln partea final,1 a primului capitol
sînt pe larg puse în evidenţă ac\iunile întreprinse de socialişti, alături de alte for\c•
democratice, pentru apărarea independenţei şi sm·eranitătii nationale, precum şi o
seric de manifestări de solidaritate cu lupta antifascistă din alte ţări.
CP! de-al doilea cnpitol, după ce analizeaz;i succint c01Hliliile în care il m•ut Ioc
instaurarea dictnturii carliste, se ocupi:î de acli\·italca mililantilor socialişli în noun
situa\ie, în confruntare cu probleme concrete, cum au fost promulgarea noii constituţii şi dccrelul-lcge de dizolvare a partidelor politicP. De fapt, acesta este încă un
lucru care reiese cu pregnanţă din cuprinsul lucr5rii: faptul ci:î momentele de cotituri.i
în viata politică a ţării au constituit în acelaşi timp şi momente de restructurare în
cadrul P.S.D. Un astfel de moment a fost acela de la sfirşitul anului 1937 cinci socialdemocraţia a fost nevoită să-şi stabilească poziţia fa\ă de qm,ernul Goga-Cuza. O
parte din lideri, printre care I. Mirescu şi Ioan fluieraş, cadre ele conducere ale C.G.M„
au acceptat colaborarea cu guvernul, intrînd chiar în componenţa Comisiilor interimare. La fel, în 1938, cînd a luat fiinţă Frontul Renaşterii Naţionale, ciţiva dintre
conducători au aderat la el, numZirîndu-se chiar printre membrii fondatori. Nu mo.i
puţin adevărat este că aripa de stînga a partidului a adoptat de fiecare dată o poziţie intransigentă foţă de aceste trădări. In 1938 Gh. Grigorovici şi I. Fluieraş au fost
chiar excluşi din partid. Tocmai în aceasla ni se pare că rezidă unul clin meritele
lucrării, care relevă clar, pe tot parcursul perioadei analizate, diferenţele de opinie,
de multe ori existenţa unei rupturi chiar, între unii lideri ai partidului şi marea masă
a social-democraţilor. Concluzia care se desprinde este că în genc>ral P.S.D. s-a situat
în această perioadă în opoziţie faţă de dictatura regală, clar, adaptîndu-se cu greu
activităţii ilegale (spre deosebire ele Partidul Comunist), a desfăşurat în aceasUi perioadă o activitate limitată, fără acţiuni revoluţionare hotărîte.
Faptul că în aceastii perioaclii s-au organizat actiuni comune cu comuniştii în
lupta pentru apărarea sindicatelor constituie o altă idee centrală a acestui capitol.
Căutînd să slăbească forţele clasei muncitoare şi să anuleze una din puţinele ei
posibilităli de organizare, diclaturn regală a trecut la desfiinţarea sindicatelor muncitoreşti şi la înfiinţarea breslelor, prin legea de la 12 octombrie 1938. Contracarînd,
conducătorii clasei muncitoare au luptat pentru transformarea acestor bresle în mijloace ele apărare a intereselor ei.
O altă acliune politică importantă a mişcării socialiste în această perioadă a fost
lupta împotriva fascismului intern şi extern.
Ideea directoare ce se desprinde din cel de-al treilea capitol al cărţii este aceea
a restructurărilor pozitive care au avut loc în cadrul P.S.D. şi care s-au soldat cu întărirea aripii de stînga, favorabilă colaborării cu comuniştii, precum şi cu o angajare
mai fermă din partea socialiştilor pe drumul luptei antifasciste. Sînt analizate convorbirile clin primăvara anului 1944 dintre comunişti şi social-democraţi, menite să. înlă
ture ultimele obstacole din calea realizări unită\ii de ac\iune a clasei muncitoare.
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ln partea finali'\ a lucrdrii este analizat aportul socialiştilor Ia pregătirea şi ctesfă
insurecţiei naţionale armate antifasciste şi antiimperialiste din august 1944,
organizată şi condusă de P.C.R. In acest context se reliefează ajutorul acordat comuniştilor de social-democraţi în timpul negocierilor cu partidele burgheze şi cu cercurile palatului, în vederea constituirii unei vasle aliante politice. Dupii. constituirea
Blocului National Democrat (iunie 1944) şi în momentele care au precedat declanşarea
insurectiei, P.S.D. a desfăşurat o acţiune coordonată cu aceea a comuniştilor, realizinct
raporturi eficiente cu partidele şi grupările nefasciste, cu partenerii din B.N.D. Trecînd în revistă pe scurt evenimentele insurecţiei, lucrarea se termină cu ullimele zile
ale lunii august 1944 şi cu apari tia, în noile condiţii, a primelor numere din ziarul
Libertatea, organul de presă al P.S.D.
Impresia finală după lectura lucrării este că autorul a reuşit să ducă la bun sfîrşit cele propuse în Cuvin/ul înainte, evidentiind modul în care creşterea pericolului
fascismului intern şi extern a contribuit la netezirea asperităţilor şi divergentelor din
cadrul mişelirii muncitoreşti din România. Cîteva ilustratii ar fi completat cu un necesar capitol iconografic această carte, scrisă dealtminteri într-un stil clar şi alert.
Credem că cercetătorul Nicolae Jurca pune în felul acesta în circuitul bibliografic o lucrare foarte utilă, demonstrînd, pe baza analizei unui vast material documentar, că, judecată în contextul social-economic şi politic al României din deceniul
1934-1944, mişcarea socialistă şi social-democrată s-a situat, după cea comunistă, pe
pozitiilc celei mai arnnsate forte politice a ţării.

şurarea

LUCIA CORNEA
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PRIVIND ACTIVITATEA

PREŞCOLARII

de
LUCIA CORNEA

Prcşcolc1rii formează. o categoric ele public relativ recent luată în
considcrnre mai temcin ic s11b rnporlu I educa \ici lor în muzeu şi pentru
m 117.C'll.
Actiuni sustinutc, în sensul urmi\ririi, lt1 t1ceeaşi grupă de copii, de
o!Jicclive precise, pc o perioadă mai îndelungată de timp, s-au realizat,
după cîte cunoaştem, destul de puţine pînă acum. In general, cele mai
cunoscute la nivel naţional sînt acţiunile organizate cu preşcolarii încă
de-acum cîţiva ani la Muzeul de artă al R. S. România şi la Muzeul
Naţional de Istoric.
Colaborarea organizată în cadrul secţiei de istoric a Muzeului Ţării
Crişurilor cu grupa mijlocie de la Grădiniţa nr. 45 din Oradea 1 , continuată cu aceiaşi copii şi după ce aceştia au trecut în grupa mare, acţiune rn poate fi considerată totodată şi un experiment, s-a desfăşurat
pe parcursul unui an şi jumătate, din ianuarie 1977 pînă în mai 1978.
În cactrul Muzeului Ţării Crişurilor, aceasta este a doua acţiune de
r1cest gen, iniţiativa aparţinînd sccliei de ştiinţe ndturale:?.
De d<1la c1cei:lstc1, fiind vorba de co!t1horarea sec/iei de istorie cu învă\ămîntul preşcolar, obiectivele au fost, fireşte, altele: experimentarea, în mod concret, a rolului pe care muzeul de istorie poate să.-1 deţină în educaţia intelectuală şi moral-patriotică a preşcolarilor. Această
colabornre s-a încadrat astfel şi în cerinţele programei activităţilor inslrucliv-educalive în grădiniţa de copii, referitoare la educaţia intelectuală

a

preşcolarilor.

1

Educatoare Florica Pop.
Ana Marossy şi Mariana Olaru, Colaborarea muzeului de
Îll\'ă/ămîntul preşcolar, în Nympliaca, V, Oradea, 1!)77, p. 521~534.
2
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Penlru realizarea concretă a colaborării au fost necesare anumite
eforturi din partea muzeografului, pentru completarea cunoştinţelor sale
de domeniu strict profesional cu altele, indispensabile, de psihologic şi
pedagogie preşcolară. încercarea de a familiariza copilul preşcolar cu
istoria constituie, cel puţin deocamdată, şi o problemă de îndrăzneală
metodică, de care am fost conşlienţi încă din momentul începerii colaborării. Dar, în acelaşi timp, psihologia vîrstei de 4-6 ani ne arată că
în această etapă a dezvoltării sale copilul preşcolar nu ref uză efortu I
intelectual, aşa cum s-ar putea crede, etapa aceasta fiind, din contră,
caracterizată de curiozitate, de dorinţa de cunoaştere a copilului, lucru
de care adultul educator trebuie să ţină seama.
Literatura pedagogică atrage şi ea atenţia asupra tendinţei de
supraestimare a caracterului exclusiv intuitiv al gîndirii copilului de
grădiniţă: ,,Exagerarea caracterului intuitiv situativ al gîndirii copilului
preşcolar a condus în practica didactică la neglijarea unor forme variate de lucru, deşi unele lucrări de psihologie subliniază: gîndirea preşcolarului este doar preponderent intuitivă, ca operează, de preferinţă
în sensul prelucrării materialului senzorial acumulat în actul percepţiei,
dar ea nu este exclusiv intuitivă" 3 • Pe de altă parte, nu putem pune
semnul identităţii între educaţia moral-patriotică a copilului şi simplul
proces intelectual, deoarece în cadrul acestui ansamblu, copilul este învăţat şi educat nu numai să ştie, dar în acelaşi timp să şi simtă şi să se
comporte ca patriot.
în urma studierii atente a prevederilor programei şcolare 4 pentru
capitolul educaţie moral-patriotică a copilului de 4-6 ani, am constatat
că pentru grupa mijlocie se prevede destul de puţin: doar trei poezii şi
două cîntece patriotice, printre care Hora Unirii a lui V. Alecsandri şi
Limba românească a lui G. Sion, precum şi cunoaşterea de către copii a
unor evenimente de seamă din istoria poporului nostru şi a unor sărbă
tori legate de acestea. Vizitele la muzee şi case memoriale sînt prevăzute abia pentru capiii din grupa mare. Se specifică acum şi evenimentele istorice ce trebuiesc cunoscute: Unirea principatelor, luptele
greviste ale ceferiştilor şi petroliştilor din ianuarie-februarie 1933,
23 August 1944 - insurecţia naţională armată, antifascistă şi antiimperialistă, precum şi cîteva povestiri istorice: Stejarul din Borzeşti de
E .Camilar, Moş Ion Roată şi Unirea de I. Creangă, la care se adaugă
scrisoarea Olgăi Bancic către fiica sa. Printre lecturile educatoarei figurează şi Legendele istorice ale lui D. Bolintineanu.
Fiind astfel edificaţi asupra acestui capitol din programă, în fond
destul de eterogen şi de puţin cuprinzător, am început această conlu3 Valeria Nistor, Principiul intuiţiei şi implica/iile lui în realizurea eciuco/iei intelectuaJe, în Copilul şi mediul social, Culegere melodică cdilală ele Re\'ista de pcda•
gogie, Bucureşti, 1976, p. 14.
4
Programa activităţii instructiv-educative în grădiniţa de copii, editată de Mi-

nisterul Educaţiei
p. 129-132

şi Invăţămîntului,

Editura

Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,
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crare cu grădiniţa, cu copii din grupa mijlocie, continuînd, după. cum
am mai arătat, cu aceiaşi copii şi după trecerea lor în grupa mare.
S-a început cu o vizită a grupei de copii la muzeu, cu scopul ele
a-i face să-şi dea sec:1ma ce este şi ce rosturi me o astfel de instituţie.
Vizita a cuprins, în două etape, şi celelalle secţii ale muzeului: de etnografie, artă şi ştiinţe naturale, contribuind la conturarea unei viziuni
globale a copiilor asupra unui muzeu de c:1cest fel, prin înCc:1drarea expoziţiei de istorie în contextul întregului muzeu. în cadrul acestei vizite
s-a parcurs odată în întregime şi expoziţia de istorie, cu care ocazie
s-a încercat explicarea, pe înţelesul copiilor, a noţiunii de timp istoric.
Prin acţiunile ulterioare s-a trecut la prczenlctreil unor chestiuni de
amănunt.

Anul 1977 a fost un an bogat în aniversări istorice de ilnvergură,
prezentate pe larg de presă, radio, televiziune. Am profitat de faptul că
receptivitatea copiilor faţă de evenimentele respective a fost astfel sensibilizc:1lă de toate aceste mijloace mass-media, ei deţinînd deja 1:mumitc
cunoştinţe despre ele, fiind astfel familic:1rirnţi într-o anumită măsură
cu conţinutul lor. Din acest motiv, încercarea ele a le prezenta de pildă
războiul pentru independenţă, sau răscoi:lla ţăranilor din 1907 a fost
mult uşurată.
Printre exponatele folosite la ilustrarea evenimentelor războiului
pentru independenţă amintim: uniforme şi arme de epocă, reproduceri
după desene şi gravuri reprezentînd trecerea Dunării tle către aramatil
română, asaltul asupra redutelor de la Griviţa, capitularea armatei
turceşti, etc.".
Pentru problematica anului 1907, pe care am extins-o şi am localizat-o puţin, ne-am folosit de cîteva imagini înfăţişînd locuinţe ţărăneşti
din Bihor la sfîrşitul veacului XIX, munca grea a ţăranilor pe marile
moşii din vestul ţării în primii ani ai secolului nostru, un diapozitiv
color după cunoscutul tablou „1907" al lui Octav Băncilă, reproduceri
după desene din presa vremii cu ţărani răsculaţi îndreptîndu-se spre conacul moşierului, eliberarea, la Paşcani, a ţăranilor arestaţi, scene cu
reprimarea răscoalei.
La 24 ianuarie 1978 am realizat apoi o ac~iune destinată evocării
personalităţii tovarăşului Nicolae Ceauşescu, cu ocazia împlinirii a 60
de ani de viaţă şi 45 de ani de activitate revoluţionară, în cadrul că
reia s-a făcut şi evocarea evenimentelor Unirii. Acestea au fost însă acţiuni care au ţinut seama de o anumită conjunctură aniversară, toate
celelalte fiind grefate pe ideea centrală a parcurgerii sistematice a expoziţiei de bază, lucru pe care l-am realizat cu copiii în sens invers faţă
de circuitul obişnuit, adică de la istoria contemporană spre cea veche,
5
În completare a fost prezentată copiilor expozilia de decoraţii şi medalii de
la 1877-1878, 1916-1918 şi 1944, o expozilie lemporară foarte interesantă, organizată
pe bază de orig nale de către Muzeul Tării Crişurilor în colaborare cu Muzeul Militar
Central, expoziţie care se afla chiar în acel moment în holul muzeului.
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deci de la cunoscut spre necunoscut, aşa cum am văzut că s-a procedat
şi la alte muzee în condiţii similare, pentru a facililc1 înţelegerea treptată şi corectă a lucrurilor de către copiir..
De la exponate care ilustrau înfăptuirile contemporaneităţii am trecut la prezentarea selectivă a unor probleme ale perioadelor mai vechi:
lupta comuniştilor în perioc1da interbelică pentru drepturi sociale şi condiţii de muncă şi viată mai bune, dezvoltarea economiei în secolul XIX
şi apoi epoca feudală, din care am prezentat momentul revoluţiei lui
Tudor Vladimirescu, răscoala condusă de Horea, Cloşca şi Crişan, epoca
lui Mihai Viteazul, Oradea şi Bihorul medieval, invazia tătarilor.
Cu ocazia unei alle vizite, parcurgereu sistematică a expoziţiei de
bază a continuat cu epoca străveche şi Yeche. Copiii au observat condiţiile de viaţă ale omului primitiv, aspectele materiale ale civilizaţiei
dacice, simbioza daco-romană, s-au familiarizat cu noţiunea de „să
pături arheologice". Am considerat esenţială această lecţie tematică
pentru demonstrarea ideii de progres în istorie, precum şi pentru în telegerec1 procesului de formc1re cJl poporului român. La prezentarea epocii
vechi am adăugat două acţiuni cu caracter mai speciaF: prima intitulată Cum s-au făurit uneltele, cealaltă Arheologia şi copiii (prezentarea
unor jucării şi a altor obiccle care au c1partinut copiilor, descoperite in
timpul săpăturilor arheologice).
Viziunea obţinută de copii asupra istoriei locale a fost completată
printr-un tur al t>raşului, cu explicaţii la principalele monumente. Popasuri mai îndelungate s-au făcut la Muzeul memorial „Iosif Vulcan",
care a fost vizitat şi unde copiii au putut realiza ce înseamnă un muzeu
memorial, apoi la cetatea Oradiei, la monumentul eroilor din războiul
antihitlerist aflat în cimitirul municipal, etc. Acest tur al oraşului, pe
lîngă obiectivul general urmărit copiii să-şi cunoască localitatea în
care trăiesc - a cuprins, după cum s-a văzut, şi obiective de istorie
mai veche şi de istorie contemporană ca, de pildă, clădiri şi monumente
din oraş, aeroportul, puternica zonă industrială din vestul oraşului, etc.
Această acţiune a încheiat etapa grupei mijlocii. în timpul verii, timp
de circa două luni, vizitele la muzeu ale grupei de copii au fost întrerupte.
Pe parcursul acestei experientc uu cxistal ~i cîlc\'<l momente de
verificare a felului şi a măsurii în care istorici a fost receptată de copii.
De pildă, cu ocazia prczenlării monwnlului 1877 am v0rific:c1t cunoştin
ţele dobîndite anterior de copii, în urma vizitei generale în expoziţie
şi în urma aniversării, în aceeaşi sală, a Unirii principatelor.
1n luna octombrie, la reluarea vizitelor, de-acum în stadiu de grupă
mare, s-au recapitulat momentele mai importante parcurse cu copiii
6 Maria Stlinilă, Lelia Dumitraşcu, Vizite la Muzeu/ de fa/orie al R. S. România
111 cadrul educaţiei moral-patriotice, în Copilul şi mediul social, Culegere metodica
editată de Revista de pedagogie, Bucureşti, Hl76, p. 33
7

Ambele prezentate de muzeograful Nicolae Chidioşan.
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în prealabil, constatînd cu această ocazie că reţinuseră destul de bine
majoritatea chestiunilor făcute anterior.
La acţiunea de prezentare a epocii vechi a fost ele faţă. încă o
grupă ele copii de aceeaşi vîrstă, de la aceeaşi grădiniţă, carP vedeau
pentru prima dată muzeul, astfel încît am avut ocazia să facem comparaţie între aceştia, pe care întîmplarea a făcut să-i putem folosi cc1
grupă-martor şi copiii grupei cu care s-a lucrat intens şi sistematic.
Primii erau gălăgioşi, neparticipativi, atraşi numai de exponate, incapabili să se concentreze la explicaţii, ceilalţi, cunoscînd deja expozi~ia,
care nu mai constituia un şoc pentru ei şi avînd incomparabil mai multe
cunoştinţe decît ceilanL au ascultat explicaţiile cu atenţie, punîncl numeroase întrebări.
Pe parcursul acestei colaborări, copiii au avut ocazia să. afle unele
lucruri adiacente noţiunii de muzeu, de patrimoniu ocrotit. De pildă, cu
una din ocazii am condus copiii s8 vadă bisericuţa de lemn de la Brusturi, mulată acum în pc1rcul de lingă muzeu. Le-am explicc1l ce înseamnă un monument istoric şi care trebuie să fie atitudinea copiilor
faţă de aceste monumente. De asemenea, cu ocazia turului oraşului, itinerarul s-a prelungit spre Băile Felix, unde am făcut turul staţiunii,
oprind la întoarcere la Băile 1 Mai, unde a fost vizitată rezervaţia de
la lacul cu nuferi, prilej cu care li s-a explicat copiilor ce înseamnă o
rezerva/ie

naturală.

Pe de allă parte, unele exponate muzeale s-au legat de lucruri învăţate la grădiniţă, sau de acţiuni specifice grădiniţei de copii. De pildă,
la prezentarea epocii contemporane, lecţia despre harta ţării, rncută la
grădiniţă, a fost fericit completată după venirea la muzeu prin prezentarea hărţii judeţului cu realizări din anii socialismului. La fel, prezentarea momentelor 1877 şi 1907 a fost urmală de activităţi de desen, lucrările cele mai interesante fiind expuse apoi în co.drul grădiniţei. La
prezentarea epocii medievale copiii au venit cu planşete şi batoane de
plastilină, organizînd imediat după aceea o activitate ele modelare a
unor arme de epocă: o sabie încovoiată, un buzdugan cu lanţ, o cască.
1ncă. de la începutul colaborării cu grădiniţa, am cointeresat copiii
la participcHe activă, prin organizarea unor programe c:irtistice, copiii
fiind, clupă cum se ştie, deosebit de sensibili la ideea de „serbare" 8 • Astfel, zilei de 24 ianuarie i-a fost consacrată un moment festiv sub genericul I'roi viteji ai neamului nostru. In cadrul acestuic1, li s-a prczentc1t
copiilor momentul unirii ţărilor române sub Mihc:1i Viteazul, apoi unirea principatelor în timpul lui Alexandru Ioan Cuza. Pentru acest eveniment copiii au pregătit un montaj de cîntece şi versuri patriotice, la
finele căruia s-au prins într-o horă a unirii, programul terminîndu-se cu
audierea unui disc cu cîntece patriotice. în timpul programului toţi
M Meritul pentru efortul depus cu pregătirea copiilor pentru buna reuşit5 a aceslor rrngrame artislice revine to\'arăşei educatoare Florica Por.
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Moment festiv, desfăşurat sub genericul Eroi viteji ai neamului nostru,
cu prilejul aniversării zilei de 24 ianuarie.

copiii purtau în mină steguleţe tricolore; trei dintre ei, îmbrăcaţi în
costume naţionale, purtau pe piept, în diagonală, pancarte cu numele
celor trei ţări române. Alături, alţi doi copii purtau pe piept cite o mică
pancartă, avînd reprezentată pe ea stema Moldovei şi stema Munteniei,
unite printr-o panglică tricoloră. Stema actuală a ţării şi stema partidului erau prezentate de alţi doi copii.
De asemenea, activitatea organizată cu prilejul aniversării il 60 de
ani de viaţă şi 45 de ani de aclivitate revoluţionară a tovarăşului
Nicolae Ceauşescu s-a realizat ca o acţiune a şoimilor patriei împreună
cu detaşamentul de pionieri care patron.a grădiniţa. După expunerea
muzeografului a urmat programul festiv la care au luat parte şoimi şi
pionieri, iar la sfirşitul programului copiii au fost desemnaţi în mod
festiv drept prieteni ai muzeului.
De fapt, întreaga perioadă de colaborare s-a încheiat cu un matineu muzeal pentru copii, desfăşurat sub genericul l\1uzeul - oglindă a
istoriei poporului nostru, copiii grupei cu care am lucrat fiind gazde şi
oferind în această calitate un program artistic pentru mai multe grupe
de la o altă grădiniţă, care, după vizitarea expoziţiei, au asistat la spectacolul de poezie şi cînlec patriotic oferit de colegii lor.
https://biblioteca-digitala.ro
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Program artistic oferit de copii cu prilejul matineului muzeal Muzeul oglindă a istorici poporului nostru.

Socotim că acest experiment, pe lingă plusul ele cunoştinţe pe care
l-au dobîndit copiii grupei respective, a fost edificator şi pentru muzeografi, întrucît ne-a oferit o imagine mai clară despre cc şi cit i se
poate da unui preşcolar în muzeul de istorie, experienţă care, nu ne îndoim ,ne va folosi în activitatea ulterioară cu această categorie ele
public.
1n cadrul acestei conlucrări cu grădiniţa s-au realizat mai multe
acţiuni, unele bazate mai mult pe fapte politice, altele punînd copiii în
contact cu aspectele vieţii sociale. Copiii s-au dovedit în general mult
mai impresionaţi de istoria politică decît de istoria socială. Oricum, prin
accentuarea unor însuşiri esenţiale ale poporului nostru: vitejie, hăr
nicie ,dragoste de patrie, s-a contribuit la cultivarea la copii a sentimentului de dragoste de patrie, ideea de patriotism conturîndu-se mai profundă, mai bogată în conţinut, odată cu creşterea volumului lor de imagini şi idei despre patrie şi istoria poporului nostru.
Credem că această experienţă a contribuit la dezvoltarea gîndirii
copiilor, a posibilităţilor lor de înţelegere a semnificanilor unor fapte
şi evenimente, la formarea unor atitudini, contribuind atît la pregătirea
copiilor pentru şcoală, cit şi la formarea lor ca virluali vizitatori de mai
tîrziu ai muzeelor noastre.
https://biblioteca-digitala.ro
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DE L'EXPERIENCE DE LA SECTION D'HISTOIRE DU MUSEE DE PA YS DES
CONCERNANT L'ACTIVITE AVEC LES

ENFANTS

DES

ECOLES

CRIŞ

MATERNELLES

(Resume)

Les enfants des ecoles malernelles constituent une categorie de public relativement recent sous le rapport de !eur education dans Ie musee el pour le musee.
La section d'hisloirc du Musee de Pays des Criş a organise, pendant l'annee
I 977-1978, une collaboration soutenue, pour assez longtemps, ayant des objectifs precis, avec le groupe „moyen" de l'Ecole maternelle nr. 45 d'Oradea, collaboration conlinuee avec Ies memes enfants aussi apres Ieur passage dans le „grand" groupe.
Au Mu<iee de Pays des Criş, c'est la deuxieme action de tel genrc. L'objectif a
ele cetle fois l'experimentalion concrete du role que Ie musee d'histoire doit remplir
dans l'l;clucation intellectuelle el morale-patriotique des petits-cnfants.
On a commence par une visite du groupe d'enfants au musee, en \·ue de leur
r10monlrer la rnison d'ctre d'une telle institution. L'experiment a continue par la visitalion syslematique de l'exposition de base, des le\°ons thematiques, le tour de la viile
d'Oradea, la visite des monuments plus importants, des programmes artistiques, etc.
Selon l'opinion de l'auleur, cet experiment a contribue au developpement de la
pensee des enfants, de leur capacite de comprendre Ies significations des faits el des
evenements, a leur preparnlion pour l'ecole, aussi qu'a la formalion des enfants comme virtucls visiteurs de plus lard de nos musees.
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REVISTA „FAMILIA" SERIA A PATRA (1941--1944).
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de
LUCIA CORNEA

Prin punerea. în aplica.re a holărîrilor dictatului de la. Viena, începîncl cu luna septembrie 1940, apa.riţia. revistei Familia la Oradea n-a
mai fost posibilă. Cedarea ora.şului de către autorităţile române a fosl
fixată pentru data de G seplembrie. În aceste condiţii, Mihail G. Samarineanu, directorul revistei familia, a părăsit oraşul la data de 5 septembrie, după ce în prealabil expediase mhiva şi redacţia revistei la Bucureşti1. Difuzarea ultimului număr al seriei a treia a. ramiliei fusese
oprită Ia sfîrşitul lunii august la poşta. orădeană 2 •
După o perioadă de redresare, care a durat cîteva luni, Pamilia, tipărită acum Ia Bucureşti în tipografia Universului, a debutat cu o nouZi
serie, al cE1rei prim număr a apărut în ianuarie 1941.
Revista s-a resimţit multă vreme clupă şocul clin august 1940, s-a
regăsit destul de greu în condiliile Bucureştiului din anii războiului.
şi-a regrupat vechii colaboratori, şi-a căutat alţii noi, continuîndu-şi
apoi apariţia. Din cei patru ani, cît însumează seria a patra, doar primii
doi sînl completi (12 numere): 1941 şi 1942. În 1943 au apărut doar şapte
numere, i,H în 1944, după datele pe care Ie deţinem pînă la ora aceasta,
au apărut doar două numere, ultimul fiind cel din februarie. Condqiile
grele de apariţie sînt dezvăluile şi de intermitenţa cu care numerele
Familiei ieşeau de sub tipar, uneori, după intervale mari, revista apă
rînd cu numere duble sau chim triple. Numărul 2-3 din 1941 a apărut
cu întîrziere din cauza rebeliunii legionare din 21-23 ianuarie 1941,
care a afectat şi tipografia Universului, devastată în urma acestor evenimente:i. Mai tîrziu, în cursul anului 1943, faptul că M. G. Samarineanu
1

M. C. S<1mari110,inu, Caric lui l05ca Depccri-5, în Familia, 1941, nr. 2-3, p. 92
lclem, ,,Familia" la Hucurqli, în Familia, 1941, nr. 1, p. 93.
~ IdPm, De ce apărem cu 1nlîrziere, în Familia, 1941, nr. 2--3, p. 121

2
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a fost mobilizat timp de zece luni, a constiluit motivul penlru care faapărut neregulat şi doar în şapte numere.
în ianuarie 1944, în scurta notă cu care marca de obicei începutul
unui nou an, directorul publicatiei recunoaşte greutăţile întîmpinate cu
tipărirea ei: ,.Pentru a veni la zi şi a putea apărea lunar, în caiete lunare, am fost nevoiţi să încheiem 1943 cu numărul închinat lui Octavian Goga, adecă cu numai 7 numere. Cerem scuze cititorilor pentru
aceasta. Nu este în traditia revistei familia acest procedeu şi nici în
uzajul ardelenesc. Dar nu am putut altfel. Dacă, totuşi, am făcut-o, vina
este a împrejurărilor"\ Urmau promisiunile de îndreptare a situaţiei
pentru viitor: .,Pentru anul în care am păşit, promitem o apariţie regulată în caiete lunare care să fie în mîna cititorului la sfîrşitul Junei.
Promitem şi dorim aceasta. Bineînţeles dacă evenimentele ne vor lăsa"·•.
Ca dovadă că evenimentele au fost mai puternice stau cele doar două
numere care au apărut în acel an.
In partea de nord a Transilvaniei, aflată sub ocupaţie horthystă,
cea de-a patra serie a Familiei nu s-a răspîndit decît clandestin. Revista era amintită într-o ordonanţă. a Ministerului de interne maghiar
încă din octombrie 1941, alături de alte publicaţii româneşti. a căror
răspîndire şi citire era interzisă: Tribuna Ardealului, Cele Trei Crişuri,
aflată după 1940 în aceeaşi situaţie ca şi Familia, Transilvania, etc.n.
Titulatura revistei s-a păstrat aceeaşi ca la seria a treia, pe copertă
avînd ca subtitlu „revisUi lunară de cultură", iar pe pagina de titlu
apărînd mc>nţiunea „Revista Asociaţiei Scriitorilor Români din Ardeal".
In articolul I'amilia din nr. 1/1941, I. Lugoşianu contura succint programul noii serii a revistei, pe aceeaşi linie tradiţionalistă ca şi precedenta: .,Chemarea ei rămîne şi astăzi cea de ieri: să ducă în casele căr
turarilor români de la sate şi oraşe o limbă literară bună şi o literatur8
românească sănătoasă"î. Mai concret, M. C. Samarineanu contureaz8 în
acelaşi număr aria preocupărilor revistei: ,,r:amilia . .. îmbrăţişează cultura în întregul ei ansamblu ... ln preocuparea ei va prima cartea, nu
va lipsi însă nici plastica, nici mişcarea muzicală. Cu atît mai mult nu
va lipsi teatrul" 6 • Cu toate acestea, strădaniile, mai mult singulare, ale
directorului revistei, n-au reuşit să detaşeze revista de un anume eclectism, datorat probabil în parte condiţiilor grele de apariţie, dorinţei
directorului ei de a menţine o apariţie regulată, chiar în condiţii în care
obţinea probabil colaborările mult mai greu decît altădată.
milia a

Idem, 1n al 79-lea an, în f'amilia, 1944, nr. 1, p. 3.
Ibidem, p. 4
6 Gheorghe I. Bodea, Ioan Marinescu, Din lupta popula/iei bihorene împotriva
ocupaţiei horlhyste, în Biblioteca „Crisia" IV, Edit. de Muzeul Ţării Crişurilor, Ora4

5

dea, 1978, p. 315
7
I. Lugoşianu, ,,Familia", în familia, 1941, nr. 1, p. 7
8
M. G. Samarineanu, Cronica teatrală, în Familia, 1941, nr. I, p. 81

https://biblioteca-digitala.ro

He\ j:,/n ,.Familia" .~c, ia o pnl/o

3

84!i

Rubricatura s-a men~inut în ~1cncral c1cecaşi ca şi la scria a treia'\
prima parte cuprinzînd proză, poezie, teatru, literatură istorică, pentru
ca partea de la urmă să fie consacrată cronicilor şi informaţiilor. Revista n-a mai avut însă de data aceasta un cronicur liternr ele talia lui
Octav Şuluţiu din perioada 1934-1940, deşi acesta a continui.lt un timp
să semneze rubrica Scriitori şi cărţi, mai ales în cursul anului I !)41. lJ 1terior, angrenat într-o întreprindere literară proprie, ca director al Tribunei Literare din Braşov, şi-a rărit colaborarea lti Familia. Destul de
frecvent, cronicile literare erau semnate de Constantin Stelian, care
semna cronici în aceeaşi perioadă şi la Re\"ista Fund(lf ii/or Regale şi
alte publicaţii. O altă colaborare susţinută a fost aceea a r-.forietei Popescu-Florea, care semna rubrica Literatura pentru copii, alături de Daniela Miga, o rubrică nouă faţă de seria precedenld, la fel cil şi CarfC'CI
străină, rubrică substanţială apărută sub aceeaşi semnătură.
Formatul şi aspectul grafic al Familiei se păstrează. Cu o sinqurA
ocazie apare ilustraţia în interiorul revistei: în numărul festiv dedicat
lui Octavian Goga, unde apare o reproducere după buslul poetului,
sculptat de Ion Vlasiu. Pe supracoperta numerelor festive au mi:li apă
rut porlretele unor personalităţi - I. Vulcan, O. Goga, N. Iorga. Pc
supracoperta numărului 5-7 din 1943, dedicat lui Goga a apărut o reproducere după bustul sculptat de Ion Jalea, iar în numărul consacrat
lui N. Iorga au mai apărut în plus cîteva facsimile după articole publicate ele marele istoric în Neamu/ românesc. De la scria precedentă s-au
păstrat şi semnăturile autografe ale colaboratorilor.
Revista Familia dispunea de redacţii în principalele oraşe transilvă
n(lnc, redaqii enumerate pe partea interioară a copertei fiecărui număr.
TPrmenul pare însă prea pretenţios în acest caz, nefiind acoperit de rPalitate, căci aceste „redacţii" nu erau de fapt dccît mici grupuri de colaboratori permanenţi, stabiliţi în diverse oraşe transilvănene, de unde trimiteau corespondenţe revistei. Majoritatea lor s-au recrutat din Yechiul
,,grup Familia" ele dinainte de război: GPorge Bota, C. Miu-LNca,
George A. Petre, Octav Şuluţiu, Gheorghe Tulbure, ele. 1\stfel, de Id
Beiuş, din vremP!nica rcşPdinţă de judeţ a Bihorului, trimiteau corPspondenţc Familiei: George Bota, Titus L. Roşu şi Iosif E. Naghiu, ultimul doar în primii doi ani. RPdacţia de la Arad era reprezentată df'
Al. Negură, George A. Petre (pînă spre sfîrşitul anului 1941) şi
Ed. I. Găvănescu. Pentru Sibiu figurau ca redactori Victor Papilian, Al. Dima (pînă în noiPmbrie 1941), Paul Constant (pînă în mai
1943) şi Crigore Popa, iar pentru Braşov - Octav Suluţiu, Gheorghe Tulbure, C. Sassu şi Gherghinescu Vania, aceştia doi din urmă doar în
cursul anului 1941. Un an mai tîrziu, la sfîrşitul anului 1942, nu mai inn Pe>nlru amdnunle în legâtură cu cea de-a treia serie a Familiei, poale fi consultatJ lucrarea Lucie>i Cornea, Re\·ista ,,Familia" scria a III-a (1934--1940). I11rlir~
bibliografic, în Crisia VIII, 1978, p. 667-70:1
:i4 - Crisia ·79
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tîlnim nici numele lui Oclav Şuluţiu. La începulul anului 1944 s-a acltiugat rpclc1dia de Ja Timişoura, unde activa C. Miu-Lerca.
Cîlc• ceva dPspre cPrcul colaboratorilor Ja noua seric-• aflăm din
articolul de fond cil primului numctr: .,Scriitorii români din Ardeal se
grupează din nou în jurul ei ( a revislei Familia n.ns.) şi alăluri de
dînşii îi vor da sprijinul lor frăţesc tovarăşii de scris şi de talent din
celelc1Ite ţinuturi româneşti, penlru menţinerea unei vechi şi respectabile tradiţii şi pentru apărarea unor idealuri, pe care nici o nenorocire
nu le poate întuneca şi nici o uitare nu le poate acoperi ... Am obţinut
şi dincoace de Carpaţi colaborarea priPtenească a unor scriitori consacraţi şi a unor tinere talen Le, pe care le va consacra viitorul. Familia
îşi începe astfel o viaţă nouă, înlr-un exil, pe care-l dorim şi-l credem
trecător"

10

•

Cu toate condiţiile, suficient de vitrege, în care a apărut revistei şi
deşi la o primă impresie s-ar părea că acei colaboratori cu adevărat
valoroşi sînl mai puţin numeroşi decît în cazul seriei precedente, totuşi,
dalorită eforturilor lui Samarineanu, care scria el însuşi masiv, acoperind cronica evenimentelor, revista revistelor, cronica teatrală şi allele,
alături de colaboratorii de la seria a treia au apărut nume noi. Dintre
vechii colaboratori ai lui Iosif Vulcan, mai continuă şi acum să publice
în revisla urmaşă Ion Agârbiceanu, macedoneanul N. Batzaria şi
I. U. Saricu.
Dintre acei care au colaborat la seriile interbelice ale Familiei au
mai rămas Lucia Demetrius cu Noapte de gardă, schiţă inspirată din
realităţile războiului, Ion Th. Ilea, Eugen Jebeleanu, Ion Lupaş, Claudia
Millian (cu poezii, dar şi cîteva cronici dramatice), Ion Minulescu (cu
poezii, mici reportaje şi o pies8 scurtă cu subiect monden), Victor
Papilian, Cezar Petrescu, Ion Pillat şi Ion Marin Sadoveanu, acesta din
urmă cu un fragment din Sfîr.~U de \-eac în Bucureşti.
Dintre colaboratorii noi amintim pe Gala Galaction, Alexandru
Hodoş, Iustin Ilieşiu, D. Ionescu Morei, Vasile Netea, Victor Ion Popa,
Liviu Rebreanu, Al. T. Stamatiad (prezent cu un studiu despre Omar
Khayam şi cîteva traduceri din poezia japoneză). Familia a mai profitat
şi de talentul de gazetar al lui Pamfil Şeicaru, de pana lui Tudor Vianu,
care scria despre Problemele memorialisticei.
Traduceri s-au publicat totuşi mult mai puţinP decît în seria precedentă. N. I. Herescu traducea din poezia lui Rainer Maria Rilke şi un
fragment din Orestia lui Eschil. Paolo Soldati, mare admirator al operei
lui Goga oferea cilitorului cîteva poezii ale acestuia în tălmăcire italiană, un alt traducător fiind Al. T. Stamatiad, deja amintit.
familia a fost puternic marcată, la fel, de altfel, ca şi întreaga opinie publică româneascd, de punerea în aplicare a hotărîrilor dictatului
de la Viena, care a cteterminqt, printre altele, şi dizlocarea ei din me10

I.

Lugoşiunu, ,,l'c11nilia", în familia, 1941, nr. I, p. G - 7
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care-şi constituise deja o personalilate şi transpkrnlmea la Buîn condiţii de refugiu. Toate aceste lucruri şi-au qăsit refleclarea şi în conţinutul revistei. Chiar în primul număr al noii serii articolul de fond se intitulează Transilvania 1940 şi 0sle semnat de Liviu RPbreanu . .,Istoria obiectivă va arăta cîndva - scrie autorul - pricinile

diul în
cureşti

ascunse sau adînci care au făcut ca România să se afle singur{t şi izolată, fără nici un ajulor ... tocmai în zilele cele mai cruciale pentru viitorul Europei" 11 • La unison şi cu al~i colaboratori care ating acest
subiect. se exprima speranţa că situaţia este trecătoare, cllături de eredinţa formă în revenirea nordului Trnnsilvaniei în hotarele fireşti a]e
ţării: .,Dincolo de Transilvania 1940 va veni împlinirea dreptăţii. Credem în Transilvania românească eternă şi nedespărţită"l:.!!
Oricare cercetător onest, aplecîndu-se asupra colecţiei revistei, va
trebui să admită că există în paginile ei suficiente lucruri înfăţişate
într-o tentă naţionalistă, mai ales atunci cînd se referă la subiectul de
mai sus. Orientarea generală a revistei este însă îndeajuns de obiectivă, căulînd să se detaşeze foţă de evenimente şi de unele influenţe
ideologice dăunătoare din epocă şi acest lucru s-a datorat în mare parte
directorului revistei. M. G. Samarineanu, care cunoştea bine situaţia din
Transilvania, care-şi făcuse, în cele două decenii cit a stat la Oradea,
numeroşi prieteni printre oamenii de cultură maghiari şi cunoscuse îndeaproape toate iniţiativele de apropiere româno-maghiară, îşi exprima
convingerea că, cu toate acuzele ce se puteau aduce regimului horthyst
în nordul Transilvaniei, în sînul populaţiei maghiare a existat întotdeauna o pătură numeroasă de oameni cinstiţi, cu vederi democratice,
care nu aprobau mijloacele extremiste şi politica de oprimare naţională
clin acea parle a ţării: .,Crezi tu că-n sufletul lor nu se desfăşoară o
dramă? scria el într-o imaginară Carte lui Ioşca Dcpecriş - . Nu-l
pot crede pe Tabery Geza şi nici pe d-na Maria Berde, scriitori cu cari
ne-am împletit camaraderia scrisului alîţia ani, ridicînd barda pentru a
izbi în românii rămaşi fără apărare" 1 :1 • Tot de la Samarineanu aflăm
amănunte noi, deosebit de interesante, în legătură cu cîteva încercări
de apropiere româno-maghiară şi de mai bună cunoaştere reciprocă, la
care autorul a participat personal între cele două războaie, notînd îndeosebi amănunte în legătură cu ancheta din 1935, la care au răspuns
scriitori români şi maghiari, acţiune preconizată de fapt a se desfăşura
într-un mod mult mai complex: .,Ancheta pe care am făcut-o în rîndul
scriitorilor celor două popoare - român şi maghiar - şi publicată în
paginile revistei, ne dădea indicii îmbucurătoare. Prima întîlnire a scriitorilor era fixată la Stîna de Vale. în program erau lucruri cari meritau mai multă atenţie: anual urma să se traducă şi să se publice de marile edituri ale acestor două ţări, cîle cinci opere, alese de un comitet de
11

1~
13

Li\'iu Rebreanu, Transilvania 19-10, în Familia, 19,11, nr. I, p. 8.
lbic/cm, p. 10
M. G. Samarineanu, Carte lui loşca Dcpecriş, în Fc1milia, 1041, nr. 2-3, p. 94
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scriitori de primd categorie, scriitori naţionali, nicidecum intermediari.
ai fiecărei ţări. Noi traducC'am cinci opere maghiare recomandate df'
grupul maghiar care aderase la „înţelegere", iar ungurii lracluce>au anual
cinci opere româneşti recomandate de grupul român alcătuit din cei
mui mari scriitori ai noştri. Acesta era primul pilon. Urma traducerect şi
jucarea în capitalele celor două tări a unui număr de cel pulin cinci
opere drnmatice anual (se şi alcătuise lista unui prim lot de lucrări
dramatice româneşti, care urmau să fie jucate în Ungaria: Jviuşccita din
fereastră de Victor Ion Popa, Omul cu mîrtoaga de Gh. Ciprian, Titanic
Vals de T .Muşalescu, J\teşterul Manole de O. Goga şi Zamolxc de
L. Blaga - n.ns.), desemnate tot de un for competent ... J\poi o excursie
anuală a scriitorilor români în Ungaria şi a scriitorilor maghiari în România, excursie la care scriitorii să vie cu ochi prieteneşti şi să scrie
apoi impresiile lor neinfluentali de vreo tendinţă ascunsă! ... ln sfîrşit,
întîlnirile anuale, odată la noi, odată la ei, urmau să cimenteze această
înţelegere ... "H. Această iniţiativă, într-adevăr frumoasă, n-a ajuns
însă să se materializeze.
Pe toată perioada de aparHie a seriei a patra a Familiei se înregistrează trei substanţiale numere festive cu caracter aniversar.
Numărul 4-5 din 1941 este dedicat lui Iosif Vulcan, cu prilejul centenarului naşterii. Numărul festiv debutează cu o telegramă adresată
Familiei din partea preşedintelui Academiei Române, C. Rădulescu Motru, din conţinutul căreia, pe lîngă felicitările de rigoare şi urările de
prosperitate pentru noua revistă, aflăm despre o interesantă iniţiativă a
Academiei, din 1938: ,,Academia Română, pentru a pune în evidenţă, faţă
de marele public cititor, importanţa pe care o are revista Familia pentru cultura româneoscă, a hotărit, de acum trei ani, un premiu pentru o
lucrare care să aibă ca obiect: bibliograf ia analitică a tot ce s-a publicat în „Familia" de la înfiintarea sa şi pînă astăzi" 15 • Se pare însă că
pînă în 1941 încă nu se găsise persoana care să întreprindă această
vastă acţiune. De aceea, hotărîrea Academiei era amintită acum din nou.
Iosif E. Naghiu, din grupul redactional de la Beiuş, într-o Schită
biografică a lui Iosif Vulcan arăta că proiectul pentru aniversarea centenarului naşterii redactorului înaintaş se făcuse deja la Oradea în 1940.
Ioan Georgescu pregătise o monografie Vulcan, pe care dorea s-o publice la Oradea cu prilejul centenarului. Nicolae Firu identificase casd
în care a funcţionat redacţia Familiei, iar M. G. Samarineanu, George
A. Petre şi George Bota luaseră initiativa dezvelirii unei plăci comemorative pe faţada ei. Se proiectase un număr festiv al revistei Familia,
dedicat evenimentului 16 • ln acelaşi număr, Alexandru Hodoş semnează
studiul Un deschizător de drumuri: Iosif Vulcan, iar M. G. Samarineanu
rememorează primul său contact cu Oradea, după Unire, iniţiativa sa
I◄
15
16

Idem, Crrmico tcutru/ă, ln Familia, 1941, nr. 1, p. 82-83
Familia, 1941, nr. 4--5, p. 3
Iosif [. '.\!aghiu, Schi/ll biogrn/ică, în Familia, 1941, nr.4- 5, p. 67- 68
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din 1926 de a continua tradiţia familiei în noile condiţii. Ca text reprezentativ penlru ideile profesate timp de o viaţă de fondatorul 1-'amiliei
este reprodus Conştiinţa naţională, discurs rostit în şedinţa de la 18 ff'bruarie 1872 a Asociaţiei Petru Maior 17 •
în unul următor, la aniversarea a doi ani de la moartea lui Nicolae Iorcw, familia a închinat memoriei acestuia un număr omagiill. Astfel. în 1~umărul 5-6 din 1942 au publicat evocări Mario Roques, Pamfil
Şeicaru şi N. Batzaria, acesta din urmă în calitate de fost student al Jui
Iorga, la începutul activităţii acestuia ca profesor. Alexandru Cioră
nescu îl evoca pe profesor la Fontenay-aux-Roses, iar D. MunteanuRâmnic se pronunţa pentru un institut Nicolae Iorga eficient.
Pagini dense cuprinde şi substanţialul număr (aproape 180 pagini),
dedicat în 1943 aniversării a cinci ani de la moartea lui Octavian Goga.
In acest număr omagial au semnat studii şi evocări I. Simionescu, pe
atunci preşedinle al Academiei Române, Pamfil Şeicaru, Victor Ion
Popa, cele semnate de Vasile Netea şi Ovidiu Papadima depăşind stadiul
de evocare festivă şi remarcîndu-se prin profunzime. Ion Lupaş aminteşte anii tinereţii lui Goga, care şi-au pus amprenta asupra formaţiei
sale, fiind hotărîtori pentru poetul militant şi luptătorul politic de mai
tîrziu 18 • Ion Petrov ici scrie despre aclivitatea lui Goga în slujba înfăp
tuirii Unirii din 1918 1!1, iar Ion Pillat, analizînd opera sa poetică, subliniază rolul ei mobilizator, ca stindard al revendicărilor naţionale, încă
de la apariţia primului volum de versuri, comparabilă doar cu aceea a
bardului de la Mirceşti, într-o altă epocă: ,,Afară de Vasile Alecsandri,
cu siguranţă că neamul nostru n-a cunoscut alt poet să-i întrupeze, la
o epocă dată, mai concret, mai hotărît şi mai vijelios decît Octavian
Cioga imperativele destinului naţional, şi nici o poezie al cărei răsunet
în conştiinţa poporului său să găsească ecou mai imediat. mai deplin
şi mai isbîndilor decît versurile ardeleanului, care a ştiut si:i ne dea ca
nimeni altul. căliti:i în focul suferinţei şi al răsvrătirei milenare, cîntarea pătimirii noastre"~ 0 •
O notă de inedit aduc în cuprinsul volumului cele opt poezii de
Goga, începîncl cu Oltul, traduse în limba italiană de Paolo Soldati. Ca
o anexă documentară, este reprodusă prezentarea volumului de Poezii
din 1905, filculă în şedinţa Academiei Române de Titu Maiorescu în
1906, cu ocazia premierii acestui volum cu marele premiu Năsturel
Herescu. La rîndul său, M. C. Samarineanu îşi depăna amintirile perso17

Familia, I 941, nr. 4--5, p. 33-37
I. Lupi.!'i, Octavian Goga. Un sul/ci aprig de

luptător, în Familia, 1943, nr. 5-7,
JJ. 49-55
19
Ion Petrovici, Hardul de la Răşinari, în Familia, 1943, nr. 5-7, p. 7
~ 0 Ion Pillat, Poezia lui Gog(!, în perspectiva timpului, în Familia, 1943, nr. 5-7,
p. 23
1~
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nale, relatînd o discutie avută cu Goga în perioada cînd acesta lucra la
traducerea Tragediei omului a lui Madach 21 •
Noua serie a familiei, la fel ca şi precedenta, a dat a ten ţie şi unor
probleme de istorie, dar mai ales de istorie culturală. Tiran AlbanF 2 şi
Iosif Jumanca au scris despre adunarea de la Alba Iulia de la 1 Decembrie 1918, Jumanca .insistînd asupra rolului muncitorimii în înfăptuirea
importantului act: ,,Plecînd de la convingerea că socialul şi naţionalul
nu se exclud şi că unitatea naţională constituie ~ingura temelie pe care
i se va putea asigura o viaţă demnă de a fi trăită, acţiunea ei ( a muncitorimii - n.ns.) s-a concentrat exclusiv în vederea realizării acestui
scop ... 1121.
Valorificări de documente s-au făcut în permanenţă. Vasile Nelea
publica în 1941 patru scrisori ale lui Ilarie Chendi către poeta Maria
Cunţan, dintr-un fond documentar încredinţat în 1935, la moartea poetei,
lui Alexandru Lapedatu, secretar general al Academiei Române. Ion
M. Neda punea în valoare corespondenţa, semnificativă pentru rosturile
revistei Familia, dintre Iosif Vulcan şi Gheorghe Bariţiu, aflată în fondurile Academiei Române 24 •
Din cuprinsul revistei aflăm unele date, destul de puţine ce e drept,
şi despre viaţa culturală bihoreană din această epocă, concentrată în reşedinţa de atunci a judeţului Beiuşul în jurul tipografiei Doina, a
ziarului Beiuşul şi a colecţiei Biblioteca Beiu.5ului, de care se ocupau
Petru E. Papp, G. Bota, Titus Roşu, Iosif E. Naghiu şi alţi intelectuali.
Trecînd în revistă aceste repere mai însemnate, de-a lungul unei perioade de aparitie c;:are însumează patru ani, din cuprinsul revistei, suficient de bogat, dar care n-a egalat conţinutul seriei precedente, dăm în
anexă indicele bibliografic al revistei, oferind astfel cititorului interesat principalele dale în legătură cu seria bucureşteană a familiei. In21
„Punea la punct traducerea T ragedici Omului lui Madach şi pe măsură ce
Yedea opera închegată, simtea bucurii de copil.
- Sunt curios. Aştept această transpunere, fiindc-ii. sunt si~ur cZ1 \'il depăşi originalul, i-am spus.
- E mare, frate, Maduch. A-l egala c o izbîndă. Că poate fi depăşit în cel'a re
priveşte versificarea, straiul de sărbătoare în care şi-a îmbrăcat ci inspira\ia? Asia c
altceva. Concep\ia, însă, rămîne, .. hi ,·oi trimite o parte, pentru Familia ... Vei vedea şi vei judeca traducerea. Eu sunt mullumit.
lntr-adevăr Goga a depăşit originalul. Tragedia Omului pe care ne-a dai-o în româneşte formează o operă nouă, izvorîtă din colaborarea acestui mare făuritor dl'
poezie pe modelul arhaic, dar greoi al lui Madâch. Scriitorii unguri, cu cari discutam acest lucru, erau de perfect acord cu mine" (M. G. Samarineanu, Ocla\·ia11 Goga,
în Familia, 1943, nr. 5-7, p. 162).
22
Tiron Albani, Aclunarea naţională de la Alba Iulia, în Familia, 1941, nr. 11 1~,
p. 57- - 61.
~J Im,if Jumanca,
Rolul mu11cilori/or şi unirea, în familia, HJ.l I, nr. 6- 7-- 8,
p. 100
"~ Ion M. Neda, Iosif Vulcan şi Gh. Bari/lu. 1n scrisori (1863-1892), 111 Familia,
1942, nr. 5-6, p. 65-76
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dicele 23 cuprinde colaboratorii revistei Pamilia dintre c1nii 1941-1944,
în ordine alfabetică. în dreptul fiecăruia sînt înşirate colc1borările sc1le,
în ordine cronologică, cu trimiterile necesare. Indicele include ele c1semenea şi autorii care au semnat doar cu initic1le sau cu pseudonime,
precum şi colaborările nesemnate.

LA REVUE „FAl\.fIUA", IV-EME SERIE (1941-1944).
INDICE BIBLIOGRAPHIOUE

(Resume)
Refugiee d'Oradea â cause de l'apµlicalion des resolulions du diktat de Vicnne,
la IV-eme serie de la revue Familia est parue a Bucaresl enlre 1941--1944, imprimee
par la typographie du journal Universul, sous la direclion de la mcme pcrsonne quc
Ies series precedentes - l'ecrivain el Ic publicisle Mihail G. Samarineanu.
Les condilions de parulion onl ele assez difficiles. De ccs quatre ann<'.'es, deux
seulement totalisent une parution complete de 12 numeros. La rente est parue souvent
par intermillence, dans des numeros doubles ou meme triples. Au nord de la Trnnsvlvanie, trouvee sous l'occupalion horlhyste, elle n'a ele diffusee que clandestinement.
Le titre de la revue este reste „rcvue mensuelle de cullure", mais on a ajoute la
menlion „Revue de !'Association des Ecrivains Roumains de Transvlvanie". Les rulJTiques sont identiques ii celles de la III-eme serie, la premiere conlcnant prose, poesie,
theâtre et litterature historique, la deuxieme etant consacree aux chroniques et aux
informalions.
La revue Familia disposait de „reclactions" dans Ies principales villcs de Transylvanie, en realite de petits groupes de collaborateurs permanents, ayant leur residcnce dans quelques villes transylvaincs, cl'ot1 ils envovaient des correspondances
a la revue. Tellcs elaient Ies redaclions de Beiuş, Arad, Sibiu, Bra'iov, Timi\;oara.
Grâcc• aux efforls de M. G. Samarinl'anu, aux anciens collahorateurs se sont
ajoutes de nouveaux: Gala Galaclion, Alex. Hodoş, Iustin Ilieşiu, D. Ionescu Morei,
Vasile Netea, Victor Ion Popa, Liviu Rebreanu, Al. T. Stamaliad, Pamfil Şeicaru, Tudor
\'ianu. Tout au lonq cte la parulion de la IV-eme serie de la revue f(lmi}i(I, on a enregislre lrois numeros speciaux â caractere anniversairc, dedics ii Iosif Vulcan, Nicoli!c Iorga et Octavian Goga. Dans -;es pagp-; on a accorde un inlerl;t parliculier aussi
ii des problemes ct'histoire culturclle, On donne dans l'annexe !'indice bibliographiquc
des collaborateurs de la revue.

25

Mulţumim şi

accesul la

colecţia

pe această cale profesorului Titus Roşu pentru a ne fi permis
sa personală cuprinzînd cea de-a patra serie a revistei Familia.
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42; 1942, nr. I 2, p. 31 46
- - lngenuncl1ere, l!Hl, nr. 9 -10, p. 86
Orizont pustiu, 1944, nr. 2, p. 46
- Cronica economică, 1941, nr. I, p. 85-88; nr. 2- :l,
p. 112-114
lo.~il Vulcan economisi, 1941, nr. 4 - 5, p. 128-130
Nicolae Iorga la J'on/e11a, -aux-Rme.,, 19n, nr. 11 12,
p. 59- -63
Oraşele ardelene, 1941, nr. 2 - -:l, p. 86 - 90
- Ieri şi azi, 1941, nr. G -8, p. 126-127
- Rdzboi şi pace, 1941, nr. 6-8, p. 127
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Gînduri geometrice, 1941, nr. 2 --:I, p. 67
Viziune, 1941, nr. 9-10, p. 44
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Marina, 1942, nr. 1--2, p. 13---21
Poezia română în limba germană, 1942, nr. 5--6, p. 96- 99
La comemorarea lui Iosif Vulcan, 1941, nr. 4-5, p. 57- 58
Epigrame, 1944, nr. 2, p. 55
Triste/ea pădurii, 1941, nr. 4-5, p. 46
Către /ara mea, 1941, nr. 9-10, p. 56
Molima, 1941 ,nr. 4-5, p. 69-93
Slîrşit trist, 1942, nr. 9, p. 51
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Noapte de gardă, 1941, nr. 11-12, p. 9-18
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Plecare, 1941, nr. 4-5, p. 95
Călător, 1941, nr. 11-12, p. 70
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Anuarul Institutului de istorie na/iona/ă din Cluj, voi. \' li,
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Căr/i de pedagogie, 1942, nr. 11-12, p. 14l-143
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Aceleaşi metode, 1941, nr. 1, p. 43-46
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Bolea Vasile, L'piscopul Samuil Vulcan al Orăzii, 1943,
nr. 3-4, p. 135
SlălinPanu Sever, N. Iorga, scriitor militar, 1943, nr. 3-4,
p. 135-136
Analele Mo/clovci, 1943, nr. 5·-7, p. 205
Giurescu C. C.: Radu Şerban, 1943, nr. 5-7, p. 206
Ion Lupaş: ,,Bătălia de la Posada", 1943, nr. 5-7, p. 207
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Nelea, Vasile

Nour, A.

Nour, Ligia

Ojog, Ion

Pantazopol, Vintilă f.
Papacoslea, Victor

Papadima, Ovidiu
Papaslale, C. D.
Papilian, Victor
Pascu, Petre
Z.
Pelrachide, Angela

Pâclişanu,

Petraşnicu,

Dan

Petre, George A.

Petrescu, Cezar
Pelro,·lcl, Ion
Pietrari I. D.
Plllal, Ion
Poiană,

Virgil
Pollhroniade, Lucreţia

1-1

llariC' Chenui către Mnria Cun/lln, 1!141, nr. 2-3, p. 41--H
(;n poet llrcl<'/enn, 1941, nr. 2-3, p. 101-104 (referiri Ia

I uslin Ilieşiu)
lin „imn" al lui ŞI. O. fosil rar<' o prC'cC'tlat marşul „La
arme", l!l41, nr. 2-3, p. 118-ll!J
- - Pnsi, i.\m şi ucti,·ism, 1942, nr. 11-12, p. 71-81
Or/u1 inn Gogll, Hl43, nr. 5-7, p. 77-97
Uncie poate c/uce ... trenul, H.141, nr. 2-3, p. 49-56
O reclamC1/ie nerezoln1tă, 1943, nr. 3-4, p. 81---85
in gîncl şi !:iul/el cu Octm·ia11 Gogn, 1943, nr. 5-7,
p. 119-125
Două sonete, 1941, nr. 4-5, p. 21-22
Din satul meu, 1943, nr. 1-2, p. 38
- - Profetul, I !J43, nr. 5-7, p. 38
Melibeu cloa1me, HJ44, nr. I. p. 34
O Ardeal, o /C1rn mea!, l!J41, nr. I. p. 47-48
Trei .wmete, 1941, nr. 2- :I, p. :li -:1'.2
Ars poetica, 1941, nr. 9-- 10, p. 29--30
\i uni/Cls vanitatum, 1941, nr. 11-12, p. 54
-- La /ărm, 1942. nr. 1-2, p. 29-30
- A.dC1m Băl(C1lu, 1942, nr, 1-2, p. 105--106
- lncepe iC1rna, 1942, nr, 3-4, p. 25-2G
- Prin fumuri albastre, 1942, nr. 7-8, p. 43--44
Poezii, 1942, nr. 11-12, p. G4-66
Ver.5uri, 1943. nr. 1-2, p. 62-64
-- Numai inima mea ... , I 943, nr. I, p. 17
- Pentru muncitorime, 1941, nr, 11-12, p. 101-102
- Dimitrie Cantemir, 1942, nr. 1-2, p. 3-10
- Un observator prusian în /ările române acum un veac, 1942,
nr. 9, p. 72-73
VoPvozi şi cnezi, 1943, nr. 3-4, p. 3-15
Naturalism şi idealism în poezia lui Octavian Goga, 19-B,
nr. 5-7, p. 103-114
Cinice ,·echi, 1942, nr. 11-12, p. 70
Nebunia contelui Szentbcnedckty, 1943, nr. 1-2, p. 27-34
Ginc/uri crude, 1944, nr. l, p. 7-15
Psalm, 1941, nr. 4-5, p. 60
Iosif Vulcan, 1941, nr. 4-5, p. 17-20
Basmele romuni/or ,·crsiticC1le de Gh. Dcm. Anc/rec5cu, 1942,
nr. 10, p. 7G
Jurnal ardelenesc, 1941, nr. l, p. 49-53
Jurnal de scriitor, 1941, nr. 4-5, p. 95--101
Edgar Poe, iluminatul, l!J42, nr. 1-2, p. 51-64
Apele Crişului, 1941, nr. l, p. 12
Canc/cla inimii, 1941, nr. 2-3, p. 82
Dumineca, 1941, nr. 4-5, p. 38
Cavalrrismul nostru, 1041, nr. 4-5, p. 137-138
Noi stăm ci ici în 1·cci, I !1-tl, nr. 11-12, p. 26-27
Tunarul, 1942, nr. 3-4, p. 62-63
-- Glasu/ de clincoln c/{' morminte, 1942, nr. 9, p. 3-12
- Baruul de la Răşinari, 1943, nr. 5-7, p. 5-12
- /nsomnil•, 1941, nr. I, p. 28
- Sor,ete, 19-ll, nr. 2-3, p. 17-18
- Poezia lui Goga în pt•1sµecli\'u timpului, 19-13, nr. 5-7,
p. 23-28
- Scrisoare, I 942, nr. 9, p. 46
-- //i aminteşti? ... , 1941, nr. 6-8, p. 81-82
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Re\·ista ....:.._
„Familia" seJiu a p(l/lU

George Togcn: Istoria ronwn/ota c1 ,"lcdinwlui, Ul41, nr. !l-

Popa, George

10, p. 106

Popa, Grigore

-

Octavian Goga: \'ilarul pmtcslă1ilor 1omri111'~li, 1~-13. nr. 5--

Popa, Septimiu

-

Un uriaş al timpului său, HJ41, nr. 4--5, p. 51-56 (referiri

Popa, Victor Ion

-

La poarta lui Iosif Vulcan, 1941, nr. 1\-5, p. 23-28
Apă vie, 1942, nr. 3-4, p. 27-52; nr. 5-(1, p. 45-61;
nr. 7-8, p. 45-64; nr. 11-12, p. !J7-120; HJ43, nr. 1-2,

-

Goga autor clramatic, Hl43, nr. 5-7, p. 47-48
N. Para: Stigmat, 1941, nr. I, p. 100-101
Lucian Emamli: Cinlorea Jiului pierdui, 1!J41,

7, p. 63-65

la Iosif Vulcan)

p. 79-115

Pope~ru. Mariela

-

nr.

I,

nr.

I,

p. 101-103
-

Regina

din

insula

piticilor,

de

Moş

Nae,

!(Ml,

p. 103-104
-

Amiezi tirzii, ele Ion Ojog, 1941, nr. 1, p. 106
Calendarul „Universul copiilor", HJ41, nr. I, p. 112
Literatura pentru copii, 1941, nr. 2-3, p. 105-107 (refe-

-

Poetul Iosif Vulcan şi femeia, 1941, nr. 4-5, p. 61-64
Cronica literară, 1941, nr. 4-5, p. 111-118
Ion Ojog: Amiezi tirzii, 1()41, nr. 4-5, p. 119-124
I. D. Pic/rari: Ne Iac dojană grea străbunii, 1941, nr. 4-5,

riri la N. Batzaria)

p. 124-127
N. /. Hercscu: Caiete clasice, 1941, nr. 6--8, p. 118-119
S. Zolovicccnu Rusu, Jocul ele-a cl1agostca şi mortca; De
ziua talii, Hl41, nr. 9-10, p. 90-95
-- Însemnări
litc,are,
1941,
nr.
9-10,
µ. 95-100;
nr. 11-12, p. 82-89; 93-95
-- Pericle Marlincscu: ,.Slnt frntc cu 1111 fir ele im/Jă", 1941,
nr. 11-12, p. 90-!Ji
Expozi/ia ele realizări pedagogice a doamnei L. MoscuFilipide.~cu, 1941, nr. 11-12, p. 108-109
/nsemnări literare, 1942, nr. 1-2, p. 82-85; Q0-100;
nr. 3-4, p. 85-89, !J2-94; nr. 5-6, p. 77-95
Constantin Stelian: Mireasa lumii, 1942, nr. 1-2, p. 86-89
- Ionel Teodoreanu: Întoarccerc în timp, 1942, nr. 3-.t,

-

p. 90-91
-

-

Almanahul ziarului „Tribuna", 1942 ,nr. 3-4, p. 106
Icoane, l !)42, nr. 7-8, p. 69-72
Aurel Marin: Sonete, HJ42, nr. 7--8, p. 107-109
Cartea slrăină, 1()42, nr. 9, p. 66-67; 1943, nr. 1-2,
p. 133-137; nr. 3-4, p. 112-120; nr. 5-7, p. 191-200
Ion Agârbiceanu: fo pragul deţii, 1943, nr. 3-4, p. 128131
I. C/1. Severeanu: Flori rnligrafice, 1943, nr. 3-4, p. 131-

132
-- N.

Vătămanu:

,,Pînă

vine

doctorul",

1943,

nr.

5-7,

p. 205-206
-

Petre V. Haneş: Tinereii, 1942, nr. !J, p. 77-7fl
Povqli de aur de Moş Nae, 1942, nr. 10, p. 78-7!)
Reeditări, 1942, nr. 11-12, p. 132-134
Vasile Cir/ovei prezenlat de Paul Papaclopol, Hl42, nr. 11-

-

Ion Sc/1intee: ,,Ibis", 1942, nr. 11-12, p. 155-156

12, p. 149-150
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Popovid, Sebastian
Popp, Gheorghe

Potopin, Ion

Prigor, Maura
Rădulescu

Motru,
Constantin
Rebreanu, Liviu
Roques, Mario
Roşca, Aurel Vasile
Roşu, Titus L.

lu

L. Cornea
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Tudor Măincscu:

fotîmp/ări

vesele

pc11trn oumeni lri.>li,

1944, nr. 1, p. 71-73
Cercetind villinelc, 1944, nr. 2, p. 56
Ştefunia

Zotoviccanu Ru-~u: ,,U<•11c1)tcrc", 1944, nr. 2,
p. 72-74
- Visu/ meu, 1!)43, nr. 3-4, p. 86
- Indemnul lui Iosif Vulcan, 1941, nr. 4-5, p. 5-8
- Ţara de peste pădure, 1941, nr. 2-3, p. 48
- Cinice din Trunsilvania, 1!!41, nr. 4-5, p. lG
- - Ţura nimănui, l!J41, nr. 4-5, p. 1 I O
- Nico/uc Iorga, 1942, nr. 11-12, p. 4G-52
- Inscripţii pc trunchiul bradului, I !!43, nr. 3-4, p. 79----80
- Cronica plastică, 1943, nr. 3-4, p. 94-97
-- Mai tari dccîl moartea, 1944, nr. 2, p. 19-20
-- Revista rc\"istelor, Hl44, nr. 2, p. 7B-79
- Ciclop, 1941, nr. !l-10, p. 45-50
- Camarazi, 1943, nr. 1-2, p. 73-78
- Amintiri ... , 1943, nr. 5-7, p. 148-150
- Omagiul Academici Române, 1941, nr. 4-5, p. 3

-Transilvania 1940, 1941, nr. 1, p. 8-10
- Nicolae Iorga, 1942, nr. 11-12, p. 7-15
- Neam de mocan, 1942, nr. 10, p. 21-26
- Politica de maghiarizare a Transi/n1nici,

1941, nr.

1,

p. 63-69

Rusu, Niculae
Sadoveanu, Ion Marin
Salcia, Constantin
Samarineanu, Jon

-

Peisaj ardelean, 1941, nr. 9-10, p. 6
Poezii, 1942, nr. 5-6, p. 62-64; nr. !J, p. 35-36
,,Slîrşil de veac în Bucureşti", 1944 nr. 1, p. 35-41
Ultimul drum spre soare, 1941, nr. 4-5, p. 102
Aromânii şi războiul greco-albanez, 1941, nr. 1, p. 89-92
Victor Stoc, Fuga cerbilor, 1941, nr. 1, p. 104
Reflexii asupra poeziei şi poemul în proză, 1941, nr. 2-3,

-

Poeme în proză, 1941, nr. 2-3, p. 108-111 (referiri Ia
Ernest Bernea)
Titu.'> L. Roşu: Jnsemnări
şi
inscripfii bihorene, 1941,
nr. 11-12, p. 109-110
Impresii, 1942, nr. 1-2, p. 49-50
Maura Prigor - Biserica nouă, 1942, nr. 1-2, p. 106-107
Cronica teatrală, 1941, nr. 1, p. 81-84
,,Familia" la Bucureşti, 1941, nr. 1, p. 93-94
Ştefania Vclisar-Tcodoreanu: ,,Viaţa cca de toate zilele",

p. 3-6
Samarineanu, Mihail G. -

1941, nr. 1, p. 98-99
-

Ionel Tcodoreanu:

,,Tudor

Ceaur

Alcaz",

1941, nr.

1,

p. 9~100
-

Ecouri din trecut, 1941, nr. 1, p. lOG-107
Revista revistelor, 1941, nr. 1, p. 108-112; nr. 4-5, p. 143;

nr. 9-10, p. 110-111; nr. 11-12, p. 110-112; 1942,
1-2, p. 112; nr. 7----8, p. 109-111; nr. 11-12,
p. 158-159
Carte lui loşca Depecriş, 1941, nr. 2-3, p. 91-95
De cc apărem cu întîrzicrc, Hl41, nr. 2-3, p. 121-122
1n semnul dreptăţii romcineşli, !D41, nr. 2-3, p. 122-123
Fondatorul „Familiei", 1941, nr. 4-5, p. 103-109
lncl1inarc, 1941, nr. 4-5, p. 131
C. Manolac/1c - Tragccliu lui Petru Ccrcd, 1941, nr. 4-5,
p. t40-14l

nr.
-

-

-

-
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Al. Negură: Ardealul, 1941, nr. G-8, p. 123-124
-- Noua stagiune lcalrală, 1941, nr. G-8, p. 124-12G
- Cronica cvcnimcnlc/or, l!l41, nr. !l-10, p.
101-102;
nr. 11-12, p. 9G-!J7; 1042, nr. 1-2, p. 104-105; nr. 3---l.

Sbârcea, George

Sieiert, Viorica
Soldali, Paolo

p. 102-103; nr. 5-6, p. 104-105; nr. 7-B, p. !l7-!lB;
nr. !J, p. 68-69; nr. 10, p. 75-76; nr. 11-12, p. 156-157;
1943, nr. 3-4, p. 121-122
- lnchinarc, 1943, nr. 5-7, p. 201
- Cc-a văzul //ic Pâni.5oară, 1941, nr. 9-1 O, p. 107
- Cărti cctilc, 1941, nr. !J-10, p. lOB-100
- Decembrie, l!J41, nr. 11-12, p. 3--4
- - Cronirn clrom<l/ică, Hl42, nr. 11-12, p. 78-81
- Cctind olmanohuri/e 1942, 1!)42, nr. 1-2, p. lO!l-110
- Un cuvin/ pentru un crilicosiru, l!J42, nr. 1-2, p. 111
- Virsla pcriculoosă, 1942, nr. 3-4, p. 57-61
- Cuvin/ul României, 1942, nr. 3-4, p. 107
- Cczor Petrescu: Ochii slrigoiului, 1942, nr. 7-8, p. 100102
- inchinare. 1942, nr. 11-12, p. 3-5
- O biserică în <1mintirca lui N. [orgo, Hl42, nr. 11-12,
p. 146-147
- in ol 78-/co an, 1943, nr. 1-2, p. 148-149
- Octcl\'iun Goga în Pind, l!J43, nr. 5-7, p. 151-166
- Sfatul scriitoricesc de la Putna, l!J43, nr. 5-7, p. 202203
- În al 79-Jea an, 1944, nr. 1, p. 3-5
- V ia/a leal rală, 1944, nr. 1, p. 7!J
- Calendarele, 1944, nr. 1, p. 79
- Rînduri pentru Miron Neagu, 1941, nr. 4-5, p. 141-142
- Penlru o nouă inlcrpreture a meşterului Manole, 1941,
nr. 6-8, p. 121-122
- Grupul ,,Tribuna", 1941, nr. 6-8, p. 122-123
- O antologic a lileraturii spaniole ele prof. Al. PopcscuTelega, 1941, nr. 9-10, p. 105-106
- Revisla revistelor, 1941, nr. 9-10, p. 109-110
- Şi am adormii cu visu-m/Jră/i.5al, l!J41, nr. 11-12, p. G2
- Inima mea, 1942, nr. 3-4, p. 64
- Octavian Ge,ga, 1943, nr. 5-7, p. 3-4
- Senlimcnlul national în lilcraturn ito/iană, 1941, nr. 9-10,
p. 7-28
- Octavian Goga, 1943, nr. 1-2, p. 7-22
- Oclavian Goga: Poezii, 1943, nr. 5-7, p. 140-147 (în limba
italiană)

Soricu, I. U.

-

Slamatlad, Alexandru T. -

Stelian, Constantin

-

Cronica rimată, 1942, nr. 1-2, p. 76-77; nr. 3-4, p. 77-78;

nr. 7-8, p. 81-83; 1943, nr. 1-2, p. 116-118; nr. 3-4,
p. 89-90
Octavian Goga, 1943, nr. 5-7, p. 71-72
E.5arle de mătase, 1941, nr. 2-3, p. 57-58; 1942, nr. 3-4,
p. 24; nr. 11-12, p. 58 (traduceri din poezia japoneză)
Omar Khayyam, 1944, nr. 1, p. 17-33
Ion Pil/al, Balcic, 1941, nr. 2-3, p. 123-124
Poezii, 1942, nr. 5-6, p. 35-36
Cronica literară, 1942, nr. 7-8, p. 84-86; 90-9G; nr. 9,
p. 57-65, nr. 10, p. 67-73; nr. 11-12, p. 121-131; 1943,
nr. 1-2, p. 126-132; nr. 3-4, p. 98-111; 1943, nr. 5-7,
p. 178-190; Hl44, nr. 1, p. 55--G0
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Stino, Aurel George
Stoe, Victor
Şeicaru, Pamfil
Şugariu,

Şululiu,

Ion
Octav

Tabrea, Ilie
Tăuşan, Grigore
Teodoreanu, Ionel
Todoran, George

Tulbure, Gheorghe
Vasilesrn-Valjan, I.
Vianu, Tudor
VizireSC'u, Pan M.
Vlildescu Albeşti, G.
Vokulesu1, V.

18

- /ou Pi/Jal: i mplinire, 1942, nr. Î-8, p. 87-WJ
- - Al. Bu.mioccanu: lithos, 1942, nr. n, p. 57-5!1
.l'vfawa Prigor - Tunda, I 942, nr. 9, p. G0-61
S. Zoto\·iceanu Rw,u - Rod, l!l42, nr. 9, p. 61-64
- O nouă pictorilă, 1942, nr. 11-12, p. 154-155
Tudor Via nu: Introducere în teor iu , olori/rJr, 1943, nr. 1---2,
p. 128-129
- Octav ŞuJutiu: .,Mintuire", 1943, nr. 5-7, p. 178-179
- Ovidiu Papadima: Creatorii ~i lumeo, 1944, nr. I, p. 61-62
Ion Pillal: Tradilie şi literatură, 1944, nr. I. p. 55-57
Al. T. Stamaliad: ,,Cortegiul uminlirilor", 1944, nr. I,
p. 57-59
-- La Ciucea, 1943, nr. 5-7, p. 61-62
- - Ion Pi/lat traducător, 1943, nr. 5--7, p. 201-202
- - Două piclorite, 1944, nr. 2, p. 76-77
--- La un pod pc Siret, Hl44, nr. 2, p. 21-29
-- Confesiune, 1!)42, nr. 7-8, p. 67-68
- - Istoricu/ N. Iorga, 1942, nr. 11-12, p. 2'..1-35
- Modelatorul aleclivitătii române.şti, 1943, nr. 5-7, p. 33-37
-- Chemare, 1941, nr. 1, p. 42
-- Scriitori şi cărti. 1941, nr. I, p. 70-76; nr. 2-3, p. 96-100;
1942, nr. 9, p. 52-56; 1943, nr. 11-12, p. 119-125
- - Ion I. Roman, 1941, nr. 1, p. 19-30
-- Cărţi de specialitate, 1942, nr. 3-4, p. 95-101
Titu Maiorescu, 1942, nr. 10, p. 11-17
--- Însemnări din Ardeal, 1941, nr. 1, p. 13-16
- Jurnal ardelenesc, 1941, nr. 2-3, p. 3'..1-40
- Cintcce/e lutului, 1941, nr. 2-3, p. 83-85
Iosif Vulcan seriilor şi pedagog rw/iona/, 1941, nr. 4-5,
p. 47-50
Broşurile ci-lui \'. Neica, 1!J41, nr. 4-5, p. 140
Două poeme, l!:141, nr. 6-8, p. 103-104
Despre poeţi şi pri,·ighclori, 1941, nr. 6--8, p. 120-121
Revista revistelor, 1941, nr. 6-8, p. 128
- - Catrene, 1941, nr. 9-10, p. 76
Colindind după stea, 1941, nr. 11-12, p. 63-64
Scrisoare, 1942, nr. 1-2, p. 24
- - Moş Nae: ,,Copilul nimănui", t!l42, nr. 1-2, p. 108-109
- Din pribegie, 1942, nr. 3-4, p. 53-54
- Ocla\"ian Goga, 1942, nr. 5-6, p. 3-5
-- Prieteni/or rămaşi, 1942, nr. 7--8, p. 65
Cremene în apa vremii, 1942, nr. 9 p. 72
,,/ntoarccrc" de Ion T/J. IJca, HJ42, nr. 11-12, p. 148-149
Autumnală, 1942, nr. 1-2, p. 6
Cintece, 1943, nr. 3-4, p. 42-43
Pentru noi ardelenii, 1943, nr. 5-7, p. 73-75
Un paznic de poartă: /osii \'ulca11, 1!"141, nr. 4-5, p. 29-32
Din ziarul unei infirmiere, 1942, nr. 5-6, p. 21-25
Alexandru La/Jo,·ary, 1941, nr. 11-12, p. 21-25
O inspecţie, 1942, nr. 10, p. 27-53
Probleme IC' memorialisticei, Hl41, nr. 9-1 O, p. 3---5
O aventură nopo/C'oniană, 1941, nr. 2--3, p. 33-37
Vedenii, 1941. nr. 6-8, p. 25-30
După voturi, 1942, nr. !J, p. 37-42
Tristeţea umb/a-n tură, 1941, nr. 11-12, p. 8
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Zegreanu, Emil
l.oloviccanu Rusu,

G

pol rn

IJG5

Crengile amintirii, I !l44, nr. 1, p. 54
Murl'ş, Mwcş! .. ., l!l41, nr. 2-3, p. GB

-

Ştefania

Colaborări

semnate cu pseudonime

M. San-Marino
(M. C. Samarineanu)

-

c.s.
C.T.

teatrale,

1942, nr.

3-4,

p. 70-B4;

nr. 5-G,

p. 100-103
Note lC'o/rnlc, Hl42, nr. 7-11, p. !19-100; nr. !l, p. G!l-70

-

Colaborări

inscmnări

semnate cu

iniţiale

-

Revista revistelor, 1942, nr. 3-4, p. 110-111
Revista revistelor, 1941, nr. 2-3, p. 125-127; 1943, nr. 1-2,

-

-

Cuvin/ lămwitor, 1942, nr. 11-12, p. 147-148
O Margucriltc Gouticr la \·îr.~to ci, Hl43, nr. 1-2, p. 149-

-

Notă Jo

p. 158-159
I.C.
I.C.M.

151
1.C.N.

-

P.S.

-

Colaborări

un colind, 1943, nr. 1-2, p. 151-152
O nun'lă, 1941, nr. 11-12, p. 100-101
Corll'Cl itulinnă, 1943, nr. 3 -4, p. 124-125

nesemnate

Ion Agârbiceanu Jo 60 de ani, 1942, nr. 1O, p. 74-75
111/ornwţii liternre, Hl42, nr. 7-8, r,. 111
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CRONICA ACTIVIT AŢII ŞTIINŢIFICE A SECŢIEI DE
ISTORIE PE ANUL 1978

Cronica cuprinde activitatea ştiin\ifică desfăşurată de colecli\·uJ sectiei de istorie
a Muzeului Ţării Crişurilor, precum şi de muzeografii ele la Muzeele memoriak „Iosif
\'u!can" !;,i „Acly Lnclre• din Oradea.

I. CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE

a.
Nicolae
Sever

Chidioşan

Dumitraşcu

Doina Ignat

Săpături

arheologice

Săpături

arheologice în satul Tăşad (com. Driigeşti), pe
dealul „Celli\aua•, în a\iezarea dacicct din sec. r. î.e.n.
sec. I e.n.
Săpături arheologice la Biharea Cetatea de pămînt, în
punctul „Grădina C.A.P. - Baraj"
Săpături arheologice la Mişca, în punctul „Fînlina S11sului"
Săpături arheologicP în comuna Supl11cu dP B11rcău; Cl'I cetarea aşezării neolitice
Săpături arheologice în aşezarea neolitici:i de lu fughiu

b.

Cercetări

de

arhivă

UnelP asrwcte alP istoriei \'Pacului 11! XVIIl-lPa în Bihor au fost studiatP de
GheorghP Gorun: \"iata Pconomică orădeană; mişcări tărănPşti în sudul Bihorului Jo
mijlocul spco!ului XVIII; lupt11 pentru dohîndirea autonomiPi oraşului OradPa în a
doua jumătate a secolului XVIIJ.
Conlinuîndu-şi prPocupărilP pentru YalorificarPa istoriei cultura]P a Ppocii moderne, Viorel Faur a pfpcluat ,Prcet~iri în !Pgătură cu reuniunilP în\"ă\ătorilor români
din Bihor şi cu biblioteca CnsirH•i române clin Beiuş. Ioan Toth şi-a continuat cl'fcetă
rile privind unele aspecte aJp culturii maghiarP in Bihor în secolul XIX.
Blaga Mihoc a cercetat problemele reformei agrare din 1921 şi ale aplicării sal0
în Bihor. Unele aspecte ale \"ie\ii cu]turale bihorene în perioada intl'fbe>Jică au fmt
studiate de Lucia Cornea. Ioan Marinescu şi-a compktat docunwntarea pri,·itoarP la
luptele rwntru eliberare>a Transilv1rniei, Banntului şi Crişane>i în lunile sL•ptembrit•--octombrie 1944, ce>rcetind ele asemenea şi unele aspecte ale , ie\ii economict>, soci11le
şi politice în Bihor în pPTioada 1944
19'17.
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II. LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE APĂRUTE IN 1978
Nicolae

Chidioşan

-

Lucia Cornea

Tezaurn/ dacic de la Drăgcşti, în Crisia, VIII, Oradea, 1973,
p. 27--50 (în colaborare cu /\I. SJşianu ~i "-'· 13elaclan)
Problema originii şi continui/a/ii poporului r,w1â11 <>Ulindită
în paginile re1is/C'i ,,/'amilia" (IBG5--190G), în Crisir1, VIII,
Oradea, 1978, p. 204-212
Precizări în legătură cu sediile rc1·islei .,familia" la Oradea
(1880-1906), în Crisia, Vlll, Oradea, 197B, p. 575-57B

Se,·cr

Dumilraşc:u

-

Revista ,,familia", scria a llI-a (193.J-19.J0). Indice bibliouralic, în Crisia, VIII, Oradea, 197B, p. 067-704
Ceramica românească descoperită în Crişana (sec. V lJI-IX,
în Crisia, VIII, OradPa, 1973, p. 51-111
Descoperiri arheologice din sec. V-VI e.n. de la Bi!wrea,
în liric/ava, X, /\rad, 1978, p. 81-100
Note privind istoria Oradiei î11 epocile: dacică, rnmană şi
veche românească, în Lucrări ,5liinţi/icc, Scrict 13, Istorie,

Oradea, 197i, p. 15-32

Viorel faur

-

Societatea de

zeului

Ţ,'irii

lectură

din Oradea (1852-1875), Editura Mu-

Cri~tirilor, Oradea, 1!)78, 336 p.

Mişcarea pentru înfiinţarea unc-i şcoli secundare româneşti
clc lele Îl'! Oradea (1868-1900), în Crisia, VIII, Oradea,

1078, p. 180--203
-

Contribuţii

lu istoricul C<1si11ci Române din /lci11.~ (1871-1918), în Crisia, VIII, Oradea, 1978, p. 213-228 (în colabo-

rare cu I. Popovici)
Pagini din lupta popula/ici clin sudul Hilw111/ui peni ru afirmare culturală ( Aclivilatca dcspăr/ămîntului /Jciu.~cun al
,,Astrei" între anii 1898-1918), în Crisia, VIII, Oradea,

1978, p. 433-492

Gheorghe Gorun

-

Date despre legăturile societăţii „Astra" cu românii din
Bihor (1861-1897), în Crisia, VIII, Oradea, 1078, p. 565--570
Contribuţii la cunoaşterea ac/iunilor de consliluire a despăr
ţămîntului din Tinca al „Astrei" şi a primelor demcrsun
peni ru înfiinţarea celor din Salonta şi Vaşcău ( 1912--1914),
în Crisia, VIII, Oradea, 1978, p. 611-627
Implicaţii sociale şi economice ale ocupa/iei militare austriece în Bihor 1n prima jumătate a secolului XV 111, în
Crisia, VIII, 1978, p. 131-138
Urbariul /ocalilă/ii Valea lui Mihai (1772), în Crisia, VIII,

-

.Aşez(l[ca

-

Oradea, 1978, p. :133-337

Doina Ignat

neolitică

Ioan Marinescu

Criş ele la Sup/ucu/
VIII, Oradea, 1978, p. 0--26

apar/inînd eul/urii

Barcău (Bihor), în Crisia,
Din lupta populaţiei bihorene

de

împotriva

ocupaţiei

horlhyslc,

în Crisia, VIII, Oradea, l!J78, p. 283--332 (în colaborare cu
Gh. Bodea)
Dale despre adunările generale ale „1'.sl rei" cli11 1869 şi
1903, în Crisia, VIII, Oradea, 197!1, p. 365-416

Dlaga Mihoc
-

-

Unele aspecte privind prezenţa elevilor români şi stuc/iul
limbii române în gimnaziul din Baia Mare (1798-1891), în
Crisia, VIII, Oradea, 1978, p. 555-564
Două hărţi ale oraşului şi împrejurimilor Băii Mari clin
anii 1783 şi 1809, în Lucrări Ştiinţifice, seria B, Istorie,

Oradea, 1977, p. 30--44
Dale şi obiceiuri populare din comuna Rohia într-un documenl inedit pril"ind activi/alea „Astrei" din primii ani
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ai secolului XX, în Bi/1area, Culegere de ~tudii <,,i mak-

riale de etnografic ~i

artă,

Orndca, !977, p. 293 . 2!17

-- Din coresponclcn/a inedită a lui George Pop de Hăseşli
privind lupta de eliberare a românilor clin Transilvania, în
Muzeul Na/ ional, IV, Bucureşti, !978, p. 629-63:{

III. LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE ELABORATE

Nicolae

Chidioşan

Săpăturile

-

arheologice de la Tăşad (campania !977)
de la Tăşad
Cultura Wietenberg la vest de Munlii Apuseni (teză de
doctornt)
ReYista „rami}ia" ~cria a palra (!941--!944). Indice bibliografic
Din experienta secţiei de istorie a Muzeului Ţării Crişu
rilor privind colaborarea cu învătămîntul preşcolar
Romanica (I)
Atelierele de olari de la Biharea şi Medieşul Aurit
Descoperiri dacice de la Biharea
Aspecte din viata politică orădean[\ (1849-1918)
Reuniunile învătătorilor români din Bihor (1875-!9!9)
Istoriografia bihoreană înlre 1849-1918
Biblioteca Casinei române din Beiuş (1871-!918)
Mişcările tărăneşti de pe domeniile Beiuş, Vaşcău şi Beliu,
de la mijlocul secolului XVIII
Aspecte ale istoriei comertului orădean în secolul XVJJJ
Aspecte ale dezvoltării economice a oraşului Oradea în
secolul XVIII
Tipodimensionarea obiectelor - principală condiţie a organizării depozitului muzeal. Metodologie şi posibilităţi de
reorganizare (în colaborare cu R. Hîrcă)
Schimbul de publicaţii - modalitate de afirmare şi dezvoltare a fondului de carte ştiinţifică (în colaborare cu
Ioan Marinescu)
Aşezarea neolitică apartinînd culturii Starce\·o-Criş de la
Fughiu (j. Bihor)
Descoperiri arheologice şi paleontologice în dl'filcul Crişului Repede ( în colaborare cu T. Jurcscik)
Tipuri de locuinţe din epoca neolitică descoperi te pe teritoriul judeţului Bihor
Documente şi memorii privind luptele pentru eliberarea
Transilvaniei, Banalului şi Crişanei (septembrie-octombrie 1944) - în colaborare cu V. Faur şi V. Giuran
Aplicarea reformei agrare din 1921 pe teritoriul oraşului
Oradea
N. Bolcaş, un militant bihorean pentru înfăptuirea statului
naţional unitar
Dr. Vasile Lucaciu, luptător pentru înfăptuirea statului naţional unitar contribulii documentare
Anul revoluţionar 1848 în însemnările unui intt>IC'ctual

-

Unele consideratii asupra locului muzeelor memoriale în
contextul culturii naţionale
Prezenta lui Ady Endre în cultura românească
Aspecte ale culturii maghiare din Bihor in l'JJOca modern:\

Aşezarea dacică

Lucia Cornea

Sever

-

Dumitraşcu

Viorel Faur

Gheorghe Gorun

-

Doina Ignat

-

Ioan Marinescu
Blaga Mihoc

-

transilvănean

Ioan Tolh
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IV.

PARTICIPĂRI I.A

SESIUNI

ŞTIINpHCE

La ,N1 rle-a XII-a se>siunc anuolii dC' raroarlC' arhC'oloqi,C', d0s[~îşurnlii la Bun1între 9-11 marliP, au prezentat rapoarl0: l\.icolae Chidioşan ~- Săpăturile arheologice de la Tăşacl (campania 1977); Sever IJumilrnşcu --- Săpă/urile de la Hiharea
(j. Bihor); Doina Ignat SăpăturilP mhcologi,e şi palonlologice de la Vadu Cri~ului
şi Săpăturile arheologice de la Sup/acu de Harcău.
Colectivul sectiei rle istorie a Muzeului Ţării Crişurilor a organizat la :11 martie
s0siunea ştiinlifică închinată aniversării a 2050 de ani de la crearea primului stat dac
centralizat şi inrlepenrlent conrlus rle Burebista. Membrii sectiei au pre·;,entat comunicările: N. Chidioşan - - Aşezarea dacică de la Tăşad; L. Cornoa Revisla „Familia"
scria a lll-a. Imlicc bib/i()grafic; V. raur - Momenlc clin /upla românilor crişeni pentru afirmare culturală (1849-1918); Gh. Gorun - Aspccle ale dezvoltării economice a
oraşului Oradea în secolul XVIII; D. Ignat Descoperiri arheologice .5i pa/co11to/oqicc
în defile/u/ Crişului Repede (în colaborare cu T. Jurcsuk); I. 'foth -- Scrii/ori şi pub/i,
rPşli

cişt i

români despre Acly Endre.

Secţia de istorie a l\luzeului Ţării Crişurilor a fost reµrezcnlalâ la Sl'siunoa ~liin•
tifică a Muzeului de Istoric a Transilrnniei de la Cluj-Napoca (26-27 mai) prin
N. Chidoşan, care a prezentat comunicarea Tezaurului dacic de la Drăgeşli (în colaborare cu Al. Săşianu); S. Dumitraşcu - - L'11 ale/ier de olărie (La Te-ne) clcscopcril la
şi I. Marinescu Lup/a populu/ici din Hihur imµolriva ocupa/ici horlhyslc
(în colaborare cu Gh. I. l3oclea).
La sesiunea consacrati'1 anivers:irii a 130 rle ,mi de la revoluţia rlin 1848 ~i
30 de ani de la nationalizarca principalelor mijloace ele producţie, desfăşurată la
Cabinetul judeţean Bihor pentru activitatea ideologicii şi politico-educativă, a participat V. Faur cu comunicarea Aspecte ale desfăşurării evenimente/or revoluţionare
din anii 1848-1849 în Oradea şi I. T6th - Asµecle ale luptei comune româno-maghiare
în timpul revolut iei de la 1848.
La 11 octombrie 1078, cu ocazia aniversării a 150 de ani de existentă a Liceului
„Samuil Vulcan", s-a organizat la Beiuş o sesiune ştiin\ifică, sub genericul Locul şi
rolul liceului din Beiuş în conlexlul culturii na/ionale, la care au fost prezenti: V. Faur
cu comunicarea Din ac/ivi/alea cultural-po/ilică a profesorilor şcolii beiuşene, Gh. Gorun - Frămîntări ţărăneşti în sudul Bihorului la mijlocul secolului XV III şi B. Mihoc - Din aclivitatea parlamentară a dr. V. Lucaciu.
Cu ocazia desfăşurării la Oradea, între 14---16 noiembrie, în cadrul festivalului
cultural Crisia, a celei de-a patra ediţii a simpozionului Muzeu/ contemporan factor
activ în realizarea educaţiei socialiste a oamenilor muncii, muzeografii sectiei de istor:e au prezentat următoarele comunicări: L. Cornea --- Din aclivitatea secţiei de istoric a Muzeului Ţării Crişuri/or privind colaborarea cu preşcolarii; S. Dumitraşcu - O
propunere de com;ervare şi amenajare muzeislică a Celă/ii de pămînt de la Biharea.
V. Faur a prezentat două comunicări: O propunere privind organizarea evidentei activităţii cultura/-educalive şi Penim un program de cercetare a istoriei muzeografiei
româneşti, aceasta din urmă în colaborare cu Mircea Dumitrescu. Gh. Gorun şi Ioan
Marinescu au prezentat împreună comunicarea Schimbul de publica/ii - modalitale de
afirmare şi dezvoltare a fondului de carie ştiinţifică. In cadrul secliunii Rezultate ale
cercetării în domeniu/ conservării şi restaurării patrimoniului cultural-na/ional, Gh. Gorun a mai prezentat comunicarea Tipodimensionarea obiectelor - principală condi/ie
a organizării depozitului muzeal. Metodologie şi posibililă/i de reorganizare (în colaborare cu R. Hîrcă). Au mai prezentat comunicări: D. Ignat - Eficienta ac/ivită/ii cultural-educative a sec/iei de islorie a Muzeului Ţării Crişurilor în anii 1977-1978 şi
B. Mihoc - Cîleva precizări în legătură cu rolul muzeelor memoriale în via/a cul-

Biharea

turală.

Viorel Faur a mai luat parte la următoarele sesiuni:
- 16 noiembrie, la sesiunea ele la Biblioteca jucleleană Bihor-~ Oameni din Bihor.
Momente, instilu/ii, personalită/i, cu comunicarea Exigen/e ale cercetării locale în
contextul istoriografiei na/iona/c
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- - 25 noiC'mbrie, la sesiunea cu tema Lupta maselor populare pentru făurirea
statului na/ional unitar, pentru li/Jcrta/c .';ii prourcs, de la Cabinetul judetean pC'nlru
activitatea ideologică şi politico-educatiYă, cu comunicarea Momenle ale luptei rnmânilor din Crişana pentru unitate
- 24 decembrie, la sesiunea 475 de ani de ales/are documentară a satului Seghişlc,

desfăşuratli la Ciminul
Scg/1işlc.

cullural din satul

Seghişte

(j. Bihor), cu comunicaH•iJ

Istoricul satului

ln

afară

de cele enumerate mai sus, Doina Ignat a mai participat la sesiunC'a
de Muzeul judeţean din Zalău, în luna noiembrie, cu comunicarea Tipuri de locuinf e din epoca neolitică descoperile pc teritoriul judeţului Bihor.
ştiinţifică

organizată

Lucia Cornea

V. EXPOZll'll TEMPORARE
1. Ce/alea ele la Biharea. Descoperiri arheologice 1973-1978. (Autorul tematicii:
S. Dumitraşcu; colaboratori la organizare: B. Ştefănescu, Gh. Gorun, S. SzabcJ). Vernisaj: 1 iulie 1978 - Muzeul Ţării Crişurilor. Accesibilă vizitatorilor pină la I septembrie HJ7A.
Organizată sub genericul 2050 de ani ele la întemeierea statului dac independent
şi centralizat condus de Burcbista, expozitia a întrunit o gamă bogată şi variată de
ve~tigii arheoloqice, care se înşiră de-a lungul a mai mult de un mileniu (sec. IV. i.e.n.
- sec. XI e.n.) aparţinînd populaţiei dacice, daco-romane, româneşli, precum şi unor
populaţii cu care acestea au intrat în contact nemijlocit.
2. Expozit ic aniversară consacrată activităf ii profesorului Titus L. Roşu. ( Autorul
tematicii: L. Cornea; colaboratori la organizare: V. Faur, G. Gorun, I. Marinescu). Vernisaj: 4 octombrie 1978 - Muzeul memorial „Iosif Vulcan".
Expozitia a cuprins, cu ocazia aniversării de către profesorul Titus L. Roşu a
vîrstei de 70 de ani, mărturii documentare despre activitatea sa didactică, culturală,
istoriografică, precum şi despre eforturile sale de organizare a muzeului şcolar de
istorie al Liceului „Emanuil Gojdu • din Oradea.
3. Lupta popula/iei din Crişana pentru unitate na/ională. (Autorul tematicii:
V. Faur; colaboratori la organizare: I. Marinescu, G. Gorun, I. Popovici, L. Cornea,
N. 13rincla). Vernisaj: 14 octombrie 1978 - Muzeul din Beiuş. Accesibil,\ vizitatorilor
pîn5. la 31 decembrie 1978.
Expoziţia a fost organizată de secţia de istorie a Muzeului Ţării Crişurilor, în
colaborare cu Arhivele Statului filiala Oradea şi Muzeul din Beiuş. Contine documente
despre activitatea Consiliului Na\ional Român din Oradea şi Bihor, Consiliul :\Jational Român clin Beiuş ~i Consiliile Naţionale din sudul Bihorului în perioada 3 noiembrie 1918 - 20 aprilie H.119; fotografii ale delegatilor bihoreni la Marea Adunare
Naţională de la Alba Iulia, 1 Decembrie 1918, precum şi imagini ale unor edificii legate de lupta maselor populare din Bihor pentru unitate natională; portrete ale unor
militanţi politici locali; exemplare din presa vremii şi extrase din lucrările istoriografice recente care se ocupă de problematica respecli\·ă.
4. Arta tracică în epoca bronzului. (Autorul tematicii: N. Lhidiu)an). \"ernis<.1j:
14 noiembrie 1978 - Muzeul Ţării Crişurilor.
Au fost prezentate, în condi Iii muzeografice moderne, cele mai de seamă realizări artistice ale tracilor din epoca bronzului clin spaţiul nord-\·eslic. Deoarece in
această vreme arta este aplicată, decorativă, s-au ales acele piese din metal, os, piatră
şi lut, care sînt ornamentate cu motive specifice culturilor Otomani, \Vietenberg, Mureş, Suciu rle Sus. Covirşitoarea majori late a obiectelor au putut fi \·ăzutl' pentru
prima oară: brăl,nile ornamentate, brîul de bronz din peştera Mirşidului, inelele de
os de la Otomani şi Derşida ornamentate în manieră miceni1mă, tezaurul de aur de
la Hodiş, sabia de tip Apa de la Oradea, ele. Un loc deosebit în expozHie l-a a\ut
net1tia arlislicd a olarilor culturii Otomani, cu piese de o inegabilci frumusete. ,\u
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fost integral prezentate fragmentele ele zidărie cu decor incizat şi pictat din templul
de la Sălacea.
5. 60 de ani de la făurirea sialului na/ional unitar român. (J\utorii tematicii:
V. faur, L. Cornea. I. Marinescu; colaborator la organizare Gh. Gorun). VPrn1saj:
25 noiembrie 1978 - Muzeul Ţ[1rii Crişurilor. Acccsibil[1 vizitulnrilor pîn,·1 la B clt'ccmbrie lfl78.
Expozitia omagiaU:I dcdicală celei de-a 60-a ani\'ersări a Unirii Transilvaniei cu
România a fost organizată de sectia de istorie a Muzeului Ţării Crişurilor, în colnborare cu Arhi\'elc Statului filiala Oradea. Numeroasele documente originale, fotografii
şi extrase clin presa \'remii, au oglindit lupta poporului român pentru unitate şi indeJKndenţ[1 nationalZi. Au fost reliefate în mod deosebit momentele cruciale ale luptei pentru unitllte - 1600, 1859, 1 Decembrie 1918. Totodată, expozitia a prPzcntnl şi TC'aliz~irile obtinute ele oamenii muncii clin judetul Bihor - români, maghiari şi ele alte> nu\ionalităti în anii socialismului, sub conducerea Partidului Comunist Român.

Ioan Marines<.:u

https://biblioteca-digitala.ro

Tipdlt1) ('\('( ll(dl ~llli < ()ll]di1di1 ] B:l, L1
lnlr<'prind,,1<'d l'"lic1r,lii< (1 ,,(-,i~dll.t", 01<1<ll'il,
~lr. ;\]l\o( 11\ vi nr 5

https://biblioteca-digitala.ro

https://biblioteca-digitala.ro

https://biblioteca-digitala.ro

