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
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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.
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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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