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DATE ARHEOLOGICE PRIVITOARE LA ISTORIA BRAŞOVULUI
IN SECOLELE IX-XII
de IOA::-.J" l'OP

In colecţiile Muzeului din Braşov există o scrie de materiale ceramice feu
dale timpurii, provenite din diferite descoperiri de pe teritoriul oraşului, care
prin factură, ornamentaţie şi alte caracteristici se deosebesc net de ceramica
secolelor XII I-XIV, apărută în diverse părţi ale Braşovului şi în împre
jurimi 1.
Studierea acestui matenial prezintă un deosebit interes deoarece contribuie
la lămurirea unor probleme legate de istoria oraşului înainte de colonizarea ger
mană şi înainte de atestarea lui documentară.
Ceramica pe care intenţionăm s-o prezentăm aici se poate Încadra în două
grupuri cronologice, care însă în privinţa genezei şi a evoluţiei se leagă strîns
între ele.
Primul grup, mai vechi, este atestat deocamdată în Bartolomeu, pe Dealul
Şprenghi şi în împrejurimi, pe Timpa şi în Blumăna.
In continuare dăm descrierea pieselor provenite din aceste puncte.
In cartierul Bartolomeu, la poalele Dealului Şprenghi, lîngă terasamentul
de cale ferată s-a descopenit partea inferioară a unui vas cu fundul îngust şi
pereţii zvelţi, de culoare gălbuie-negricioasă. Pasta, poroasă, este amestecată cu
nisip şi pietricele. Este ornamentat cu o bandă de linii drepte în spirală care
înconjura vasul de m<tJi multe ori. Diametru! fundului: 6,3 cm; grosimea pere
telui: 0,6 cm (inv. nr. 2866, fig. 1/1).
Tot din Bartolomeu, din groapa de pietriş de lîngă fosta rafinărie de petrol
"Photogen" provine un fragment de perete de vas de culoare negricioasă.
Pasta este poroasă, amestecată cu nisip. Ornamentaţia constă din benzi de linii
în val. Grosimea peretelui, mai accentuată În partea superioară, variază între
0,5 şi 0,6 cm (inv. nr. 4410, fig. 1/2).
In aceeaşi zonă, în groapa de pietriş de lîngă şoseaua care duce la Cristian
au fost descoperite următoarele materiale: Fragment din partea superioară a
unui vas de culoare roşiatică, cu pete negre. Pasta, zgrunţuroasă, conţine ca
degresant nisip. Buza, scurtă şi tăiată oblic, este uşor răsfrîntă În extenior.
Ornamentaţia constă din benzi de striuri orizontale. Grosimea peretelui: 0,7 cm
1 Materiale de pe Dealul Şprenghi, Tîmpa, cetatea de pe Măgura Codlei, cetatea Hal
chiului etc.
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(inv. nr. 46.B, fig. 1/ .)). fragment de perete de vas, pc ambele suprafeţe de
culoare brun-roşiatică, cu miezul cenuşiu-negriu. Pasta, zgrunţuroasă, conţine
nisip �i multe pietricele. Este ornamentat cu benzi compuse elin cîte două linii
d re p te. Grosimea peretelui: 0,9 cm (inv. nr. 4634, fig. 1/4). fragment de buză
de vas de culoare cenuşiu-găllmic. Pasta, zgrunţuroasă, conţine n i s ip. Buza,
scurtă şi tăiată oblic, este uşor răsfrîntă În afară. Suprafaţa exterioară este
ornamentată cu benzi de linii În val. Grosimea peretelui: 0,9 cm ('inv. nr. 4635,
fig. 1/5).
De pc Dealul Şprenghi provine un perete de vas fragmentar de culoare
brun-roşcată. Pasta, poroasă, este amestecată cu nisip. Ornamentaţia constă
dintr-un şir de liniuţe oblice şi două linii drepte, superficial e, dispuse orizontal.
Grosimea peretelui, mai accentuată spre gît, variază intre 0,5 şi 0,7 cm (inv.
nr. 6953, fig. 1/6).
Pe ş aua Tîmpei înspre cetatea feudală s-au descoperit două fragmente de
pereţi ele vase. Primul este de culoare brun-negrie in exterior şi brun-cenuşie În
intenior. Pasta, poroasă, conţine nisip şi pietricele. Este decorat cu un şir de
alveole, o linie În val, iar dedesubt linii aproximativ paralele, executate cu
beţişorul cu capătul bont. Grosimea peretelui, mai accentuată În partea supe
rioară, variază Între 0,6 şi 0,7 cm (inv. nr. 6930, fig. 1/7). Al doilea fragment
este de culoare brun-gălbuie, cu miezul cenuşiu-negricios. Pasta este po roasă,
amestecată cu nisip şi pietricele. Ornamentaţia, executată cu beţişorul, constă
dintr-un şir de Împunsături încadrat de lini.i drepte; în partea inferioară, urmele
unei linii În val. Grosimea peretelui, maă accentuată Înspre gît, variază între
0,7 şi 1,0 cm (inv. nr. 6934, fig. 1/8).
De pe teritofliul fostei fabrici de acid sulfuric, situată în cartlierul Blumăna,
provin următoarele materiale: Frar;ment de buză de vas de culoare ccnuşiu
gălbuie, cu miezu:l cenuşiu-negriu. Pasta este poroasă şi conţine ca degresant
nisip. Buza, uşor răsfrîntă În afară, are muchia tăiată oblic. Este ornamentat
cu benzi de linii drepte, alternînd cu benzi de linii �n val. Grosimea peretelui
variază între 0,8 şi 0,9 cm (inv. nr. 4997, fig. 2/1). Fragmente din peretele şi
partea superioară a unui vas de culoare brun-roşcată, cu mie?.td cenuşiu negriu.
Pasta, poroasă. este amestecată cu nisip şi pietricele. Buza, uşor răsfrîntă în
afară, are m uchia ro tunjită Ornamentaţia constă din linii dese, asemănătoare
unor caneluri, adîncite cu beţigaşul cu capătul bont. Pe suprafaţa exter·ioară
prezintă urme de ardere secundară. Grosimea pereţilor: 0,8 cm (inv. nr. 4998
şi 5009, fig. 2/2). Fragment din partea inferioară a mmi vas de culoare
c e nuşiu- gălbuie, în interior negricioasă. Pasta, poroasă, conţine nisip. Este orna
mentat cu benzi de linii drepte. Grosimea peretelui variază Între 0,6 şi 1,0 cm
(inv. nr. 4999, fig. 2/3). Fragment de perete de vas de culoare brun-roşcată
În exterior şi brun-cenuşie În interior, cu miezul cenuşiu-negricios. Pasta,
poroasă, conţine nisip. Decorul constă din benzi compuse din cîte trei linii
drepte. Grosimea peretelui: 0,7 cm (inv. nr. 5003, fig. 2/4). Fragment de
perete de vas de culoare cenuşiu-gălbuie cu miezul negricios. Pasta, poroasă
conţine ni sip. Este ornamentat cu o bandă de linii drepte şi o alta de linii în
val. Grosimea peretelui, mai accenrtuată spre partea superioară, variază între
0,6 şi 0,8 cm (inv. nr. 5004, fig. 2/5). Fragment de perete de vas întru totul
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identic, în ceea ce priveşte culoarea, pasta şi decorul cu cel de la inv. nr. 4999.
Crosimc: 0,7 cm (inv. nr. 5005, fig. 2/6).
Tot din raza Braşovul ui, fără a se cunoaşte cu certitudine locul de descope
rire, provine un vas (fig. 2/7a) cu ambele suprafeţe de culoare gălbuie-roşcată
�i cu miezul alburiu. Pasta, caolinoidă, este amestecată cu nisip fin. Buza, scurtă,
tăiată oblic, este uşor răsfrîntă În afară. Pe umăr este ornamcntat cu un şir
de tăieturi piezişe care pe o porţiune se dublează. Pc corp decorul constă
dintr-o linie in spirală care Înconjoară vasul de mai multe ori. Pe fund ooartă
o ştampilă În relief (�ig. 2/7b). Pe pereţi sînt vizibile urmele loviturilor de
tîrnăcop. Vasul, fiind Întreg, se pare că aparţinea unui inventar funerar. Dimen
siuni: inălţime: 15 cm; diametru) gurii: 14 cm; diametru! fundului: 10 cm;
grosimea pereţilor variază Între 0,5 şi 0,6 cm.
Caracterizînd materialul În ansamblu, putem spune că În general avem
de-a face cu vase modelatc la roata Înceată. Pasta este impură, conţinînd ca
degresant nisip şi pietricele, poroasă, insuficient frămintată. Arderea, oxidantă,
este În cele mai multe cazuri neuniformă. Culoarea obţinută în urma arderii
este foarte variată, prevalînd Însă cea roşiatică, gălbuie, cenuşie-negrie. În ceea
ce priveşte formele, vasele aveau fundul relativ Îngust, pereţii zvelţi, gîtul scurt,
buza de asemenea scurtă, uşor arcuită În exterior, tăiată oblic sau rotunjită.
O caracteristică a ma'i multor fragmente o constituie tendinţa de În�roşarc a
peretelui de la umăr spre gît. Ornamcntaţia cea mai frecventă o formează
banda compusă din linii drepte sau ondula te, executate cu pieptenele (fig. 111,
2, 5; 2/1, 4, 5). Pe lîngă acestea ma-i intîlnim decorul compus din l inii izolate
drepte sau ondulate obţinute cu beţişorul (fig. 1/7, 8; 2/2, 7 a), precum şi alve
ole executate cu acelaşi instrument (fig. 1/7, 8; 2/7 a). Vasele în majoritate
sînt de dimensiuni miilocii şi cu pereţii relativ groşi. După cum am arătat,
vasul Întreg arc o ştampilă de fund asupra căreia vom reveni.
Piesele descrise mai sus au fost În atcn�ia noastră încă de mai mult timp,
rnsa datarea şi Încadrarea lor culturală mai precisă nu s-a putut face deoarece
ne lipseau analogiile apropiate, mai cu seamă din sud-estul Transilvaniei. Tn
urma săpăturilor efectuate În difer,ite părţi ale ţării, precum şi pc bna mate
rialului ceramic provenit din aşezarea feudală timpurie de la Hărman2, azi
problema poate fi lămurită cu certitudine.
Din comparaţiile făcute rezultă că piesele noastre sînt strîns înrudite cu
ceramica din nivelul feudal timpuriu de la Hărman.
După cum s-a constatat destul de clar în cazul materialului de la Hărman,
ccramica aparţinătoare acestei categorii, care În ultimul timp a fost atestată
�i în alte părţi din Ţara Bîrsei :l, pledează în ansamblul ei pentru începuturile
epocii feudale timpurii. Pe de o parte, lipsa totală a buzelor alveolate sau
crestate, prezenţa cu totul sporadică a ceramicii l ucrată cu mîna 4
care sînt
-

2 Săpături executate de Muzeul din Braşov, În colaborare cu Institutul de Arheologie
din Bucureşti. La determinarea materialului ne-au dat indica\ii preţioase prof. I. Nestor,
Fu!(enia Zaharia, A. D. Alexandrescu, Z. Szekely şi G. Bak6, pentru care le aducem mulţu
miri. Pentru analogii cu materialul de la Braşov dăm cîteva reproduceri (fig. 3).
3 De exemplu, la Sînpetru (<ondaje M. Marcu) şi Măgura Codlei (săpături F. Costea).
Ceramică de acest tip s-a descoperit şi la Cristian (inv. nr. 4875, 4888).
4 La Bra�ov cl!'ramica de acest fel lipseşte deocamdata.
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caracteriStice descopcrir.ilor de la sfîrşitul secolului al VI I-lea şi din prima
jumătate a secolului al VII I-lea (Cipău-Sf. Gheorghe, Sălaşuri, Bezid, Gherla
etc.) \ iar pc de altă parte, aspectul mai arhaic faţă de ceramica din complexele
secolelor XI--XII arată că ceramica de la Hărman poate foi incadrată în peri
oada cuprinsă Între sfîrşitul secolului al VIII-lea şi mijlocul secolului al X-lea.
Datarca unei părţi a ccramicii de la Hărman În secolul al X-lea este indicată
şi de o scrie de caracteristiic i tîrzii care îşi găsesc analogia în descoperirile din
regiunile sudice ale ţării noastre, cum ar fi spre pildă buzele profilatc, cele
atîrnate în jos, benzile ondulate trasate peste linii drepte, precum şi buzele
alungite, pÎllliiate.
De menţionat că in aşezarea feudală timpurie de la Hărman s-au putut
distinge două faze bine conturate. Faza întîi, care datează de pe la sfîrşitul
secolului al VIII-lea şi din secolul al IX-lea, este caracterizată prin prezenţa
cu exclusivitate a unei ceramic.i de factură mai arhaică. În faza a doua, datată
pe la sfirşitul secolului al IX-lea şi în prima jumătate a secolului al X-lea,
persistă ceramica arhaică, alături de care apare Însă şi o ceramică mai evaluată.
Făcînd o comparaţie Între materialul de la Hărman şi cel de la Braşov,
se poate constata că acesta din urmă se Încadrează parţial în faza a doua de
la Hărman, iar În parte este chiar mai tîrziu, acoperind şi perioada din a
doua jumătate a secolului al X-lea şi prima jumătate a secolului al XI-lea.
Astfel deci, materialul de la Braşov datează din intervalul de timp cuprins
între sfîrşitul secolului al IX-lea şi mijlocul secolului al XI-lea. Pentru inca
drare tîrzie pledează de exemplu fragmentele ceramice de pe Tîmpa 6.
O trăsătură semnificativă a grupului ceramic cămia-i aparţine şi mate
rialul de la Braşov constă in faptul că acesta are legături strinse cu ceramica
lucrată la roaJtă de tip Sălaşuri -- Bezid din secolele VII--VIII 7. Aceasta
constituie o dovadă neîndoielnică a facturii locale a materialului nostru.
Pe de altă parte este deosebit de important că acest material arc strînse
afinităţi cu ceramica arsă oxidant din cultura străromânească Dridu s. Astfel,
dintre elementele comune sînt de subliniat buzele tăiate oblic n, benz�le de
Hored t, Şantierul arheologic Moreşti, în SCIV, V I, 1955, 3-4, p. 646, fig. 3/6-1 6 ;
Contribuţii l a cultura .<lavii î n .<ee. VII-VIII Î n sud-estiii Tran.<ibaniei, în
SCIV, XIII, 1 962, 1, p. 47- 56; E. Orosz, (Jsembertani adatok Erdelybol, în OTTE, XXI II,
190 1 , p. 31 (lucrarea din urmă ne-a fost indicată de G. Bak6).
6 Alveolele carac teristice aces tora, ca şi vasului în treg, nu apar nici pe ceramica din
regiu nile sud ice ale ţării înainte de mijlocul secolului a1 X- lea: Mar. ia Comşa, Cu privire !t1
e·volutia culturii balcano-duniirene În sec. IX-XI, în SCJV, XIV, 1963, 1 , p. 1 10 şi pl. l
De asemenea, tendinţa de Î ngroşare spre gît este caracteristică şi ea vaselor datate în secolele
X-XI: E. Comşa, Limesul dobrogean, În Materiale, V, 1959, p. 763, fig. 3/4, 6; M. Rusu,
Contribuţii arheologice la istoricul cetii(ii Biharea, în Anuarul Institutului de istorie din Cluj,
III, 1 960 , pl. I/20, 28; K. Horedt, Cercet.lrile arheologice din regiunea Hoghiz-Ugra şi Teiuş,
în Materiale, 1. 1 953, p. 813, fig. 1 4/3 , 6 (materi ale aparţină toare fazei timpurii a ce ramicii
de tip Ciugud, databilă în secolele X-XI). De menţionat că pe vasele din această categorie
î şi găsesc a na logiae cele mai perfecte şi alveolele fragmentelor de pe Tîmpa: E. Comşa, op. cit.,
p. 763, fig. 3/4; M. Rll5u, op. cit., pl. 1/28.
7 Z. Szekely, op. cit., p. 49, fig. 1/1-2, p. 50, fig. 2/1-3, 5-9.
8 Eugenia Zaharia, Săpăturile de la Dridu, Bucure�ti, 1 967, p. 79- 85.
9 Ibidem, p. 171, pl. VI/12, p. 174, pl. IX/8, p. 175, pl. X/2 şi a.l. tele.
5 K.

Z . Szekely,
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linii drepte şi în val 1 0, liniile spiralice care Înconjoară vasul de mat multe
ori ti, alveolele 12 precum şi celelalte elemente ornamentale.

Jn ceea ce pniveşte ştampila de fund a vasului Întreg (fig. 2/7 b), aceasta
rcdă un semn binecunoscut În aria culturii Dridu. Ca analogie mai apropiată
in spaţiu putem aminti semnul identic din rîndurile grafitelor de la Sion 13
\rclaşi semn apare şi în Transilvania, însă Într-o formă mai cvoluată, în
1-\rupul al doilea al grafitelor rupestre de la Ditrău, datat în secolele IX-X H.
Aceste afinităţi cu ceram:ica arsă oxidant a culturii Dridu dovedesc exis
tenţa unor strînse raporturi economice-culturale Între populaţia autohtonă de
pc cele două versantc ale Carpaţilor.
Luînd în considera.re datarea, facwra locală şi nu mai puţin ,legăturile cu
rcramica culturii străromB.neşti Dridu, putem conchide că ceramica din secolele
1.\.-XI de l a Braşov aparţine populaţiei autohtone romB.neşti din aceste părţi.
•

.

•

ma1

�rupul
JOS.

•

•

al doilea îl constituie ccramica de tip Ciugud pc care o prezentăm

De pe şaua Dealului Şprcnghi din cartierul Bartolomeu, provine un frag
ment de fund de vas ştampilat de culoare brun-negrie În exterior, brun-gălbuic
În interior şi ccnuşiu-negrie în spărtură. Pasta, poroasă, este amestecată cu
nisip şi pictriccle. Fundul este uşor albiat spre interior. Ştampila, În relief,
constă dintr-o cruce Încadrată Într-un cerc, cu braţele ieşite în afară şi termi
nate În cruciuliţc 15• Grosime: 0,7 cm (inv. nr. 191, fig. 4/1).
Tot În Bartolomeu, pc teritoriul cctă�ii de pc Dealul Şprcnghi, s-a
descoperit fragmentul de buză a unui vas cu umărul dezvoltat, de culoare brun
roşcată, În secţiune negricioasă. Pasta, poroasă, este amestecată cu nisip. Pc
ambele suprafeţe prezintă cancluri largi - urme ale modelării la roată. Buza,
mult răsfrîntă în exterior, arc marginea profilată. Pc umăr este ornamcntat
cu două rînduri de inciziuni piezişe, executate cu beţişorul. Grosimea peretelui
variază Între 0,6 şi 0,7 cm (inv. nr. 7192, fig. 4/2).
În acelaşi cartier Bartolomeu, pe latura tcrasamcntului de calc ferată
dinspre Dealul Şprcnghi, în gropile de pietriş situate în imediata apropiere
a �osclci care duce la Cristian au fost descoperite următoarele fragmcntc
ceramicc: Partea superioară a unui vas de culoare gălbuie-ncgricioasă.
Pasta, poroasă, este amestecată cu nisip. Umerii sînt dezvoltaţi şi pereţii
zvclţi. Buza, uşor răsfrîntă În afară, are marginea rotunjită. Ornamentaţia
constă dintr-un şir de Împunsături situat în jurul gîtului, iar pc corp l inii
orizontale de forma unor cancluri largi, superficiale, trase cu un instrument cu
Ibidem, p. 1 68, pl. lll/2, 6, 9, 12, p. 17C, pl. V/4 şi altele.
Radu Florescu, Î n Capidava, 1. Bucureşti, 1958, p. 195.
12 Eugenia Zaharia, op. cit., p. 1 23, fig. 4 9/6 , p. 16 8, pl. 111/ 5 ; R.1du r:or"cu, op. cit.,
p. 1 76, pl. VIII/2-3, 7, 1 1, p. 187, pl. XVIII/1-9.
Ia MOJJ ria Comşa, Die bulgarische Herrscha/t nurdlich der /Jonau u::ihrc11d des IX. u11d
X. ]h. im Lichte der archăologischen Forschunge11, în Dacia, N. S., IV, 1960, p. 4C2, fi�. 3/12.
H C. Bako, lnâi o mărturie cu privire f,l domina(ia primului stat bulgar ltl 1/(JYtl ele
nu11,lre, în SCIV, XIII, 1962, 2, p. 4 62, fig. t/9.
15 A. Eichhorn, Dic 7'Up/er, În MBSM, 4 , 1940, p. 70 , fig. 33.
!O

11
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capătul bont. Grosimea pereţilor variaza mtre 0,4 şi 0,5 cm (inv. nr. 6767,
fig. 4/.ll. Fragment din partea superioară a unui vas de culoare brun-cărămizie,
cu miau! cenuşiu-negriu. Pasta, poroasă, este amestecată cu nisip. Buza, uşor
r:lsirîntă îu sus, are marginea p rofilată. Suprafat:t exterioară prezintă urme de
a:·derc secundară. Pc umăr, unde sînt vizibile urmele lucrării la roată , orna
mentaţia constă dintr-un şir de inciziuni piezişe În formă de vi rgule, imprimate
cu hcţi�orul. Grosimea peretelui: 0,5 cm (inv. nr. 6768, fig. 4/4). Fragment de
fund de vas ştampilat de culoare brun-gălbuie în exterior, cărămizie în interior,
cu miezul cenuşiu-negriu. Pastă poroasă, amestecată cu nisip şi p ietricele.
�tampila, în relief, constă din trei pătrăţele concentrice w. Grosime: 0,5 cm
(inv. nr. 6774, fig. 4/5).
În capătul sud-vestic al cantierului �chei, la Pietrele lui Solomon, pe locul
denumit "Între pietre" s-au descoperit următoarele materiale ceramice: Două
fragmente din partea superioară a unui vas cu u mărul dezvoltat, de culoare brun
roşcată , în secţiune ccnuşiu-negric. Pastă poroasă, amestecată cu nisip şi pietri
cele. Buza, răsfrîntă În afară, arc muchia dreaptă. Motivul ornamental este
compus din linii ondulate. Prezintă urme de ardere secundară. Grosimea pere
ţilor: 0,6 cm (inv. nr. 1 25 8 şi 1 26 1 , fig. 4/6). Două fragmente ale unui perete
de vas de culoare brun-negrie în exterior, cărămizie În inlterior, cu miezul
ncgriu. Pastă poroasă , amestecată cu nisip şi pietricele. Ornamentaţia constă
dintr-o linie ondulată. Pe suprafaţa exterioară prezintă urme de ardere secun
dară. Grosimea pereţilor: 0,5 cm (inv. nr. 1 275, fig. 4/7). Fragment de fund
de vas ştampilat de culoare cărămizie, în secţiune cenuşie. Pastă impură, nisi
poasă, poroasă. Ştampila, În relief , o roată cu opt spiţe dintre care patru au
capetele încîrligate. Pe suprafaţa exterioară, urme de ardere secundară. G ro
sime: 0,5 cm (inv. nr. 1 276, fig. 4/8).
Făcînd o caracterizare a materialului de tip Ciugud din Braşov putem
spune următoarele:
Toate fragmentele provin din vase lucrate la roată, şi anume, la o roată
cu învîrtire mai lentă, după cum arată aspectul lor şi ştampilele de fund.
Pasta este ·i nsuficient frămîntată, poroasă şi conţine ca degresant nisip şi
pietriccle de obicei mărunte. Arderea este superficială iar culoarea suprafeţelor
cărămizie sau brună cu nuanţe cărămizii, roşcate, negrii. În secţiune miezurik
au o culoare negricioasă sau cenuşiu-negrie.
Majoritatea fragmentelor prezintă urme de ardere secundară, ceea ce arată
că erau probabil folosite la vatra deschisă care, alături de cuptoare, este carac
teri stică aşezărilor transilvănene din această vreme.
În ceea ce priveşte formele, cu toate că nu dispunem de vase întregi,
fragmentele caracteristice arată că avem de-a face cu vasul-borcan, cu funduri
plate destul de largi şi prevăzute cu ştampile. Un fund ştampilat este uşor
albiat spre interior (fig. 4/1 ). În unele cazuri vasele sînt pîntecoase (fig. 4/4),
iar În altele ele au umer�i dezvoltaţi (fig. 4/2,6). Gîtul este scurt iar buzele,
1•; Ibidem.
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m.ti mult sau mai puţin răsfrînte în afară, au muchia profilată, rotunjită sau
t.ti.nă drept.
Ornamentaţia este executată cu beţişorul şi constă din linii drepte sau on
dulate, alveole, tăieturi piezişe şi Împunsături.
De menţionat că două funduri (fig. 4/1,8) au o astfel de stratificare a
p.tstei încît ea constituie un indiciu că pereţii au fost lipiţi pe partea superioară
.1 plăcii de fund care era Întinsă pe roata lucrătoare.
Căutînd analogii pentru materialul nostru, putem constata că el se înca
drează perfect în aşa-numita ceramică de tip Ciugucl, cunoscută pînă acum
mai cu seamă În împrejuri mile oraşului Alba 1 ulia, dar atestată şi În alte părţi
.tic Transilvaniei 17.

Cele mai apropiate analog�i pentru materialul de la Braşov sînt, de pildă,
;u:cle fragmente ceramice de la Ciugud l8 pe care apare linia dreaptă şi ondu
lată, tăieturilc piezişe În formă de virgule sau tăieturile drepte, împunsăturile,
idonticc cu ornamentaţia unora dintre exemplarele noastre (fig. 4/2, 3, 4, 6, 7).
Ca şi În cazul nostru, la Giugud forma cea mai frecventă este vasul-bo:
cu buza răsfirîntă În afară, cu muchia profi.lată, tăiată drept sau
rotunjită 2°.

Glll

1ll

La Ciugud nu s-au observat ştampile de fund 21, dar în alte descoperiri
aparţinătoare aceleiaşi grupe 22 ele sînt des întîlnite.
Mai înspre răsărit, ceramica de la Braşov arc cea mai bună analogic cu
�.:eramica descoperită În groapa de lîngă cuptorul feudal timpuriu de la Guş
teriţa (Sibiu) 23.

Ceramică similară cu cea de la Braşov s-a mai găsit �i În alte păqi din
2
�udul şi sud-estul Transilvaniei 1.
cf. K. Horedt, Ceramica slavii din Frallsilvailia, in SC/V, II,
14 �i p. 814;
1. llcrciu, Descoperiri di11 epoca /eudală timpurie Îll raionul Alba Iulia, în Materiale, I V,
1')57, p. 351-352 şi pl. Il; M. Chişvasi-Comşa, Unele crmcluzii isturice pe baza aramicii dm
"'' ulde 1 J -XJJ, în SCIV, VIII, 1957, p. 285-286.
U1 1. llerciu, op. cit., pl. 11/4, 5, 8, 1 1.
11' Ibidem, p. 35 1-352; K. Horedt, op. cit., în SCJV, II, 1951, 2. p. 196, nr. 16.
�o K. Horedt, op. cit., in Materiale, 1. 1953, p. 813, fig. 14/2, 5; 1. llcrciu, op. cit.,
1'· Vil-352.
�1 K. Horedt, op. cit., în SC/1/, Il, 1951, 2, p. 196, nr. 16.
2� De exemplu, la Rădeşti, Ocna Sibiului etc.; K. Horedt, op. cit., p. 200, nr. 33, p. 201,
nr. .W şi pl. V/8, XII/7, 8.

I'J51, 2, p.

196 , nr. 16;

idem, op. cit., În Materiale, 1, 1953, p. 8 1 3, fig.

17 P�ntru caracteriza•re,

�'1 N. Lupu, Un cuptur pre/eudal lîngă Guşteriţa (Sibiu), în Studii şi comuniciiri ( Muze u l
�1 De exemplu, la Mcdiaş (K. Horedt, op . cit., p. 199, nr. 27 şi pl. X/10), Sighişoara sau

llrukcnthal), 1, Sibiu, 1956, p. 7-10 şi pl. II.

din Sighişoara, inv. nr. 306 şi 307), Sf. Ghcorghc-Bedchăza (K. Horcd t,

:l1r:are.z de la S/. Gheorghe-Bedehaza, în Materiale, II, 1956, p. 21 şi f.ig. 15/1-2, p. 29),

imprejurimi (Muzeul

Hrri (Z. Szckely, Cercctclri arheologice efectuate În Regiunea Autonomi! Maghiari!, în Mate
,;.,/c, VI, 1959, p. 1 96 , f i g . 7/2, 4, 5 şi p. 198-199).

http://cimec.ro - http://istoriebv.ro

IOAN 1'01'

liS

Pentru încadrarea cronologică şi atribuirea etmca a materialului de la
Draşov este important faptul că ceramica de tip Ciugud a fost datată in seco
lele X-XII�:; şi atribuită populaţiei româneşti :!C..
Datarea mai restrînsă a materialului no�tru În cadrul acestei epoci este
asigurată de ornamentaţie şi de alte cîteva caracteristici.
In general, ceramica de tip Ciugud, pe baza motivelor ornamentale poate
fi Încadrată În două categorii. Prima, databilă În secolele X-XI şi începutul
celui de-al XII-lea, se caracterizează prin benzi de linii drepte şi ondulate exe
cutate cu pieptenele, prin ornamente formate din alveole imprimate de
asemenea cu pieptenele şi motive imprimate cu rotiţa dinţată. Pc lîngă acestea
apare sporadic linia dreaptă, ondulată şi alveolele executate cu beţişorul.
1\ doua categorie se Încadrează În secolul al X I I-lea. Aici lipsesc motivele
În benzi şi alveolele grupate, aceasta În urma dispariţiei pieptenului, continuînd
îns� motivele ornamentale executate cu beţişorul: linia dreaptă şi ondulată,
alnolele, tăicturile piezişe, împunsăturile, dispuse izolat 27.
Analizind ceramica de tip Ciugud de la Braşov constatăm că aici lipsesc
totalmente motivele executate cu piep tencle (benzi formate din linii drepte sau
ondulate şi alveole grupate), prezentă fiind numai ornamentaţia obţinută cu
ajutorul beţişorului, adică linia ondulată sau dreaptă, alveolele, tăieturile, îm
punsăturile, toate acestea dispuse izolat.
Prin urmare, materialul de la Braşov cunoscut pînă în prezent poate fi
Încadrat în a doua cate goric a descoperirilor de această factură, adică În se
rolul al XII-lea. De altfel, în acelaşi secol au fost incluse de către K . Horedt
cîteva dintre fragmentele descoperite la Braşov 28. Tot În secolul al XII-lea a
fost Încadrată şi ceramica de tip Ciugud de la Guşteriţa, la care ornamcntaţia
cu pieptenele se întîlneşte doar într-un singur caz w.
Pentru o fază tîrz,ie (respectiv secolul al XI I-lea) pledează de asemenea
două fragmente de la Braşov (fig. 4/2, 6), ce provin de la vase cu umerii dez
Yoltaţi, dintre care unul (fig. 4/2) îşi găseşte analogia, atît În privinţa orna
mentaţiei cît şi a formei, în descopenirea de la Mediaş din secolul al X. Ir -lea :�1•
De menţionat apoi cele două funduri ştampilate (fig. 4/1, 8), la care strati
ficarea pastei arată că pereţii au fost aplicaţi pe partea superioară a fundului.
După cum s-a precizat, În epoca feudală timpurie avem de-a face cu două pro
cedee mai importante de îmbinare a pereţilor cu fundul vaselor. Pr, i mul pro
cedeu, folosit pînă În secolul al XII-lea, constă În lipirea peretelui pc partea
25 K. Horedt, op. cit., in Materiale, I. 1953, p. SH-- 8 1 5; idem, op. cit., În SCIV, IT,
1951, 2, p. 196, nr. 16 şi p. 2:::9; :\1. Chi�vasi-Comşa, up. cit., p. 285-286; I. Berciu, op. cit.,
p. 355-357. Pentru Încadrare a descoperirilor tîrzii din Tran silvan ia apaqinătoare acclcia�i
categorii, cum ar fi cele de la �lediaş. Sf. Ghcorghe-Bedch;\za, Guşteriţa, d. K. Horcdt,
op. cit., p. 199, nr. 27; idc m, op. cit., În Materiale, II, 1956, p. 2 1 ; �. Lupu, op. cit.,
p. 9-1C.
2G M. Chişva>i-Comşa, op. cit., p. 2M6 şi l. llerciu, op. cit., p. 355.
'!7 Pen tru evoluţia motivelor ornamentale ale ccramicii din Transilvania din secolele
X-XII, cf. K. Horedt, op. cit., În SCIV, II, 195 1, 2, p. 208-209; N. Lupu, op. cit., p. 9.
28 K. Hor::dt, op. cit., 1 ' · 201, nr. 35, u nde llll"nţioncază cîteva dintre fragmcmcle noa�trc
(fig. 4/2, 4, 6).
2!1 N. Lupu, up. cit., p. 9--10 şi pl. IT/c.
;;o K. Horcdt, op. cit ., p. 199, nr. 27 şi pl. X/1C.
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superioară a fundului vasului, iar al doilea, care apare în secolul al XII I-lea,
constă în lipirea peretelui de partea laterală a fundului 31• Prin urmare fun
durile cu ştampile ale ceramicii de la Braşov pledează pentru perioada ante
rioară secolului al X I II-lea.
Pe lîngă cele arătate, este i mportant şi faptul că pe Dealul Şprenghi eera
mica de acest tip a fost descoperită Într-un strat situat sub nivelul cetăţii de
piatră, construită în a doua parte a secolului al X I I I - lea :n.
în concluzie, motivele ornamentale şi celelalte caraneristici descrise mai
sus datează matef!ialul nostru Într-o fază posterioară secolului al XI-lea şi ante
rioară secolului al X I I I -lea (cînd în Transilvania alveolele dispar), adică î n
secolul a l XII-lea.
•

'!!

•

Pe baza concluziilor recente, atît ceramica culturii Dridu, de care se leagă
materialul nostru din secolele IX--XI, cît şi ccramica de tip Ciugud aparţin
populaţiei autohtone româneşti, fapt care se confirmă şi În cazul descoperirilor
de la Braşov.
După cum se ştie, În Tara Bîrsei colonizarea germană începe după anul
1 211 3:1. Pe de altă parte, din scrisoarea episcopului Wilhelmus din anul 1 2 1 3,
care pomeneşte doar de "ungurii şi secuii ce vor vrea să treacă În numita ţară"
CTara Bîrsei, n. n.), rezultă că la data respectivă în Ţara Bîrsci nu existau Încă
nici aşezări maghiare 3". Prin urmare, descoperirile ceramice de care ne-am
ocupat în această lucrare nu pot fi atribuite decît populaţiei autohtone
româneşti.
Pînă nu de mult,
medieval datau din a
În urmă s-a publicat o
teşte de "Corona" În
Braşovul :15•

primele atestan documentare cu privire la Braşovul
doua jumătate a secolului al X I I I-lea. Cu cîţiva ani
listă de mănăstiri, referitoare la anul 1 2.35, care amin
drioceza Cu maniei, denumire ce se poate identifica cu

Descoperirile prezentate aici arată însă că pe teritoriul Braşovului existau
mai multe aşezări ale populaţiei locale româneşti încă Înainte de atestarea lui
în documente.
Astfel, răspîndirea materialului ceramic aparţinător secolelor IX--XI I
confirmă pentru acea vreme existenţa mai multor puncte de locuire În perime
trul actualului oraş. Descoperirile din cartierul Bartolomeu de pildă, atestă o
vieţuire n j u rul Dealului Şprenghi . Probabil populaţiei de aici îi servea, ca loc
de refugm în caz de pericol cetatea de pămînt de pe acel deal -- o fortificaţie

�

31 N. Paradi, Technikai viz.sgâlatok nepvândorlâ;;kori es Arpâd-kori edenyeken, în
Regesz.eti /iiz.etek, 12, 1959, p. 34-35; lucrarea ne-a fo�t indicată de G. Bak6.
"� A. Prox, Die !Jurgen des Burz.enlandes, în Siebenb. Archiv, I. Koln-Graz, 1962, p. 48.
3'1 G. Bak6, Ca·valerii teutoni în Ţara Bîrsei, În Studii, X, 1957, 1, p. 145, 151.
ao Ibidem, p. 149.
'15 Jo'. Oszvald, Adatok a magyarorsz.âgi prelllolltreiek Arpâd-kori tortenetehez., în Mîi1'esz.etturtcneti Ertesito, VI, 1957, 2-3, p. 237 (lucrarea ne-a fost indicată de G. Bak6);
P. Binder, Etimologia, sensul iniţial şi evoluţia mtmelui topic "Braşov", În Limbă şi literatură,
VIII, 1964, p. 411-412; N. Backmund, Monasticon praemomtratense, Straubillg, I, 1949,
p. 4�9; III, 1952, p. 402.
2- Cumidava
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anterioară incintei de piatră care i s-a suprapus cel mai devreme În a doua
jumătate a secolului al XIII-lea 36.
De menţionat că tot din vecinătatea Dealului Şprenghi provăne o monetă
bizantină mare de argint, databilă în epoca indicată de descoperirile ceramice
amintite mai sus 37.
Fragmentele ceramice găsite pe Timpa şi la Pietrele lui Solomon in cotlonul
denumit "Între pietre" situat la capătul sud-vestic al cartierului Şchei, provin
de la populaţia rom�nească a vechilor aşezări din această parte a oraşului 38,
care folosea probabil locurile respective tot ca adăposturi în vremuri grele.
Pentru folosirea muntelui Tîmpa ca loc de refugiu Încă înaintea construirii
cetăţii de piatră pare să pledeze şi o cisternă despre care s-a presupus că a
existat în locul fîntînii capelei, aisterna f�ind deci anterioară ridicării cetăţii
şi capelei respective 39. Cetatea feudală de pe Tîmpa şi capela din interior
fiind construite în secolul al XIII-lea 4°, cisterna - întrucît admitem existenţa
ei, este databilă anterior, fiind prin urmare contemporană cu ceramica feudală
timpurie găsită aici.
În sfîrşit, ceramica din call'1tierul Blumăna atestă o vieţuire pe la înce
putul epocii feudale timpurii, şi în această parte a Braşovului.
Deoarece este vorba de vestiGii ale populaţiei băştinaşe dintr-o perioadă
anterioară colonizării germane În Tara Bîrsei putem menţiona că, în afara
ceramicii prezentate, de pe teritoriul Braşovului mai provine şi un tezaur de
argint, descoperit în anul 1878 şi datat În epoca feudală timpur.ie t,t. Din tezaur
fac parte: o diademă de tipul celei cunoscute în tezaurul de la Streza-Cîrţi
şoara (jud. Sibiu - Îngropat pe la mijlocul secolului al XII-lea, un cercei cu
globule, o brăţară analogă cu cea din tezaurul de la Amnaş din apropierea
Sibiului şi alte obiecte de aceeaşi factură, achiziţionate În parte de Muzeul
Naţional din Budapesta 'IJ.. Tezaull'ul de la Braşov, care prin compoziţia sa se
leagă de cele de la Streza-Gîrţişoara şi Amnaş, aparţine unui grup compact de
descoperiri răspîndite în Transilvania, îndeosebi În regiunile sud-estice, atri
buit populaţiei autohtone româneşti 43. După cum s-a arătat, acest grup de
36 Pentru datarea cetăţii de piatră În urma noilor săpă turi , cf. A. D. Alexandrescu şi
N. Constantinescu, S,lpăturile de salvare de pe Dealul Şpre11ghi, în Materiale, VI, 1 959, p. 676.
Pentru cetatea de pămînt, cf. G. Treiber, Die Anlage der Be/estigrmgswerkc, În Das Burzm
larnl, III, 1, Braşov, 1928, p. 60, fmg. 9; idem, Die Burg au/ dem Gesprmgberg, În MBSM,
2, 1937, p. 44-47; G. Bako, Elemente de origine locală şi r.lsăriteană în arhitectura mili
tară a epocii feudale timpurii din Transil·vania, în Studii şi articole de istorie, III, 196 1 ,
p.

Szadeczky, În ErdMriz., XVI, 1 898, p. 240 ; lucrare-a ne-a fost indicată de G. llako.
Binder, op. cit., p. 411 şi no �a 4.
:J9 I. Keopeczi Sebestyen, A Cenk-hegyi Brasovia-var tcmploma, în ErdMrÎz, XLV, 4,
1 940, p. 275 ; lucrarea ne-a fost indicată de G. Bak6.
40 V. Vătăşianu, Istoria artei feudale în Ţările Române, I, Bucureşti, 1959, p. 1 2.
41 G. B ak6, Contribuţii la istoria Transilvaniei de sud-est în şccolele XJ-Xlll, în
SCIV, XII, 1961, 1, p. 115, 1 1 7.
42 Informaţie de la G. Bako.
43 G. llakt\, op. cit., în SCIV, XII, 196 1 , 1 , p. 1 1 3- ll� .

58, 62.

37 L.
as P.
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descoperiri p ledează pentru o influenţă economică-cultl.llrală a regiunilor sudice
ale ţării noastre asupra sud-estului Transilvaniei""·
De menţionat că atît ceramica din secolele IX-X I, cît şi cea de tip Ciu
gud au în multe privinţe afinităţi cu materialul aşezărilor contemporane din
sud-estul ţării noastre "5. Acest lucru subliniază încă o dată unitatea culturală
a populaţiei româneşti de pe ambele versante ale Carpaţilor.
In concluzie, descoperirile de la Braşov constituie un argument În plus În
combaterea Învechitei teorii a unor istorici din trecut după care, înainte de colo
nizarea germană, Ţara Btrsei ar fi fost pustie şi nelocuită. MMerialul arheologic
de care dispunem dovedeşte că această regiune a fost locuită şi înainte de colo
nizare, aici existînd o numeroasă populaţie locală românească.

11

Ibidem, p. 116-117.

l;, I. llcrciu, op.

:l'

cit.,

p. 353-355.
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Fig. 1.
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Cnamică din secolele IX-XI, de la Braşov. 1---5, Bartolomeu; 61
Dealul Şprenghi; 7-8, şaua Tîm pei,
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Fig.
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Ceramică din secolele IX-XI, de la Braşov.
loc necunoscut.

b

1-6, Blumana; 7 a-b,
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Fig. J.
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Ceramică din secoleleIX-X, de la Hărman.
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Şprenghi;

Ce ram i că
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din

secolul al XII-lea, de la Braşov.

1,

şaua Dealului

2, Dealul Şprengh i ; 3-5, Bartolomeu ; 6-8, Şchci- .. Tntre pietre".
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ARCHiXOLOGISCHE BEITRiXGE ZUR GESCHICHTE VON BR AŞOV
(KRONSTADT) IM IX.-XII. JAHRHUNDF.RT

(ZUSAMMENI 'ASSU:-.JG)

In dcn archăologischcn Sammlungcn des K ronstădtcr Muscums gibt cs
fri.ihfeudalc Keramik, die auf dcm heutigen Stadtgcbiet entdcckt wurdc und
viei zur Klărung ciniger Fragen der Gcschichte K ronstadts vor dcr deutschen
Besiedlung und vor den ersten schri ftlichen Envăhnungen dcr Stadt und des
Burzcnlandcs beitragen kann .
Diese Keramik kann zwei zcitlich verschicdcnen G ruppen zugcwiesen
werdcn, die sich aber nach Hcrkunft und Entwicklung schr nahcstehcn.
Die erstc, ăltere Gruppe, ist bei Bartholomă, am Gesprengberg, im Zin
ncnsattel und in dcr Blumenau vertreten. Sie l ăsst sich zeitlich zum Teil in
die zwcite Phase des fri.ihfcudalcn Niveaus von I-Ioni gbcrg (I-Iărman) cinglie
dcrn, dic vom Endc des IX. und aus der ersten Hălfte des X . .Jahrhunderts
stammt. Ein Teil des in Kronstadt gefundcnen Keramikmaterials reicht jedoch
iiber d_iese Zeitspanne hinaus und gehărt der zweiten Hălfte des X . .Jahrhundcrts
an. Das im Text genauer beschriebene Keramikmaterial weist Beziehungen zu der
auf dcr Drehscheibe gearbeiteten Kcramik der Kultur Sălaşuri-Bezid aus dcm
VII.-VII I . .Jahrhundert und zur unter Luftzufuhr gcbrannten Keramik dcr
frţihrumănischen Dridu-Kultur auf. Diese Verwandtschaft zcigt die cinhei
mische Herkun ft dieser Keramik sowic dic wirtschaftlich-kulturellen Bezie
hungen 7.WÎschcn cler bodenstăndigcn Bevălkcrung die beiderseits dcr Karpaten
lebte.
Die zweite Keramikgruppe ist am Gesprengberg, bei Bartholomă und in cler
Oberen Vorstadt (Şchei) bei den Salamonsfelsen belegt. Das Material dieser
Gruppe gehărt scinen Merkmalen nach dcr zweitcn Phase dcr bodcnstăndigcn
Ciugud-Keramik an und stammt aus dem XII . .Jahrhundcrt.
Auf Grund der letzten Forschungsergcbnisse ist sowohl dic Keramik der
D ridu-Kultur - an die sich unser Material aus dem IX.-XI. Jahrhundert
anschliesst - als auch die Ciugud-Keramik der bodenstăndigen rumanischen
Bevălkerung zuzuschreiben, was auch die Kronstădter Funde bestătigen.
Urkundlich belegt beginnt die deutsche Besiedlung des Burzenlandes nach
dem .Jahre 1 2 1 1 . Aus einer Urkunde des siebenbi.irgischen Bischofs Wilhelm
von 1 2 1 3 , wo nur von "Ungarn und Szeklern, die in jenes Land (Burzenland
Anm. d. Verf.) ziehen wollen" die Rede ist, lăsst sich ableiten, das damals im
·-
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llurzcnlande auch noch kcinc ungarischcn i\ nsicdlungen bcstandcn. Folglich
konncn Keramikfunde clic in dicscr Arbcit bchandclt wcrdcn nur der boden
standigen rumanischen Bevolkerung zugeschrieben WC!l"den.
Bis vor kurzem waren urkundliche Belege filr die Existenz des miutelaher
lichen �ronstadt erst aus cler zwei:ten Hălfte des XIII. Jahrhunder;ts bekannt.
Erst vor einigen Jahren wurde cine Liste cler Kloster aus 1 235 veroffentlicht,
wo "Corona" in cler Diozesc von "K umanien" vorkommt. Die s ,,Corona"
kann als Kronstaclt identifiziert werclen.
Die in cler Arbeit behanclelten Funde zeigen jedoch, dass auf dem Gebiete
des heutigen Kronstadt mehrere Ansiedlungen dcr einheimischen rumanischcn
Bevolkerung noch vor den altcsten urkundlichen Erwahnungen bestandcn
ha ben.
So bestacigt die Verteil ung cler bisher bekannten Fundstiicke clas Bestehen
solcher bodenstancliger Ansiedlungen bei Bartholoma, in cler Blumenau und in
cler Oberen Vorstadt (bei den Salamonsfelsen), deren Bewohner in cngen
Be21iehungen zur rumanischen Bevolkerung aus dem Siidosten Rumaniens
standen.

VERZEICHNIS DER ABBILDUNGEN

Ahb. 1. -

Keramik

aus dem IX.--XI. Jahrhundert, Fundon Braşov (Kronstadt); 1-5,
Gespren�bl'rg; 7-8, Zinnensattel.
Abb. 2. - Keramik am dem IX.-XI. Jahrhundert, Fundort Braşov (Kronstadt) ; 1 -6, Blumenau; 7 a-b, unbekannter Fundort.
Abb. 3. - Keramik aus dem IX.-X. Jahrhunden, Fundon Hărman (Honigberg).
Abb. 4. - Kf.'ramik aus dcm XII. Jahrhundert, Fundon Braşov (Kronstadt); 1, Gespreng
ber�sattel ; 2, Gesprengberg; 3-5, Banholomă ; 6-8, Oberc Vorstadt, bei den Salamonsfelsen
( .. Tntre pi e t re " ).
Bartholomci ; 6,
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PROBLEME PRIVIND UNITATEA ECONOMICA
ŞI ORGANIZATORICĂ DE BAZA PRECUM ŞI FORMELE
DE PROPRIETATE DIN ŢARA NOASTRA tN SECOLUL IV e.n.
de GEZA BAK(l

Literatura noastră de specialitate acordă un interes deosebit problemelor
organizării social-economice şi politice din perioada de trecere la feudalism. În
cadrul acestor p reocupări obiectivu;l principal �1 constituie studiul stării sociale,
economice şi politice a populaţiei autohtone, precum şi al raporturilor de
această natură dintre băştinaşi şi migratori 1•
Intr-o lucrare de dimensiunile celei de faţă nu ne putem angaja la sinteza
generală a problemelor amintite. Prin urmare ne vom mărgini doar la fan
de inceput a perioadei respective şi la cîteva aspecte cheie, care au o impor
tanţă hotărîtoare in cunoaşterea stării sociale. Este vorba de trei obiective, de
care intenţionăm să ne ocupăm: unitatea economică de bază a societăţii, uni
tatea organizatorică de bază, precum şi formele de proprietate, care constituie
elementul hotărîtor al relaţiilor de producţie.
După cum am arătat Într-o altă lucrare, studiul condiţiilor social-econo
mice şi al documentaţiei istorice-arheologice din epoca romană dovedeşte că
la majoritatea populaţiei autohtone, rămasă pe teritoriul provinciei după anul
271, nucleul de bază al societăţii era familia individuală 2. Concluzia este con
firmată şi de caracterul aşezărilor autohtone de pe la începutul epocii migra
ţiilor, care aveau locuinţe cu spaţiu locuibil potrivit unor familii individuale.
Deosebit de importanrte sînt din puncrt de vedere sociologic şi gropile de pro
vizii, situate alături de locuinţe. Acestea denotă că familiile individuale erau
Într-adevăr unităţi economice separate, adică nuclee de bază ale societăţii 3.
Examinarea matel'ialului arheologic a arătat că chiar şi la acele grupuri
dacice şi daco-carpice, dinafara provinciei, la care marea familie s-a menţinut,
această comunitate nu mai era de tip arhaic, ci se afla pe o treaptă mai
1 Referindu-ne numai la lucrările recent apărute, putem aminti sinteza Mariei Comşa,
Cu privire la caracterul organizării social-economice şi politice de pe teritoriul ţării noastre
În epoca migraţiilor, În SCIV, 1 8, 1967, 3, p. 4 3 1 -442, precum şi studiul nostru de cer
cetare: G. Bak6, Date privind structura socială şi apartenenţa purtătorilor culturii Sîntana
Cemeahov din Transilvania, În SCIV, 19, 1968, 1, p. 63-80.
2 G. Bako, op. cit., p. 64-65.
� Ibidem, p. 74-75.
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avansată a evol uţiei, caracterizată prm separarea fami l i i lor individuale în
sînul ci şi transfo rmarea lor În un ităţi de consum, cu gospodărie casnică pro
prie. fenomenu l este reflectat, de exemplu, atît În necropolcle cît şi În aşeză
rilc carpice din secolul al I I I-lea " ·
Am insistat mai su s asu p ra problemei familiei individuale la populaţia
autohtonă din perioada studiată, deoarece existenţa ei ca unitate economică de
bază, adică ca nucleu de bază al societăţii, are un rol decisiv În determinarea
gradului evoluţiei social-economice. Bunăoară, este cunoscut că apariţia şi, mai
cu seamă, generalizarea familiei individuale ca unitate economică de bază a
avut loc În epoca de n aştere a societăţii de clasă. De asemeneJ, este ştiut şi
faptul că, o dată cu separarea familiilor individuale şi transformarea lor În
u nităţi economice de bază a avut loc apariţia proprietăţii pri vate, care era o
premisă esenţială a naşterii societăţii Împărţită în clase ant a g oniste fi.
Familia individuală nu putea Însă trăi Într-o totală izolare economică.
Din această cauză era necesară existenţa unor unităţi organizatorice de bază,
În cadrul cărora familiile individuale îşi găseau m ijloace potrivite de colabora
re în vederea rezolvării intereselor comune. La populaţia autohtonă a ţării
noastre de pe la Începutul epocii migraţiilor, unităţile organizatorice de bază
erau obştile săteşti de vecinic.
In ţara noastră obştea sătească a apărut încă Înainte de cucerirea romană.
Ea s-a m enţinut apoi şi În timpul stăpînirii romane, mai cu seamă în regiunile
periferice ale provinciei, unde populaţia dacică trăia in grupuri ma�ri compacte.
În urma evoluţiei economice-sociale din secolele 11-111 a avUJt loc şi la gru
purile dacice, daco-carpice dinafara provinciei înlocui rea obştii gentilice cu cea
sătească 6• Astfel, la data încetării stăpînirii romane in Dacia obştea sătească
era răspîndită pc tot terirto1r iul tării noastre. După ce activitatea administraţiei
romane a încetat, şi popu�aţia daco-romană din interiorul provinciei a adopta�t
obştea sătească, fie după modelul cunoscut din regiunile periferice, fie sub
influenţa carpilor şi dacilor, care, în urma destrămării graniţelor , s-au aşezat
în aceste părţi :7.
Aşa stind lucrurile, sint deci juste aprecierile, după care În jurul anului
300 s - a generalizat deja obştea sătească, creîndu-se pe tot teritoriul ţarn
noastre. dinafara graniţelor imperiului, un nivel comun al dezvoltării social
economice a populaţiei autohtone 8.
în ultimul timp s-a făcut şi o altă p reciz a,re importantă, anume că obştea
sătească autohtonă din epoca studiată era mai eval u ată din punct de vedere
4 C. Bako, Date cu privire la stmctura socială a carpilor din secolul al 111-lea, pe baza
analizei planului arheologic al cimitirului de la Pnieneşti, În SCIV, 1 7, 1 966, 1, p. 33-4 1 ;
idt'm. op. cit., în SCIV, 1 9, 1 968, 1 , p. 76.
> K. Marx-F. Engels, Opere, voi. 2 1 , Bucureşti, Edit. politică, 1 965, p. 64, 67, 68, 1 5 9.
" M. Comşa, op. cit., p. 432.
7 Ibidem, p. 432; pentru aşezarea dacilor liberi şi a caJrpilor în Transilvania cf. N. Vlassa,
O pătrundere din vest a dacilor pe teritoriul fostei provincii Dacia, În secolul al IV-lea e.11. ,
în SCIV, 1 6, 1 965, 3, p. 501-5 1 8 ; Ioan I. Pop, Pandantive În formă de căldăruşă din sud
estul Transilvaniei, în SCIV, 1 7, 1 966, 1 , p. 1 75 - 1 79 ; G. Bako, op. cit., În SCIV, 1 9, 1 968,
1 , p. 73.
B

M. Comşa, op. cit., p.

433.
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social-economic decît obştea sătească de tip arhaic, îmbinînd proprietatea
comună cu cea p rivată asupra pămîntului ş i constituind, deci, una din premi
sele fcudalismului 9, Acest dualism al formelor de proprietate este firesc,
clcoarccc, p c ele o parte, existenţa obştii săteşti condiţiona dăinuirca unor
forme ale proprietăţii colective, iar, pc de altă parte, familia individuală ca
unitate economică de bază presupunea apariţia p roprietăţii private.
Cunoscînd cele arătate şi luînd Î n considerare situaţia de mai tîrziu , din
epoca feudală, formele de proprietate din cadrul obştii autohtone a epocii
analizate pot fi reconsti tuite astfel : locul de casă şi, În majoritatea cazurilor,
o parte a pămînturilor cultivate se afla În p roprietatea privată a familiilor
i ndividuale; restul pămînturilor cultivate, păşun ile, p:idurilc şi apele continuat:
să fie proprietate com u n ă a Întregii obşti săteşti 1 0 •
Trecerea pămîntului arabil Î n proprietatea pnvată a familiilor indivi
duale, care constituia p r i m a ruptură în relaţiile clasice de obşte, deschidea calc
liberă spre societatea de clasă, deoarece, impulsionînd a dîncirea incgalidţii de
avere, a dus cu ti mpul la dependenţa cconomid a majorităţii membrilor
obştii faţă de o m i noritate Înstărită 1 1 •
Pc temeiul fenomenelor ce caracterizează obştea s ătească locală, p U L�m
accepta că popul aţia autohtonă a ţării noastre din epoca migraţiilor, se afla
nu În faza destrămării comunei primitive, ci În perioada de trecere la feuda
l ism. Aşadar, pentru populaţia autohtonă epoca migraţi ilor era Într-adevăr
"o perioadă de trecere la fcudalism nu numai d i n punct de vedere cronologic,
ci şi din punctul de ved ere al con ţinutului socia l-economic " 1 2 .
În decursul secolul u i al IV-lea În regiu nile noastre au staţionat vremelnic
o sc rie de gr up ur i m i g ra toa r e germanice. Î n cadrul acestora un rol de frunt e
îl aveau vizigoţii, mai exact grupuri l e eterogene vizigoto-sarmatice J :l. Ca
u rmare, caracterizînd societatea migratorilor staţionaţi la noi În secolul al
IV-lea, pentru a n u depăşi limitele lucrării, ne vom referi n u mai la prezen
tarea situaţiei economice-sociale a grupurilor goto-sarmatice ale epocii .
Pînă nu de muJ.t structura socială a migratorilor goto sar ma tici ccrnca
hovicni era cunoscută doar în linii mari, în măsura în care pe rm itea u acea:a.1
ştirile literare. Pentru a putea face o comparaţie concludentă între gudu l
evoluţiei sociale a populaţiei autohtone şi a migratorilor din secolul al I V-lea,
într-o lucrare apărută recent am ex amin a t cu aj utorul metodei de analiză a
planului necropolclor, situaţia soc ială a grup uri l or goto-sarmatice 1'•.
în urma cercetărilor am constatat că l a goto-sarmaticii ccrneahovicni nu
cleul de bază al societăţii era marea familie pa t ria rhal ă de tip arhaic, În cadrul
căreia nu înce puse separarea familiilor inclividuale 1 5.
-

,

9

Acad. C. Daicoviciu, ac a d . Em. Petrovici şi Gh. Ştcf.m, în Istoria României, l, 1 96C,

1 0 Ibidem, p. 8CO.
11 Ibidem, p. 802-883.
12 M. Comşa, op. cit., p. 4 .� 9-440.

p. 80 1 .

13 Aceste grupuri pot fi numite gow-�annat ir�. Jcoarc,·c Î n toate cimitirele apaqinătoarc
lor s-a constatat clar convic\uirca dintre clenwntclc gotice şi 'armaticc.
14 G. Dak6, op. cit., p. 65-72.
15 Ibidem, p. 65-67, 69-70 .
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Concluzia este firească, deoarece încă F. Engels, folosindu-se de cercetările
făcute pînă în vremea lui, a dovedit existenţa marii familii la vechile populaţii
germanice !G. Acest lucru a fost confirmat apoi şi de arheologie. Aşa de exem
plu, analizînd planul cimitirului alaman din secolele V-VII de la Holzgerlingen,
Walter Veeck a ajuns la concluzia că aici Înmormîntările se făceau în ordinea
comunităţilor camice, adică a manilor familii, conducătorii acestora fiind repre7entaţi de mormintele bogate cu arme 17• Este interesant că în cazul cimitirului
de la Holzgerlingen la un mormînt de conducător familial reveneau În medie 1 1
alte morminte H l_ Acest lucru arată că generaţia unei mari familii avea În medie
12 membri.
Structura societăţii triburilor germanice nordice şi răsăritene, dintre care
făceau parte şi goţiâ, a fost studiată în ultimele decenii de către cercetătorii
polonezi şi germani. în acest scop au fost analizate o serie de necropole şi
aşezări din preaj ma şi de pe la începutul marilor migraţiuni 19. Din aceste
studii reţin atenţia micÎ!le aşezări, compuse din cîteva case cu spaţiu locuibil
foarte mare, care pledează pentru existenţa marii familii �J. De mcn�: on�u el
aspectul acestor aşezări este identic cu cel al cimitirului de la Sîntana de Mure�,
ceea ce confirmă Încă o dată valabaitatea rezultatelor analizei noastre În cazul
necropolei amintite 2 1 .
Revenind la problema goto-sarmaticilor cerneahovieni, un alt lucru de
semnalat este faptul că cel puţin la o parte a lor organizarea gentilică născută
pe cale naturală s-a descompus, înlocuită fiind de o altă organizare, cu împăr
ţire decimală, creată În mod artificial, după modelul ci 22 . In cazul acestor
grupuri goto-sarmatice, unitatea organizatorică de bază era obştea compmă
din cinci mari familii patriarhale, atestată, printre altele, în cimitirul de la
Sîntana de Mureş 23.
K. Marx-1:. Engcb, op. cit., p. L \6 - L \7.
des /riihen Mi t te/,dte rs ttlld clie historische Forschttllg,
în 16. Bericht der Romisch-Germanischen Kormnission des Deutschen Archăologischen lwtilltts,
1927, p. 42-46 şi fig. 4.
Ifi

17

W. Veeck, Reihmgrăber/riedh6/e

18 Ibidem, p. 45.

R. Hach mann Die Gliederung des Grăber/eldes von Gross Rumstedt, în Archaeulugia
.
Geographica, 1. 1 950, 2, p. 17-20; idem, Das Grăber/eld von Rundsen (Radz), Kr. Gr.uulenz
(Grudziadz) und die Chronologie der Spiitlatf:.nez.eit im iistlichen Mitteleuropa, în Archaeolugia
Geographica, 2, 1951, 1-2, p. 84-8 5 ; idem Zur GesellschaftsordllUilg der Germanen in der
leit um Christi Geburt, În A rchaeologia Geographica, 5, 1956, p. 7-24 + 19 planuri şi 3
tabele; 1. Marcin.iak, Cmentarzysko cialop alne z okresu pozllolatenskiego w Wilanuwie kolo
Warszawy, În Materialy Starozytne, Il, 1957, p. 7- 1 7� ; idem, Znacz.enie planigra/ii dia
badan archeologiczny ch, în ArchPolski, IV, 1959, 1, p. 47-66; M. Danuta-R. W'olagiewiczo
wic, Uzbrojenie ludnosci Pomurza Zachodniego u progu naszej ery, În Materialy Zachodllio
Pomorslzie, IX, 1965, p. 75-98.
�o R. Hachmann, op. cit., in ArchGeogr, 5, 1956, p. 1::-12, p. 26, fig. 5 .
2 1 P e teritoriul ţării noastre nu s-au descoperit încă aşezări atribuibile c u precme migra
tarilor goto-sarmatici (G. Ba.ko, op. cit . p. 77-78). Ana logi a aspeC'lului social-economic denotă
însă că populaţia cimitirelor de tip Sîntana-Cerneahov a trebuit să aibă aşezări identice cu
cele nordice din preaj m a epoc ii migraţi ilor.
22 Pentru caracterul organizării gemilice decimale, cunoscută la romanii din epoca aşa
zişilor regi, cf. K. Ma.rx-F. Engds, op cit., p. 1 17, 1 24.
23 G. Bako, op. cit., p. 70.
10
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în ceea ce priveşte componenţa obştilor goto-sarmatice, sînt semnificative
mărturiile cimitirului de la Sî n tana de I\lureş. ln cazul acestei necropole se
poate constata că, pe cîtă vreme la fami lia A, cea a conducătorului comunităţii
şi la familia B dominau caracteristicile germanice ti", la familiile C, D şi E
aceste caracteristici erau ma.i. slab reprezentate, predom.inînd în schimb cele
sarmatice 25. Aşadar, în ciuda influenţelor reciproce dintre cele două populaţii
convieţuitoare, se remarcă clar că, iniţial două dintre marjle familii de la
Sîntana de Mureş erau de origine gotică, i a r trei de origine sarmatică 2G. Nu
este întîmplător faptul că familia cea mai înstănită (A), adică familia conducă
torului comunităţii, era şi ea de origine gotică. Aceasta exprimă o realitate
istocică, deoarece în cadrul coaliţiei goto-sarmatice rolul conducător le revenea
goţilor.
Pentru a defini caracterul ob�tilor goto-sarmatice, trebuie să ţinem seama
de faptul că unitatea lor economică de bază era marca familie de tip arhaic 2 7•
Or, este neîndoielnic că, marea familie de tip arhaic, ca unitate economică de
bază, exclude posibilitatea apariţiei proprietăţii private asupra pămîntului şi
presupune existenţa proprietăţilli obşteşti, care frînează adîncirea mai accentuată
a difercnţierii economice-sociale dintre membrii obştii 28.
Vorbind de vechii germani, F. Engels a subliniat că nici în vremea lui nu
se mai putea pune chestiunea dacă la aceştia pămîntul se afla în proprietate
obştească sau În proprietate privată, ci se punea problema formei proprietăţii
obşteşti 29.
Pe baza datelor cunoscute se ştie că la vechii germani existau două forme
Je aşezare şi de organizare a teritoriului :JO. Forma mai veche, răspîndită În
nordul Germaniei şi în nord-estul Franţei, ocupat de franci, se caracteriza
prin aşezări închise şi cîmpuri deschise, care se aflau iniţial În proprietatea
comună a întregii colectivităţi a satului. Aceste sate aveau cimitire Întinse, folo
site În comun de marile familii din cadrul obştii. Ca exemple amintim cimiti
rele de la Holzgerlingen şi Schretzheim, analizate de W. Veeck :n.
Studiind caracterul acestor comunităţi, ele pot fi :identificate cu mărcile
germane de tip arhaic.
Forma nouă , care apare la germanii apuseni mai cu seamă în secolul
al V-lea, se caracteriza prin sate risipite, compuse din aşezări izolate ale mari
lor familii, asociate fiecare cu cîte un cimitir familial. Caracterul acestor sate
arată că, În cazul lor, pămînturile culnivate erau date, cu anurnlite restricţii,
2 1 Obiceiul depuncrii În morminte a pieptcnilor, a unui număr mare de vase, portul a
Jouă fibulc etc.
�5 Aici se concentrează de exemplu majoritatea mormintelor cu înmormîntare chircită,
(li caracter pregnant sarmatic.
26 P entru originea �armatică pledează şi divizarea În subunităţi a marilor familii C şi E,
c,ue era caracteristică la sarmaţii din regiunile nord-ponticc: G. llako, op. cit. p. 68-69, 77.
�7 Ibidem, p. 75-76.
28 Acad. C. Daicoviciu, acad. Em. Petrovici şi Gh. Ştefan, op. cit., p. 802.
29 K. Marx-f. Engels, op. cit., p. 136.
ao Henri H. Stahl, Contribuţii la studiul satelor dcviilmaşe româ11eşti, I, Biblioteca i sto
rică, VII, 195R, p. 80-82 (cu 5intcza principalelor lucrări aferente, apărute pînă atunci).
'a \\'. Vc.:�k, op. cit., p. 4 1 -46.
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în proprietatea colectivă a membrilor unor mari familii, acestea aşezîndu-se pe
parcelele primite. De relevat că nici în cazul satelor •risipite aşezările marilor
familii nu erau situate Ia voia întîmplării, ci cîte 3-6 Într-un cuib, formînd
unităţi economice-organizatorice. Aceste unităţi erau mărcile germane de tip
mai evoluat, în cadrul cărora pămînturile cultivate au fost parcclate şi date
în proprietatea obştească a marilor familii, păşunile, pădurile şi apele rămî
nînd în proprietatea colectivă a întregii unităţi.
Cea de-a doua formă de aşezare şi de organizare a teritoriului era frec
ventă in părţile sudice, in Bavaria, În Wiirttemberg şi în alte regiuni ocupate
relativ tirziu de germani. Amintirea lor este păstrată, de exemplu , de micile
cimitire familiale ale epocii meroving.iene, situate cîte 3-6 pc teritoriul unor
localităţi de astăzi :12.
După cunoştinţele noastre, cel mai concludent exemplu pe baza căruia se
poate reconstitui marca evaluată a germanilor apuseni este localitatea Kuglthal
din Bavaria. Aceasta era alcătuită din patru "ogrăzi" risipite , odinioară aşe
zări ale unor mari familii, alătu ri de care s-a descoperit şi cîte un cimitir familial
mcrovingian :n. Un alt exemplu este localitatea Obcresslingen din Wiirttcmberg,
pe teritoriul căreia s-au descoperit trei cimitire familiale de asemenea mcrovin
giene :v;._ Aceste cimitire semnalează trei aşezări risipite, de odinioară, ale unor
mari familii, ale căror loturi cultivate erau separate de două pîrîuri. În cazul
acesta aşezările familiale s-au extins cu timpul şi s-au contopit, ocupînd marca
parte a vechilor loturi. Ca urmare, au fost dcsţelenite noi ogoare, în afara
vetrei satului, separîndu-se deci locul de aşezare de terenurile cultivate ::,; _
Aceeaşi dezvoltare a avut loc la majoritatea aşezărilor risipite, de acest tip,
ale populaţiilor germanice apusene.
În ceea ce priveşte triburile germanice nordice şi răsăritene, din preajma
epocii migraţiilor, după cum am aminuit, forma lor de aşezare era satul mic,
închis, compus din cîteva locuinţe foarte spaţioase, aparţinătoarc unor mari
familii :Jt;. Cimitirele, ca cele ale culturilor Oksywia, ]astorf, Przeworsk etc.,
deşi erau folosite relativ scurt timp, aveau în general un număr mare de mor
minte m. Astfel, în cazul cimitirelor culturii Oksy"·ia, analizate pînă în preZL'nt
la răstimpul unei generaţii re' cncau 4 0-6C ;i um:ori chiar mai multe m oi
minte :l8. Întrucît din studiile făcute re:wltă că la populaţiile germanice ale

32 Ibidem, p. 37-39 şi fig. 1 -- 2 ; 1'. Reincckc, -'llcbajuwarische Siedlung.<<lllit�gCJl IWth

den zugehărigen Reihengrăber/undcn, În Germania, 28, 1 9 36, -1, p. 2 6 1-269 şi fig. 1 ·-3.

:13 P . Rejnecke,

op.

34 W. Veeck, op.

cit., p. 266 şi fig.

.

\.

:JS In cazul satelor ri s ipi te , aşezarea familială şi principalul l o c d e munca, adică tere nu l
cultivat, constituiau o s i n gur a unitate, aşa-m1 mita unitate de aşezare şi de loc de muncă
(f. Mendol, Altalânos celepiiles-/oldrajz, Budapesta, 1 963, p. 2 1 8).

cit., p. 39, fig. 2 .

:m R. Hachmann, op. cit., p. 1 8 - 1 2, p. 26, fig . 5; De m c n ţ ion .u d satele n�1pne şi,
legat de acestea, forma a doua a proprietăţii colective asupra pămîntului apar la germanii
nordici numai după p leca rea goţilor: pemru o a�emenea aşezare risipita a se vedea la R. Hach
nun n, op. cit., p. 26 fig. 6.

37 Cf. nota 1 9.
��

M. Danuta-R.

\\"ol,1�iew iczuwie, op. cit., p. tl7.
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epocii numărul membrilor generaţiei marii familii nu depăşea cifra 15 '·19, este
evident că majoritatea cimillirelor culturii Oksywia aparţinea unor comunităţi
gcntilice, compuse din mai multe mari familii.
în consecinţă, aşezările Închise şi cimitirele mari ale populaţiilor ger
manice nordice şi răsăritene din preaj ma epocii migraţiunilor pledează deopo
trivă pentru prima formă a propr�etăţii colecci.ve asupra pămîntului.
Cunoscînd cele arătate este neîndoielnic deci că, goţii plecaţi din vechile
lor locuri de aşezare au adus cu ei forma arhaică a proprietăţii colective asupra
pămîntului. Această formă de proprietate s-a menţinut apoi timp îndelungat,
fiind caracteristică şi grupurilor goto-sarmatice din secolul al IV -lea. Dovadă e
faptul că necropolele goto-sarmauice aveau în general un număr important de
morminte, iar analiza sociologică a arătat că ele erau folosite de comunităţi
compuse din mai multe mani familii. Aşadar, şi cimitirele goto-sarmatice ple
dează pentru aşezări închise şi, ca urmare, pentru forma arhaică a proprietăţii
comune asupra pămîntului.
În concluz,ie, forma de proprietate existentă la goto-sarmaticii cerneaho
vieni arată că obştile lor erau încă de tip arhaic.
Precum s-a văzut deci, cel puţin la unele dintre grupurile goto-sarmatice
din secolul al IV-lea, organizarea gemi li că născută pe cale naturală, s-a des
compus înlocuită fiind de o altă organizare creată artificial, după modelul
ei 40• Pentru determinarea mai exactă a gradului evoluţiei sociale este însă
semnificativ faptul că obştile lor erau de tip arhaic. De asemenea, este grăitoare,
cu p11ivire la această problemă, şi constatarea că la grupurile goto-sarmatice din
vremea respectivă nu Începuse încă separarea vîrfurilor sociale de mase şi nici
transformarea lor în clasă dominantă 4 1 .

Pe temeiul fenomenelor esenţiale ale evoluţiei sociale se poate conchide că
grupurile m igntoare goto-sarmat1ce se afrlau, cel puţin în vremea sosirii lor la
noi, în faza finală a descompunerii orinduirii comunei primitive. Concluzia
39 In cim iti r ul de la Holzgcrlingc·n media era 12 (cf. nota 1 8). La familia A de la Sin
tana de Mureş generaţia completă avea 11 membri, iar În cimitirul de la Privolnoe o gene
raţi� Încadr a 1 3-14 morminte (G. Bak6, op. cit., În SCJV, 19, 1968, 1, p. 64, fig. 1 , p. 66,

fig. 4). In necropola de la Bandu de Cîmpie din secolul al VII-lea, care conţinea şi elemente
germanice orientale, numărul cel mai mare al membrilor adulţi ai generaţiei marilor familii
era numai 9 (G. Bako, A mez.ob/mdi temeto nepenek es anyagi kulttirajanak eredeterol, în AE,
1960, 1, fig. 1 În afara tex·tulu.i ; idem, Elemente slave În necropola de la Bandu de Cîmpie,
in SCJV, XIII, 1962, 2, p. 452, fig. 1).
4o G. Bako, op. cit., în SCJV, 19, 1968, 1 , p. 70-71.
41 Ibidem, p. 70. Este interesant de amintit că, la alte grupuri germanice răsăritene
separarea de mase a păturii conducătoare a început încă în jurul anului 100 e. n. (R. Hach
mann, op. cit., în Archaeologia Geographica, 5, 1956, p. 17-19, pemru răspîndi,rea monnin
telor .,princiare" de tip Lubieszewo-Liibsow fig. 1 7 ; M. Danuta-R. Wola111iew.iczowie, op. cit.,
p. 95-97). De aici rezultă că goţii, în vremea plecării lor din regiunea situată la revărsarea
Vistulei, adică pe la anul 200 e.n., făceau parte dintre acele grupuri germanice nord-estice,
la care evoluţia diferenţierii economice-sociale era mai puţin avansată. De altfel se ştie că
la populaţiile germanice, care au staţionat vremelnic pe teritoriul ţării noastre, aşa-numitele
morminte .,princiare" izolate au început să apară de-abia În 5ecolul al V-lea (G. Bak6, op. cit.,
p. 70). Privitor la această problemă putem menţiona că şi în răsărit numai în preajma invaziei
hunice începuse desprinderea de mase a vîrfurilor sociale ostrogotice şi aşezarea lor în oraşele
nord pon tice (1. Bo na, Az. zijhartyani german /O'L'assit, În AE, 1 9 6 1 , 2, p. 202).
-
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aceasta corespunde intru-totul caracterizării făcută de F. Engels, după care
vţchii germani din vremea respectivă aveau aceeaşi organizare care s-a dezvoltat
la grecii din epoca eroică şi la romanii din epoca aşa-zişilor regi 42. Prin urmare,
ca şi in cazul romanilor din epoca amintită, fenomenele care au avut loc la
goţi În această perioadă a dezvoltării lor social-economice, nu au schimbat
caracterul fundamental iniţial al orinduirii 43, ea rămînînd în esenţă orinduirea
comunei primitive, chiar dacă se afla pe ultima treaptă a descompunerlii sale.
în urma celor expuse, comparaţia ne convinge că migratorii goto-sarmatjci,
sosiţi pe teritoriul ţării noastre, se aflau pe o treaptă inferioară a evoluţiei econo
mice-sociale faţă de populaţia autohtonă. Această deosebire a dezvoltării social
economice este un factor important, deoarece are un rol hotărîtor în aprecierea
caracterul raporturilor dintre autohtoni şi migratori.
Judecind problema sub acest aspect este evident că migratorii goto-sar
matici nu impulsionau evoluţia societăţii autohtone, ci stînjeneau dezvoltarea
forţelor de producţie locale şi progresul intern, care tindea spre o nouă
formaţiune social-economică '14.
În schimb populaţia autohtonă a trebuit să aibă o influenţă pozitivă
asupra dezvoltării societăţii migratorilor goto-sarmatici, care, ca orice cuce
ritor cu formă de orînduire socială Înapoiată faţă de aceea din regiunile ocu
pate, căutau, în mod firesc, să se adapteze situaţiei economice-sociale locale r.:;.
Grupurile goto-sarmatice, stabilite la noi vremelnic, au ocupat regiuni cu
o numeroasă populaţie autohtonă. Dominaţia asupra acestor teritorii, supune
rea şi exploatarea primitivă a populaţiei locale nu putea fi asigurată Însă cu
ajutorul organelor orînduir�i comunei primitive, care nu aveau putere de con
strîngere. Astfel, ocuparea noilor regiuni a grăbit procesul desprinderii orga
nelor vechi de rădăcinile lor din popor şi transiormarca lor În organe de
dominare 46. De asemenea, situaţia creată a contribuit la Întărirea cetelor,
deoarece acestea constituiau singura forţă prin care se putea asigura sup re
maţia 47. Ca urmare a întăririi •rolului cetelor a orescut şi autoritatea "regilor"
şi a altor conducători militari, a căror putere se baza pe aceste cete strînse
în jurul lor.
În acelaşi timp, datorită influenţei obştii autohtone evoluate, şi În cadrul
obştilor migratorilor a trebuit să aibă loc o puternică e voluţie economică
�ocială.
Grupurile vizigoto-sarmatice au stat Însă la noi prea puţin timp, pcn tru
ca evoluţia descrisă mai sus să se fi putut cristaliza la ei În trecerea la socie
tatea de clasă. Aceasta a avut loc doar mai tîrziu, după stabilirea lor În sud
vestul Europei.
După cum se ştie, vizigoţii stabiliţi În sud-vestul Europei au adoptat încă
de la început formele de proprietate Întîlnite acolo, au renunţat la reîmpăr4 2 K. Marx-F. Engels, op. cit., p. 140.
Ibidem, p. 1 24 .
4 4 Gh. Ştefan, Î n Istoria Rrnnâniei, 1 , 1960,

43

•s M. Comşa, op. cit., p. 4 3 8.

.privire

47 :\1. Comşa,
lr. Cu

p . 67:J.

la acest proces În !'�ncr.1 l : K. �1arx--F. Engd,, "/'· cit. , p. 1 62.

op. cit., p. 439.
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ţirea periodică a pămînturilor cultivate, dîndu-le în proprietatea familiilor 48•
Cu privire la această schimbare a formelor de proprietate, trebuie să avem În
vedere negreşit influenţa organizării rurale parcelară gallo-romană şi a pro
prietăţii private, încetăţenită de mult timp În sud-vestul Europei. Cu toate
acestea, adaptarea atît de rapidă a vizi goţilor la noile condiţii economice nu
se poate explica decît ţinînd seamă de influenţele anterioare, prim:ite din partea
populaţiei autohtone din ţara noastră şi din partea l umii romane din imperiu.
Datorită acestor influenţe la vizigoţi s-au creat premisele adoptănii încă de la
început a formelor de organizare teritorială parcelară şi de proprietate întîl
nite În sud-vestul Europei.
În Încheiere ţinem să subliniem Încă o dată că, În lucrarea noastră, nece
sarmente limitată, am abordat doar cîteva aspecte ale istoriei social-economice
a ţării noastre din secolul al IV -lea. Lămurirea tuturor p roblemelor complexe
ale epocii necesită Încă cercetări, ale căror rezultate vor putea fi sintetizate în
studii de dimensiuni mai mari.

·I B K.
M.trx-F. En�ds, OptTf, Yul .
llenri H. Stahl, op. cit., p . 83.

1 9,

Bururqti,

Edit.

politică, 1 964, p. 34 5--3·1 6 ;
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fig. 1.
Planul unor locuinţe autohtone din secolele III-IV, cu gropi de
provizii. 1, Alexan dri J (extras din planul publicat de C. Preda, În Materiale,
VII, 1961, p. 2 1 2, fig. 3 ) ; II, Poia.na-Dulceşti .,Vamiţă" (întocmit după planul
publicat de Gh. Bichir, în SCIV, 16, 1965, 4, p. 681, fig. 6: gropile din inte
riorul celor dou5 locuinţe aparţin nivelului II, mai nou). Legenda: B, locuin�e;
G, gropi de provizii; V, vetre de fo<;.
-

http://cimec.ro - http://istoriebv.ro

N�

- - -- - - -

<(
' 1

1

· � · - · - · -·

o

...
-- ·
�.

- · - ·

' -�

r.:.::
·
"--.....:J
�

.....-

- - - - - - ---

�
.�
.. .. ....""-w
�.:;,
..
. �....�
o

c:t _ c::J

o

- --- - - - -

E

o
't"

� t:::
:J � t:::::J ��
_ :?_�
� 1r
- -- -

-

- --

- - --- - -

Fig. 2. - Planul analitic al necropolei de la Sînrana de Mureş. Legenda: 1 , morminre cu
inventar bogat ; 2, Înmormîntări chircite; 3, grupuri de morminte ale marilor familii; 4, gene
raţiile ; 5, grupuri de morminte ale subunit5ţilor marilor familii; 6, limitele exploatării de nisip.
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Fig. 3. - Zona de Înmormîntări a unei umtaţ1 goto-sarmatice în necropola de la Tîrgşor
(extras din planul publicat de Gh. Diaconu, Tîrgşor, necropola din secolele III-IV, e.n.,
Bucure�ti, 1965, Pl. III). Legenda: A-D, grup uri � morminte alţ marilor familii,
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Fig. 4. - Planul un e i vechi aşezări germanice, în
chise, cu locuin1e ale m.uilor Lun ilii (rcconstiwirc
Jup:l planul publicat de R. 1 Lldmlc1 1 ln, În A rchaeologia Geographica, 5, 1 ':1 5 (, , p. 2(,, 1 ig. 7) .
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Fig. 5.
Reconstituirea tmor
mărci germane de tip evoluat. 1,
Kuglthal; II, Oberesslingen. Le
genda: A, aşezări ale marilor fa
mili i ; C, cimitire familiale merovin gi nene.
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FRAGEN BETREFFEND DIE WIRTSCHAFTLICHE UND
ORGANISA TORISCHE GR UNDEINHEIT
SOWIE DIE EIGENTUMSFORMEN AUF DEM GEBIETE
RUMXNIENS IM IV. JAHRHUNDERT U. Z.

(ZUSAMMENFASSUNC)

In dieser Arbeit behandelt der Verfasser cinige Schliisselfragen cler
Gesellschafts- und Wirtschaftsgeschichte auf dem Gebiete Rumanicns tm
JV. Jahrhundent u . Zr., und zwar die Grundzelle der Gesellschaft, die
organisatorische Grundeinhe�t und clic Eigentumsformen.
Auf Grund cler angefi.ihrten Daten gelangt cler Verfasser zum Schluss,
dass bei cler einheimischen Bevolkenmg im IV. Jahrhundert u. Zr. die
Einzelfamilie die Grundzelle cler Gesellschaft bildete, wahrencl clie organisa
torische Grundeinheit die entwickelte Dorfgemeinschaft war, in cleren Rahmen
cler Privat- und Gemeinbesitz an Grund uncl Boden nebeneinander be9tanclen.
Wenn man den Charakter cler einheimischen Dorfgemeinschaft in
Betracht zieht, kann man die Meinung vertreten, class clic einheimische
Bevolkerung cler Volkerwanderungszeit sich nicht in cler Phase des Verfalls
cler Urgemeinschaft befand, sondern in cler Obergangsperiode zur feudalen
Gesellschaftsordnung.
Aus cler Untersuchung cler archaologischen Quellen geht hervor, dass
bei den westgoliisch-sarmatischen Volkergruppen im IV. Jahrhundert u. Zr.
die grosse patriarchalische Familie archaischen Typs die G rundzelle cler
Gesellschaft bildetc, wahrend clie archa"ische Gemeinschaft die organisatorische
Grundeinheit war, innerhalb deren das Privateigentum an Grund uncl Boden
noch nicht bestancl.
Die sich hieraus ergebencle Schlussfolgerung ist, class die westgotisch-sar
matischen Wanclervolker auf einer nieclrigeren Stu fe cler sozial-okonomischen
Entwicklun� standen als clie einheimische Bevolkerung.
Deshalb konnten die gotisch-sarmatischen Volkergruppen die Entwicklung
cler einheimischen Gesellschaft nicht fordcrn, im Gegenteil, sie hinderten deren
Entwicklungstenclenz zu einer neuen, hoheren Gesellschaftsorclnung.
Dem gegeniiber hatte clie einheimische Bevolkerung einen positivcn
Einfluss auf die gesellschaftliche Entwicklung cler Wandervolker. Dieser
Einfluss, zusammen mit dem des Romischen Reiches, bildet die Voraussetzung,
die clie Anpassung cler Westgoten im Siiclwesten Europas an die clortigen
sozial-okonom�schen Verhaltnisse moglich machte.
·
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VERZEICHNIS

DER ABIHLDUNGEN

Abb. 1. -- Grundrisse einiger einheirnischen Wohnungen mit Vorratsgruben aus dem II I.--IV.
Ja hrhun dtrt . I, Alex3l!ldr.ia (Ausschnitt aus dem von C. Preda in M ater i ale, VII, 1 96 1 , 5. 212,
Abb. 3 veroffemlichten Plan); II, Poiana-Dulceşti "Varniţă" (angefertigt nach dem von Gh.
Bichir in SCIV, 16, 1 965, 4, S. 681, Ahh. 6 ve ro ffeml ich ten Plan ; die Vorra.tsgruben im
Innt>rn der zwei Wohnungen gehoren dem II. Niveau a.n, das jiinger ist). Zeichenerkla ru n g : B,
Wohnung; G. Vorratsgruben; V, Fe ue rhe rde.
Abb. 2. -- Analytischer Plan der Ne cropole von Sîmana de M u re ş. Zeichenerklarung: 1, C ră
her mit reichen Grabbeigaben: 2, Hockergrăber; 3, Grăbergruppen der Grossfamilien ; 4, Ge
nerationen; 5, Grabergruppen Jer Unterabteilungen dcr Grossfamilien ; 6, R a nd der San dgrube.
Ahi>. J.

-- BegrabnispLatz einer gotisch-sarmatischen Gemeinschaf.t in der Nekropolt> von Tîrgşor
(Auszug aus dem von Gh. Diaconu in Tîrgşor, necropola din secolele III-IV e.n., Bukarest
1 965, Tafel III veroffemlichten Pl an) . Zeichenerkliirung: A-D, Grabergruppen der Grossfamilien.
Abb. 4. -- Plan ein er alten germanischen geschlossenen Siedlung mit Wohnungen d e r Gross
familien (Ergănzt nach dem von R. Hachmann in Archaeologia Geographica, 5, 1956, S. 26,
Abb. 7 veroffentlichten Plan).
Abb. J. -- Skizze einiger entwickelten germanischen Markgenossenschaften. I, Kugl thal ; Il,
Oberessli n gen . ZeichenerkHirung: A, Ansiedlungen der Grossfami l ien ; C, Fami l i en friedhofe der
Merowingerzeit.
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SĂPĂTURI ARHEOLOGICE LA CRISTIAN - BRAŞOV
de

M A R I A \l"A �IA I�CU

Ţara Bîrsei este o zonă arheologică interesantă ale cărei local it:lţi
actuale se găsesc în majoritatea cazurilor pc locul unor aşezări mai vechi
marcînd nivele de locuire care coboară de-a lungul epocilor istorice pînă
în paleolitic sau neolit!ic.
Informaţiile asupra trecutului istoric îndepărtat al multor localităţi s-au
obţinut în urma unor descoperiri arheologice îndmplătoare şi a unor sapaturi
sistematice ale căror materiale au foSit publicate sau se găsesc în colecţia
Muzeului judeţean Braşov.
Descoperiri îndmplătoare mai vechi atestă şi pe teritoriul şi În împre
jurimile comunei Cristian numeroase urme de locuire constind din ceramică
neolitică şi din perioada de trecere la epoca bronzului, un depozit de unelte
de bronz şi ceramică din epoca bronzului, o fibulă celtică, un vas roman de
bronz, un mormînt dacic de incineraţie cu urnă din sec. al I I I-lea î.e.n.,
un pandantiv de fier În formă de căldăruşe din se. I II-IV e.n. vehiculat
de carpi1 şi ceramică din aceeaşi perioadă. Majoritatea acestor materiale
provin ele pe dealul Măguricea (Bachel) din apropierea comunei 2•
De curind, seria acestor documeme s-a îmbogăţit cu noi descoperiri.
Este vorba de numeroase fragmente ceramice şi o fusaiolă aparţinînd cul,turii
Coţofeni, găsite (de data aceasta pe teritoriul comunei) de învăţătorul
Giinter Hergetz în curtea sa şi de fragmente ,ceramice databile în sec. III-IV
e.n. depistate de învăţătorul Horia Apostol pe un teren pe care se săpau
fundaţiile unor locuinţe.
Dată fiind importanţa acestor descoperiri am început un sondaj
arheologic în această localitate, care s-a soldat cu citeva observaţii interesante.
ln curtea lui G. Hergetz din .str. 7 Noiembrie nr. 41 am trasat un
şanţ de 20 m, în imediata apropiere a punctului în calfe s-a descoperit materi
alul ceramic de tip Coţofeni . lncepînd de la 0,70 m pînă la 1 ,20 m adîncime au
Ioan I. Pop, Pandantiv� Îtl formă de căld<iruşă din sud-estul Transilvaniei, În SCIV,

1 . 1 7 , 1966, p. 1 76. fig. 1 .
1

2

J. Tetttsc h, Au.< der Ur:uit des Tlurz.enlancles, Î n Da.< săch.<ische llurz.enl,md eimt und
1 925, p. 1 - 1 4 .

jetz.t, BraŞO''•
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apărut fragmente ceramice (Pl. 1 , fig. 3-4) ca•re marcau un strat de cultură
destul de gros, fapt care atestă o locuire destul de îndelungată a acestei zone
În perioada de trecere de la neolitic la epoca bronzului.. La baza acestui strat
de cultură au apărut şi cîteva! fragmente ceramice neolitice (Pl. 1 , fig. 1-2).
Dată fiind importanţa acestei descoperiri' asupra ei vom reveni cu alt
prilej.
Al doilea p unct arheologic important, nou descoperit la Cristian este
re un teren de la capătul străzii Gării, Ia cîţiva zeci de metri de şoseaua
Bra�ov--Rîşnov. Acest teren, pînă acum nelocuit, a fost dat în folosinţa
cîwrva familii care au inceput săparea teme1iilor a patru locuinţe aliniate
aproximativ pe direcţia NE-SV de-a lungul străzii. Cu ocazia săpării acestor
fundaţii, Înv. H. Apostol a observat că în pămîntul degajat se găseau
fragmente ceramice şi a anunţat la rîndul său muzeul. Ne-am deplasat la faţa
locului, dar nu am mai putut organiza un sondaj p ropriu-zis în acest punct,
rămînînd doar să supraveghem aceste lucrări.
Observaţiile stratigrafice au dus deocamdată Ia constatarea că pe toată
această zonă nu se găseşte dedt un singur stratt de cultură marcat de fragmente
ccramice, pietre şi chirpici, care se menţine constant la 0,45 -0,55 m
adîncime.
În colţul de sud al casei Chirchernea (a doua de l a capătul de NV al
terenului) s-a observa!t o aglomerare de pietre mari şi mici care pornea de
la adîncimea de 0,50 m pină la 1 ,20 m descriind În profilul şanţului o formă
ce ar putea semăna cu un cuptor, dar urme de arsură şi cărbune nu s-au sem
nalat decît sporadic şi nu pe profilul cu pietre ci pe cel din faţa lui, unde
pietre n u mai apăreau. Din atcest punct au rezultat fragmente ceramice de
vase de provizii de tip Krausengefass de culoare cenuşie.
Pe profilele unei camere a locuinţei a treia, (casa Zămescu) s-au putut
face cîteva observaţii mai clare, săpătura surprinzind în acest punct citeva•
complexe.
Astfel, pc profilul de sud-est (Pl. 2, profilul 2), la adîncimea de 0,400,50 m, linia mai marca.tă (prin fragmellite ceramice şi chirpici) a nivelului
antic de călcare, pe o lungime de 2,50 m, poate fi podeattta unei locuinţe
de suprafaţă.
Pe profilul de nord-vest (Pl. 2, profilul 1 ), de la nivelul antic de călcare
porneşte o groapă care se pare că a tăiat marginea de NE a podelei unei
alte locuinţe, marcată printr-un strat de pietre şi chirpici, pe o lungime de
2,20 m.
Linia� de chirpici şi cărbune care apare în profilul de sud-vest (Pl. 2, pro
filul 3) perpendicular pe cel anterior, se pare că este podeaua aceleiaşi
locuinţe menţionate mai sus.
Dimensiunile acestor podele sînt aproximativ 2,50 x 3,50 m iar distanţa
dintre cele două locuinţe de suprafaţă este de 4,50 m. Pentru o eventuală veri
ficare a a•cestor observaţii este necesar un sondaj arheologic pe spaţiul nesăpat
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din grădina vecină, unde va trebui să urmărim dacă mai apar locuinţe, pen tru
a p utea clezveli şi studia în întregime atît elemente legate de construcţia lor,
cît şi un material arheologic mai concludent, ca să ne putem pronunţa asupra
caracterului şi datării acestei aşezări .
Din observaţiile făcute pînă acum rezultă că pc terenul la care ne refe
rim s-ar înnindc o aşezare din care s-au surprins deocamdată două locuinţe
Je suprafaţă, o groapă şi un complex de pietre asupra căruia nu n<! putem
încă pronunţa.
Sumarelor observaţii făcute În legătură cu aceste locuinţe li se adaugă
cele asupra ceramicii pe care nu o putem încă prezenta pc complexe ci în
ansamblul ei după cum urmează:
Ea este de două categorii: la roată şi cu mîna.
A. Cea la roată cuprinde fragmente din pastă fină, şi zgrunţuroasă.
a. Ceramica foarte fină este de culoare cenuşie cu nuanţe mai deschise sau
mai închise, cu excepţia a două fragmente de culoare cărămizie de factură
romană (Pl. 1, fig. 5-6). Ca forme se întrevăd unele străchini cu fundul
inelar, cu buze uşor răsfrînte şi retezate, oale cu buza teşită, o cană bitron
conică. Ornamentele folosite sînt canelurile orizontale, cîte una sau două para
lele (Pl. 1 , flig. 7 -8}, În cîte un caz.
b. Ccramica zgrunţuroasă este şi ca din pastă mai fină sau mai grosolană.
Formele cele mai clare sînt de vase de provizii cu buze late, gălbui, cenuşii
sau negre, ornamentate cu linii drepte sau în val pc umeri (Pl. 1, fig. 9) şi
oale cu fund drept, gros, buza răsfrîntă. Singurul ornament este o linie inci
.:t.ată În jurul fundului unui vas cărămiz;iu (Pl. 1, fig. 10).
B. Ceramica lucrată cu mîna predomină cantitativ. Este lucrată din pastă
mai poroasă sau mai compactă , ca'fe conţine pietriccle, cioburi pisate şi nisip.
Culoarea ei variază Je la brun-gălbui la brun-negricios, uneori pc acelaşi vas
din cauza ardenii neuniforme. Formele sînt cele de oale-borcan, mari şi mici,
zvelte, cu funduri groa·se, d repte sau evazate, buze foarte puţin îngroşate şi
răsfrîntc în afară sau înăuntru. Ornamcntele constau din alveole pc buze (Pl.
1, fig. 1 3 ), sau În j l.l!r ul fundului vaselor (Pl. 1, fig. 14), din linia incizată
în val, brîul în relief vălurit pe umeri (Pl. 1, fig. 1 1 ), sau b.rîul drept,
c restat sub buză (PL 1 , fig. 1 2) .
Materialele din acest punct a u analog�i cu cele d e l a Hărman, care se
d attează În sec. al IV-lea e. n.
După aspect această ceramică arc Însă şi elemente mai timpurii, ceea ce ar
sugera încadrarea ei Într-o perioadă mai largă cuprinsă Între sfîrşitul secol ului
a l I I I-lea şi sec. al IV-lea e. n.
Asocierea ceramicii de factură romană fină, (ce e drept în cantitate mică)
şi zgrunţuroasă, cu cea dacică cu mîna şi l a roată vorbeşte de o populaţie
dacică romanizată În această aşezare.
Pentru ver,i ficarca acestor constatări va! fi Însă necesară continuarea cer
cetărilor atît la Hărman cît şi la Cristian. Ele vor fi foarte i mportante pentru
cunoaşterea istoriei începutului perioadei de trecere la fcudalism î n Ţara Bîrsci.
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Pl. 1.

-

Cristian, 1 'J69, ceramică.
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DIE ARCHXOLOGISCHEN AUSGRABUNGEN VON
CRISTIAN - BRAŞOV (NEUSTADT BEI KRONSTADT)

(ZUSA!\LviENF ASSUNG)

Dic archăologischcn Ausgrabungen von Cristian (Ncustadt) ergaben
cinig;: intcrcssante Entdcckungen die neue Ergcbnisse fUr clic alte Geschichte
l]icser Gcmcindc brachten.
[ s wurdcn Keramik fragmcntc der Coţofeni-Kultur und aus dcm 3.-4.
j.1hrhundcrt u.Z. gcborgen.
Der Wcrt diescr Funde zcigt die Notwcndigkcit dcr Fortsetzung dcr
�\ u�grabungcn an bciden Fundortcn.

VERZEI �:HNIS

DFR

ABJIILDUNGE:"'J

_ l f,/,_ 1. - Cri>tian ( N �ustadt), 1 969, Kcramik .
. 1/>b. l . - Cristi.ln (N�mtaJt), 1969, G r.1bungsquerschniuc 1 --3.

4 - Cumidava
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CONTRIBUŢII LA ISTORIA AŞEZĂRILOR ROMÂNEŞTI DIN
MUNŢII APUSENI
(SECOLELE Xlli-XVI)
de

/

SILVIU DRAGOMIR 1 şi SABIN BELU

1
Românii din depresiunea

Mureşului şi din centrul

Munţilor Apuseni

Menţiunile istorice privitoare la populaţlia romaneasca de pe teritor�ul
situat b miazăzi de Munţii Apuseni sînt din jumătatea a doua a secolului al
XII I-lea, cînd încep să apară tot mai multe documente privind organizarea
clasei feudale şi străduinţele acesteia de a ocupa, şi aici, obştile săteşti ale
băştinaşilor. Aria pe care se întîlnesc romanii, dintru început, în depresiunea
Mureşului, constituie un argument hotărîtor pentru vechimea lor. Ei ocupă
întreg •spaţiul de la p oalele munţilor precum şi toate căile de acces spre
interiorul acestor munţi prea bine cunoscuţi prin bogăţia aurului exploatat,
neîntrerupt, de la daci încoace.
Prima menţiune istorică în care românii sînt pomeniţi în mod clar datează
din anul 1 293, cînd regele Andrei aJl III-lea, confirmînd un document de pe
vremea lui Ladislau al I V-ilea, îngăduie aşezarea, pe moşiile capitlului catolic ·
de la Alba I ulia, anume la Baia, Ampoiţa şi Fileşd, a şaizeci de gospodării de
rom:lni, scutite de cincizecime, de dijme şi de alte dări 1• Două din aşezările
pomenite erau situate nu departe de Alba Iulia, iar DaiaJ la miazăm de Mureş.
Ampoiţa se numea la 1 299 "vi/la Ompey seu Regulustelke", i ar în 1 338
"Ompoieza". Aşezarea şi-at luat numele d e la singurul rîu, care a păstrat aici
numirea antică, A mpoiul . Numele Fileşdiului, situat la revărsarea Ampoiţei
în Ampoi, încă În 1 276 se aminteşte ca pădure, "silva Filesd" aflată În pro
prietatea cpiscopiei şi •a capitlului de la Alba Italia, iar în 1 326 sînt pomeniţi
aici trei cneji romani '2. Menţiunea celor două aşezări romaneşti e legată de
procesul de organizare a p roprietăţii feudale bisericeşti. La 7 noiembrie
1 293 un nou act cuprinde donaţia gospodariilor aparţinînd acestor romani
(mansiones olacorum), în număr de şaizeci. De astă daită se pomenesc
însă posesiunile din Fileşd şi Aiud, ambele ale capitlului din Alba Iulia.
Rom6.nii erau veniţi aici de pe ahe moşii (olaci extorres) şi au fost scutiţi de
1 Documente privind istoria României, C.
Bucureşti, 1952, p. 396.
cootinuare
această colecţie:
2 DIR.C., sec. XlVlii (1321-1 330), Buc., 1953, p. 174.

ln

vom cita

Transilvania,

sec. XIIIni, (1251-1 300),
DIR.C.
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onice bir sau dare regală 3. În sfîrşit, într-un al treilea document, tot Andrei
al II I-lea, confirmînd din nou donaţia lui Lad�slau al IV-lea, permite capitlu
lui să păstreze pc domeniul de la Aiud, cele şaizeci de gospodării româneşti.
Documentele acestea, da'Că sînt autentice ", confirmă prezenţa, incă de pc
vremea regelui Ladislau, a populaţiei româneşti, pe valea Ampoiului.
Mărturiile documentare din secolul următor atestă În şi mai mare măsură
prezenţa populaţiei româneşti pe teritoriul situat la miazănoapte de Mureş,
pînă adînc în văile ca•re coboară din munţi. In 1 326 sînt pomeniţi cnejii din
Fileşd, Stanislau şi fiul său Nicolae, zis Thuz, Cîndeci cu fratele său Roman
(keneziis nostris de Filesd), precum şi Petru, fiul lui Muşna , care au bătut
crunt pe magistrul Garman şi au omorît pc Petru, fratele acestuia. Ei au fost
osîndiţi să plătească suma de 50 de mărci şi un cal în va•l oare de 5 mărci.
Magistrul de care e vorba fusese mai înainte castclan al cetă�ii Sfîntul Mihail,
situată la nord de Alba Iulia şi Învecinată cu satul Fileşd, iar cnejii români
apa!rţineau capitlului bisericii catolice 5. In socotelile de dijme din anul 1 351
ale aceluiaşi capitlu se menţionează că strîngătorul cincizecimi i româneşti
(exactor quinquagesime nostre olacalis) a încasat de la toţi cnejii, partea lor
a_n ua•�ă, în . sumă d� nouă mărci şi un fertun, de arg.int bun, şi se face observa
ţia ca tre1 fertum de argint bun, datoraţi de cneazul din Poiana Aiudului
(Nirmezeu) i s-au iertat de cănre canonicii capinlului 6. Desigur că alături de
Poiana Aiudului vor fi plătit datul oilor şi rom�nii din aşezările Aiud, Aiudti!l
de Sus, Bucerdea, Fileşti, Miceşti, Menieş, Măgina, Ampoiţa, Gîrbova de jos,
care şi ele sînt pomenite ca proprietate a capitlului. In acelaşi an cnejii şi
juzii români au mai dat capitlului şi douăzeci de pături ("cerge") şi paisprezece
4 Ibidem, p. 396, un extras din actul care menţionează moşiile din Oaia, Ampoiţa şi
Pileşd, după regestul publicat În Tortenelmi Tar (Magazin istoric), 1 R95, p. 236, 23 8. O copie
�

DIR.C., sec. XIII!II, p.

400-4 0 1 .

a actului confirmat În 1 323 de C:arol Robert, se găseşte În arhiva cpiscopici catolice din
Alba Iulia. Cel de al treilea act, care aminteşte doar Aiudul, s-a păstrat de asemenea numai
Într-o copie confirmată de regele Carol Robert În 1 323. Şi aceasta copie se găseşte în arhiva
episcopiei catolice din Alba Iulia. Regestul se află În Tortenelmi Tar, 1 892, p. 502 şi la
Lukinich E., Documenta hi.<toriam valachorum in Hun/(,ariam illustramia usque ad mmum 140C
p. Ch., Budapesta, 1 94 1 , p. 40. Nici actul publicat în Întregime În DIR.C. sec. XIII/II nu
s-a păstrat În original. O "transcriere" din 1 293-1 301 datorită arhiepiscopului Ioan de Ka
locsa se păstrează În Arhivele Statului din Budapesta. Tot la Arhivele Statului din Budapesta
mai există Încă "o transcriere" din anul 1456, făcută la conventul din Cluj-Mănaştur. Sub
liniem faptul că editorii publicaţiei Documenta Valachorum Întrebuinţează termenul de
"transcriere" iar nu de "confirmare", dar Înţeleg să precizeze că-i o transcriere legalizată, şi
nu o "simplă copie". Existenţa celor trei formule privind aceeaşi donaţie regala trezeşte
îndoieli, cu atît mai mult cu cît nu s-a păstrat originalul nici uneia din ele. Actul din
7 noiembrie 1 293 parc suspect şi pentru motivul că e Întocmit, evident, din două părţi, inde
pendente una de alta. Tntr-unul din .regeste �e face confuzie Între averea capitlului si Între
pămînturile episcopiei ( "permjte capi•tlului , . . să se aşeze pe moşiile epjscopului" ; DIR.C.,
XIII/II, p. 396). Tn DIR.C., XIV/II, p. 401 (doc. din 1 293 noiembrie 7) s� corecteaza ace �stă
inadve!ltenţa ("a Îngăduit ca pe nişte pămînturi ale acestui capiulu numue Fylesd şi A1ud,
deosebite şi separate de pămînturile episcop.ale"). Dispoziţia regelui, ca toţi româ11ii aşezaţi
pe moşiile nnbililor sau pe ale oricui altora, să fie rechemaţi, readuşi şi siliţi să se Întoarcă,
chiar fără voie, pe moşia regala numită Cunţa, dacă cumva nu ar consimţi să se supună
poruncii date, pare de asemenea suspectă.
5 DIR.C., sec. XIV/II, p. 1 74 - 1 75 .
G Ibidem, sec. XIV/III ( 1 3 3 1- t :H :), Bucureşti, 1 95 4, p. 1 7.
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caşi. Cu această ocazie s-a înregistrat termenul vechi întrebuinţat pentu juzii
români (de ipsis kenezis et zondis nostris): sînd din vechiul slav: CÎJtL 7.
Numele a�ezării Sîncel, la miazăzi de Mureş, derivă din acest cuvînt (sînd +
cel). Menţiunea relativ veche a aşezării (Zonchcl 1 25 2) dovedeşte totodată şi
existenţa populaţiei româneşti 8•
În 1346 cu prilejul unei plîngeri formulate de un reprezentant al episco
piei catolice din Alba Iulia, apare şi posesiunea din Bucerdea, a capitlului.
Această aşezare, una din cele mai bogate (que est una de melioribus villis) a fost
ocupată de oamenii vicevoievodului Petru care a Împiedicat capitlul să-şi strmgă
veniturile, i-a produs pagube şi a bătut şi schingiuit pe iobagi. Mai mult chiar,
din porunca vicevoievoduluă s-au pus bazele "Între vechile hotare şi matrgnni
ale acestui sat", la o altă aşezare românească (quandam aliam villam olacalem),
ai cărei locuitori avea!u sarcina să slujească cetăţii Kechkes 9 (Caprii). Din
textul documentului e clar că ambele comune erau romineş;ti, deşi Bucerdea
veche se va numi mai uîrZii u ,.Bucerdea Ungurească", spre deosebire de
cea nouă, denumită de către autorităţi "Bucerdea Românească". Azi însă nu există
aici, pe valea Bucerdei, decît o singură aşezare cu un asemenea nume: Bucerdea
Vinoasă. Cetatea " Caprei" s-a ruinat cu timpul. Urme de ziduri se văd pe o
coastă a muntelui, numit azi Piatra Craivii ( 1 080 m). De ce i s-o fi Zlis acestei
cetăţi "Kechques castrum" nu ne putem da seama. Comuna aşezată la poalele
ei se numeşte Crai va, nume provenit din vechiul toponimie "Cra�ova". In
secolul al XVIII-lea se numea încă "Craiova", cum rezultă dintr-o inscripţie 1°
aflată în altarul mănăstirii din Rîmeţi, ceea ce ne îndreptăţeşte să presupunem
acestui nume o vechime mai mare dedt toponimicului maghiar.
In vecinătatea Craivei, de-a lungul văii Tibrului, exista' un deal sădit cu
vie, ce aparţinea mai multor aşezări. Pentru viile de aici s-a iscat în 1 352 un
conflict între nobilii şi ceilalţi oameni din Teiuş, Mesentea şi Gald pe de o
parte şi Întlre românii de neam schismatic (per gentes scismaticos vide[icet per
olacos), aparţinători cetăţii Craivei (Kechkes), pe de altă parte. Românii au
intrat În viile amintite şi, după ce au alungat pa:micii, le-au prădat. Vicevoie
vodul Transilvaniei dispune să se hotărnicească dealul Tibrului (mons Tybur),
iar românii să fie opriţi de a mai prăda viile 1 1 . Aşezarea Tibru, cu p opulaţie
exclusiv românească, există şi a'S tăzi. Intr-un document din 1 445 se numeşte
Tiburczpataka 112, iar mai tîrziu a fost numită Tiborpataka (Valea Tiberului).
7

Ibidem, p. 1 8 .
Z i m m e r m a n n - W e r n e r, Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in Sieben
bii rgm. I, Sibiu, 1 892, p. 79 şi 1 1 1 . De subliniat că în 'scrisoarea capit!ului din Alba Iulia
numele acesta se scrie Zonchel, în timp ce cancelaria regală îl redă cu forma Zanchalteleky.
Cu privire la derivarea din "sînd" nu Încape nici o îndoială.
9 DTR.C., sec. XIV/IV (1341-1 350), Bucureşti, 1955, p. 307-308.
IO T . C i u r u ş. Biserica mînăstirii din Geoagiul de Sus în Apulum (Buletinul Muzeului
Regional Alba Iulia) II, 1 946, p. 4 1 0. Autorul a citit însă greşit Karilova în loc de Kraiova.
Şi În urbariul din 1 820 al satului Tibni se spune: "hotarul Tibrului e împreună cu al Cri
căului şi al Craivei " ; S t. i\1 e t e ş, Viaţa agrară economică a Românilor din Ardeal, l, Bucu
reşti, 192 1 , p. 1 70.
1 1 Anjoukori okmanytar (Documente din epoca angevină), Budapesta, 1 8 8 7, p. 603.
12 I s z k o v i t s E., Az erdelyi Fehermegye a koz.epkorban (Comitatu! Alh� din Tran
silvania În evul mediu), Budapesta, 1 939, p. 63.
R
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Ş � Geomalu.l :pare î � _1? 49 ca o a �ezare româneas�ă Jvilla olakalis Dyomal) 1 : .
Smtem dec1 mdreptaţlţl a o considera: ca atare ş1 In 1 282, cmd este menţio
nată 14 pentru indlia dată. In 1 354 este amintită lîngă Mureş o posesiune
numită Bukenzeg, azi dispărută, avînd o parte a aşezării pc malul drept a l
Mureşllll ui, ila s u d d e Bărăbanţi, iar cealaltă pante pe malul stîng, lîngă Dumitra
ele azi. Hotarul posesiunii atingea aioi vatra unui sat dispărut, trecînd p rintr.:
gospodăriile lui Dragomir şi ale lui Şuşman. Casele celor doi se numesc " curii "
(inter curias) 15, şi ei sînt români, mai presus de orice îndoială. Numele
Dragomir e frecvent şi azi În această regiune ( spre pildă în Ohaba), iar
"Şişman" sau Şuşman este luat din calendarele sau sinaxarelc medio-bulgare
ale epocii.
N urnele Mirăslăului derivă tot de la populaţia rom;incască, da'r aici s-au
aşezat foarte curînd colonişti unguri, care vor asimila populaţia românească.
De remarcat Însă faptul că şi ei au păstrat vechea' numire slavo-română.
După cîte se vede, cele mai vechi documente nu vorbesc decît de pro
cesul de instalare şi de acaparare a nobilimii, pentru care populaţia autohtonă
nu reprezintă decît inventarul viu al moşiilor. Noii stăpîni de cele mai multe
ori nu respectă numirile vechi ale aşe.zărilor, ci le dau nume noi. Sau pe
cele vechi le tălmăcesc in limba lor, sau le adaptează potrivit legilor fonetice
ale graiului lor propriu: in loc de Ampoiţa vor zice Regulustelke, în loc de
Nucet - Diod, În loc de Spini - Tovis, în loc de Ohaba - Ujfalău, în
loc de Poiana - Polanteluk sau Nyrmezo. Numirile noi nu se împămînte
nesc de îndată. Unele, în documentele ulterioare, revin la forma veche, a1tclc
se modifică cu desăvîrşire. Populaţia locală cu timpul adoptă şi ea numirile
date de feudali, denatudnd de multe ori chiar propriile nume româneşti.
Aceasta e explicaţia frecvenţei numelor ungureşti (toponimice) Într-un ţinut
cu populaţie masiv românească, ca cel situat pe partea de miazăzi a Munţilor
A puseni. In vederea exploatării cu mai mare profit a proprietăţilor dobindite,
feudalii caută să le populeze cu cît mai mulţi oameni. Cei colonizaţi de ei
sînt în număr precumpănitor români , căci românii constituiau şi În veacurile
XIII-XV masa covîrşitoare a populaţiei din Transilvania 1fi. Uneori Însă ci
aduc şi ţărani maghiari sau saşi , ai căror descendenţi s-au păstrat pînă în
zilele noastre. Religia deosebită şi avantajele de care beneficiază aceşti nou
veniţi îi feresc de deznaţionalizare, cum e cazul celor din Bărăbanţi, Ighiu,
Sîntimbru sau Oieşdea, în ţinutul de la nord de Mureş, sau al celor de pe m;�;l ul
stîng: Sîncrai, Ciumbrud, Gîmbaş. Listele de dijme papale, Întocmite Între 1 3.' 2
şi 1 337, menţionează, în acest ţinut, preoţi catolici, în Alba Iulia, Aiud, Gîr
bova, Teiuş, Stremţi (Diod), Sîntimbru, Galda, Buccrdea, Aiudul de Sus, Benic,
Geoagiu, Cricău, Ighiu, Ciugud, Mirăslău, Măgina, Ciuguzel, Bărăbanti 17. tn
toate aceste comune a existat o populaţie mae;hia'I'ă sau săsească, care Însă nu
s-a menţinut, pînă în zilele noastre, decît doar În Mirăslău, Aiudul de Sus, Ighiu,
Bărăbanţi şi în Alba Iulia şi Aiud. Puţin numeroasă şi Împrăştiată, ea s-a stins
1 a DIR.C., sec. XIV/IV, p. 469.
14 Codex diplomaticus patrius, VIII, Budapesta, 1 89 1 , p. 23.
15 Documenta Valachorum, p. 1 30-1 31 .
16 Istoria României, II. Ed. Acad. Bucureşti, 1962, p. 242-24 5 .
11 DIR.C., sec. XIV/III, p. 1 2 3 - 1 24, 1 37-138, 153, 1 80, 192, 194, 205--208.
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cu desăvîrşire, in celelalte aşezări. Pc malul stîng al Murcşului aşczărilc un�u
rcşti, mai compacte dintru început, au rezistat cu 111ai mult succes. 'ji vec h i l e
aşezări din Cilnic, Petreşti, Vingart, Berghiu şi altele încă, situate la sud d-:
Mureş, au rezistat toate, dar coloniil'e germane din Vinţ, Cricău �i Ighiu, mai
puţin compacte l R au dispărut În veacurile următoare.
fn prima jurnă.tatc a secolului al XII-lea Alba Iulia devine rcşedinp
voivodului T:ransilvanici şi tolt atunci se mută aici şi episcopia catolică a
tării. Vechea numire a ,.Bălgradului" va fi tălmăcită de noii veniti În l i mba
lor, dar .. Fehervar", cetatea' cu 7.idmi albe, se va numi pc urmă "al lui lula",
în latineşte Alba 1 ullac, mai probabil după numele unui lui a (Gyula ). care o
stăpîneşte la inceputul secolului al X I II-lea 1 !1• Vechea numire slavă o păstrea �ă
doar populaţia românească, trecînd însă numele slav "Bălgrad " , prin fil iera
limbii unguresti. Numele vechi românesc se păstrează doar în poezia populară :
,.Cîte fete'n Ţarigrad - 'n Tarigrad si Beligrad" i!h şi in cîteva vechi patro
nimicc din Sălişte si din Schcii Braşovului. aici însă modificat prin înriuri·rca să
sească, cu forma ,.Peligrad" . La Deva se menţionează în 1 849 un cîntec popub r
despre " Ana Beligrădieana " .
Un Întreg secol a durat acţiunea d e cucerire ş i de organizare Întreprinsă
de ree;alitatea feudală maghiară în sudul Mureşu) ui. Cind ca · se incheie, prin
colonizarea sasilor şi a secuilor şi prin înjgheha'rea primelor comitatc, granita
tării se mută pe Carpaţii răsăriteni şi în cei de la miază7.i. Teritorit•l de la
nordul Mureşului a fost încadrat treptat în organinţia administrativă fcudală,
dcia consolidată În restul Une;a'riei. Regele daruieşte chiar si cetatea din Alba
Iulia unor nobili credincioşi, apoi episcopului catolic. "Poscsiun�le", adică
vechile aşezări din depresiunea Mureşului le distribuie, de asemenea. fie feuda
lilor eclesiastici, fie unor nobili laici, cu rosturi bine precizate. Cu prilejul
donatiunilor acordate de rege apar primele menţiuni desnre români. Vechile
lor obsti săteşti vor fi cotrooite nu deodată, ci pe rînd, de nobilii feudali.
Consolida·rea definitivă a noii orînduiri nu ia Însă sftrşit decît in cursul seco
lului al XIV-lea.
In afară de cetatea din Alba Iulia au exisJtat, in to1t evul mediu, incă
două puternice Întărituri, al căror rost era nu nm"Pai să susţină dominatia
fcudală şi să controleze drumurile înspre munţi, ci şi să creeze puternice centre
de exploatarc economică. Unde apar asemenea• "cetăţi" desigur că a existat
şi o numeroasă ţărănime. "Cetatea Caorii" am amintit-o ma� sus. Cealaltă
cetate de pe valea Gcoagiului, era nu departe de satul Stremti, l îngă drumul
Întortochiat ce duce spre Abrud 20. Numele l.eoagiului e format din tmJ!:urescul
Diod, pe româneşte .,Nucet" . Aşa se va fi numit aşezarea veche, al carei
18 H e r e r t S c h (i n
( 1 938). p. 24-25.

b

e

ha u

m,

în Lcipzi?,cr Vicrtdjahrschri/t fiir Siid-Ostcrtm}"'· I l / !

�e numeşte mai întîi Alba Tramih.•tlil<l ( 1 20 1 , Codex diplomaticus patriu s .
V, p. 5), sau simplu Alba ( 1 246, Z i m m e r m a n n - W e r n e r, op. cit., 1, p. 8 1 ) : Alba, quae
est sedes episcopatus) şi Alba lulae ( 1 29 1 , Z i m m e r m a n n - W e r n e r, np. cit., 1, p. 177).
D. T e o d o r e s c u, Poezii popula re româneşti. Bucureşti, 1 R R 5 , p. 640.
20 1
c z k o v i t � E. . op. cit., p. 54. Vezi şi S 7. a b 6 1., Tanulmanyok a magyar paraszt
sag tărtelletebăl (Studii din istoria ţărănimii ma�hi are), B\tdapesta, 1 94 8 , unde se arad rostul
acestor cetăţi (p. 1 67 şi urm.).

19 Cetatea
19ă. G.
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nume, tradus în ungureşte s-a atribuit şi cetaţn (Diod, Gyod). Tot pe valea
aceea� cJUista şi un sat românesc, numit Gcoagiul de sus, spre deosebire de Ge
oagiul din comita tul Huncdoarci. După ce cetatea, picrzîndu-şi importanţa, a
fost părăsită, satul din apropiere apare ·cu numele de "St remţi " , Jar nu în
documentele lat ineşti oficiale, ci În gura poporului şi în actele bisericeşti : o
amintire fie a coloniştilor sîrbi din Sirmiu (Srem, Sremţi, oameni din Srem),
fie a unor oşteni sîrbi din cet:atc, aşezaţi stawrnic pc pămînturile cul.rtivabilc
din apropiere. Astăzi şi această comună arc populaţie exclusiv românească.
O ştire păstrată Într-o cronică germană spune că regele Ştefan Învingînd
pe GyuJat, care îşi avea reşedinţa în cetatea de la Bălgrad, ar fi luat de la
acesta o pradă bogată 21 . Şt,jrea ne îndreptăţeşte să presupunem aici existenţa
unei populaţii numeroase şi înstărite. De fapt, regiunea de la Vinţ pînă la
Mirăslău a fost Întotdeauna una din cele mai fei"tile ale Transilvaniei, datorită
climei sale calde şi pămîntului deosebit de prielnic agriculturii şi viticulturii.
Regiunea de la miazăzi de Munţii Apuseni nu are acces Înspre Abrud şi
Cîmpeni, decît pe vechiul drum roman, care urcă pe valea Ampoiului, spre
Zlatna şi traversează apoi Dealul Mare. Drumul de munte care duce de la
Gcoagiu de sus (precum şi din Aiud) spre Mogoş, e mult mali scurt dar e greu
accesibil. În tot evul mediu legătura cu regiunea auriferă s-a făcut pe drumul
care trece pc la Zlatna. Aşezările, nu prea numeroase, din preajma acestui drum,
au fost locuite exclusiv de români. Ampoiţa e amintită În 1 293, Meteşul În
1 338, Galaţiul abia în 1 505, ca posesiuni ale capitlului caJtolJic din Alba
Iulia 2 1 • . Presaca şi Pătdngenii nu apar înainte de anul 1500. O expansiune a
populaţiei româneşti înspre inima munţilor, care să se fi desfăşurat in direcţia
drumului e improbabilă. Mai curînd se poate afirma că Mogoşul a fost înfiin
ţa'! în prelungirea viguroaselor aşezări româneşti de la Geoagiu şi Galda.
Abrudul şi Zlatna sînt amintite destul de curînd În documente. În 1 2 7 1
voievodul Matei tal Transilvaniei confirmă faptul că ·regele Ştefan (cel Tînăr)
a donat capitlului din Alba Iulia "posesiunea Obruth", situată lîngă Ampoi �.
Această posesiune aparţinuse mai înainte, tot în temeiul unei dona1ii regale,
banului Iula şi apoi lui Zubuslău Săcuiul 23•
In 1 3 20 " terra Obruth" cuprindea şi Zlatna 24. În acelaşi an capitlul din
A lba Iulia obţine confirmarea posesiunilor sale Ampoiţa1 şi Abrudul (Ompeicha
et Olmedbania) . 1n 1 366 se menţionează districtul posesiunii ,. Obrugh", îm
preună cu Zlatna şi cu satele situate În teritoriul său. Cu acest prilej se vorbe�tc
şi de minele de argint, de aur şi de a1te metale aflătoare aici �. " Abrudul" e un
nume foarte vechi, nici sla'V, nici unguresc, poate dacic, transmis Însă p rin
intermediul unei populaţii româno-slave autohtone 26. " Zlatna" îşi datorează

21 Istoria României, II. Ed. Acad., 1962, Bucureşti, p. 5 3 - 5 4 : Scriptores Remm Hungaricarum. I I , Budapesta, 1 9 3 8 , p. 389.
2b I c z k o v i t s E., np. cit., p. 5 5 .
22 IJI R.C., sec. XIII/II. p. 1 39.
.
23 T o t h Z., Mişcările ţiirăneşti din Munţii Apuseni pÎn(/ la 1848, llucureşu, 1 95 5 , p. 9.
2 � Z i m m e r m a n n - W e r n e r, II, p. 263.
25 T 6 t h Z., op. cit., p. 1 0.
26 N. D r ă g a n u, Românii în veacurile IX-XIV, I3ucureş!i, 1 9 3 3 , p. 485 şi urm.

Despre Zlatna la p. 494 şi

urm.

http://cimec.ro - http://istoriebv.ro

AŞEZĂRILE ROMÂNEŞTI DIN MUNŢII APUSENI (SEC. X l l i-XVI)

5!l

numele unui rîu din nisipul căruia s-a cules aur În tot evul mediu. N umcle e
slav şi 1-a păstrat aceeaşi populaţie băştinaşă, care ocupă aşr7.ările de la Bistra.
Sohodol sau Vidra, sau cele de la Ampoiţa, Bucium şi Cărpiniş. Nici în această
regiune a Munţilor Apuseni nu se cunoaşte În tot evul mediu vreo aşezare cu
altă populaţie decît românească. Abrudul, Zlatna şi Roşia vor face excepţie
elin momentul în care regalitatea feudală ungară va începe să se interese7.e de
minerit ( 1 3 26 ), aducînd aici lucrători străini, mai întîi germani, apoi ungu ri.
Dar cînd vin aceştia, ba chiar şi mai înainte, cînd cele două localităţi au tre
cut În posesiunea capitlului din Alba Iulia ( 1 27 1 ) În Transilvania nu mai
exista populaţie slavă. Toponimicele cu caracter slav intraseră de muh în
patrimoniul limbii româneşti. De altminteri nu există nici o mărturie care să
confirme vreo actiune de colonizare a populaţiei româneşti În această regiune,
din partea bisericii catolice, a regatului feudal ungar, a principilor transilvăneni.
Satele româneşti de aici au o populaţie străveche, care s-a menţinut, deşi nu
p rea numeroasă , luptînd cu cele mai aspre condiţii de viaţă. Această regiune
s-a alimentat neîntrerupt din surplusul de elemente româneşti, infiltrate din
două direcţii, din vaJlea Almaşului spre Zla-tna, şi mai ales din valea Arieşului
spre Lupşa şi Gmpeni.
Abrudul ra obţinut în 1 491 privilegiul de oraş liber, cu jurisdicţie inde
pendentă de cea a comitatului. Privilegiul său, În virtutea căruia locuitorii
oraşului nu mai erau ob1l�gaţi să plătească decît o taxă de un florin anual, a
fost confirmat şi recunoscut apoi de toţi regii tării 27. Zlatna' Însă nu a reuşit
să se emancipe7.e ca oraş liber, cu toate că locuitorii de aici s-au bucurat şi ci
ele privilegiile minerilor din regat 128. Oraşul a :rămas în proprietatea capitlului
din Alba J ulia. care. ca stăpîn feudaL a impus pe locuitori la obligatii, ..la
fel ca ceilalti iobagi ". Aşa se explică împrejurarea că Abrudul va evolua în
conditiile create celorlalte oraşe din Transilvania, asigurind privilegii cetăţe
nilor săi germani şi maghia'ri, în timp ce Zlatna va rămîne o posesiune nohi
liară, pe crare doar habsburgii o vor transforma în centru al sistemului lor de
exploatare minieră, crdnd trei domenii, puse sub o administratie unitară. Tn
legătură cu Abrudul rămîne, credem, o singură problemă de lămurit: care clin
cele două aşe7.ări e mai veche, oraşul sau .. Abrud-satul " ? Socotim c;l în chip
logic populaţia: care a păstrat numele vechi trebuie considerată la obîrşia aşe
zării. Coloniştii străini germani si maghiari, Întemeiază propriu-zis o aşezare
nouă, deosebită de vechiul Abrud românesc , devenit sat iobăgesc. în care situ
aţia se va menţine pînă la sfirsitul epocii feudale, desi ca parte a oraşului
urma să aibă alt tratament 29. Sub ,. coloniştii" germani şi maghiari de aici
27 T 6 t h Z., op. cit., p. 1 5 .

Ibidem, p. 1 5- 1 6.
29 Isto riog ra fi a bur�hez:l e săracă În swdii tmvnoare la epoca veche a com i t a tulu i A! ba.
Cartea l u i R . P a t i \ i a, Ţara Ţopilor, Orăştie. 1 9 1 2 . nu se ocupă decît t an e- en ţ i al de istoncul

28

a şeză r ilor . Destul de redusă e<H.· şi an al i n l ui N. 1 o r g a În Istoria Româ11ilor din A rdeal.
Buc-ureşti, 1 9 1 5. Ceva mai intim 9tudiul ace<tei ree:iuni 1a S t. M a n c i u l e a, Aşezările ro
mânesti din Ungaria şi Tramilvania in secolele XIV-XV. Blaj, 1 94 1 . p. 1 5 4-1 5 R . Tr . Popa
în făţişează cel mai complet problema care ne preocupă în Românii din iudPt,t/ Alba in veacu
rile Xll-XV, În Apulum, Il, Alba Iulia, 1 946, p. 1 02 - 1 36. Dintre istoricii saşi F r. M i
c b a e 1 i s. Zur Geschichte der Dorfer Krampundorf und Krakau, în re v i s t a Siehenbiirgische
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Înţelegem Fe meşterii şi lucrătorii mineri, aduşi fără întrerupere, atît În evul
mediu, cît şi În secolele de mai tîrziu, pentru a asigura exploatarea metalelor
preţioase.

2
R omânii de pe Arieş
cei dintre izvoarele Someşurilor şi ale Crişului Repede

ŞI

Acelaşi rol pc care 1-a avut Alba Iulia pentru consolidarea stăpînirii rc
!!atului feudal maghiar În Transilvania, 1-au deţinut, dintru Început, şi cetăţile
Turda şi Cluj. Amîndouă îşi vor pierde Însă cu timpul importanţa strategică,
devenind fie centre ale comerţului cu sare, fie pa•z nice ale drumului prinoipal,
care lega jumătatea de miazăzi şi cea de răsărit a Transilvaniei, cu apusul
tarii. Din ambele cetăţi plecau artere de comunicaţie spre inima Munţilor
Apuseni 30.
Turda e situată nu departe de gura Arieşului. Aşezările secuilor aduşi
şi aşezaţi aici În jumătatea a doua a secolului al XIII-lea, îi vor Întări poziţia
dominantă. Dar în Jegătură cu populatia băştinaşă alte trei cetăţi, Iara, Lita
�i T răscăul, si,tuate mai adînc În munţi, vor deţine un rol deosebit. Ele con
trolau toate aşezările romnneşti de la poalele munţilor, şi nu doar pentru a
l 'ierteljahr.<chrift. 1 936, oct.-dec., o. 280-285. H. Schonebaum se ocupa de or�anizarea politidi
a Tran,ilvaniei în două studii: Der politische und kirchliche Au/bau Siebmbiirgens bis zum
Tartare11einfall, şi Der politische uml kirchliche Aufbau Siebenbiirgens bis zum Ende de.1
Arpadenreiches. ambe�e tipă,rite În Leipzi11.er Vierteljahrschrift fiir Siidosteuropa, 1, 1 937,
p. 14-52 şi Il, p. 1 -55, atingînd �i problema românilor, fără a fi Însă imparţial şi deci
fără a ţine �eama de ceea ce exista dincolo de drepturile şi privilegiile clasei nobiliare. Lite
ra•ura istorică maghiară di�punc de o prezentare succintă a problemei aşezărilor din comitatul
Albci În Docwnentcl Valachorum, citata mai sus. Studii tOponomastice are K n i e z s a 1..
Ma.n,arorsZa!( nepei a XI sz.azadban (Popoarele Ungariei În �ee. al XI-lea) În Szent lstvan
Fmlekbiinvv (Carte de omagiu Sfîn-tul ui Stefan) lluda pes ta , 1938. De asemenea �tudiul l ui
T c z k o v i t s E. consacrat com itatului Alba, Az. crde!v
a kiiz.epkorban, pe care
i Fehem1Cf!.VC
.
·
!-am citat mai sus.
30 Studii despre românii din acc<te doua comitate nu sînt. Menţionam doar pe S t. M a n
e i u 1 e � . Aşez.ărilc
românilor din Un11.aria şi Transilvania În secolele Xlll-XIV-XV,
" · 1 59-162. Din publicatiile istoriografiei maghiare ne-a fost de mare folos cercetarea mig;\
loasă şi critică a lui C s :\ n k i D., Ma�tyarorsZaf!. tiirtenelmi fiildrajz.a a Hunyadiak koraban
(Geografi� istorică � Ungariei în epoca Huniadeştilor), Budapesta, 1 91 3, voi. V (Turda p. 671
şi urm., iar Cl uj ul p. 299 şi urm.). Autorul caut;\ să stabilească critic Yechimea tuturor aşe
zărilor, pînă la sfîrşitul secolului al XV-lea, folosind bogatul material, în cea mai mare parte
inedit, aflator în Arhivele de Stat ale R. P. Ung�re. Lucrarea �e bazează Însă pe mărturiile
istorice care mentionează posesiunile clasei nobiliare. De aceea menţiunilc iobagilor români
sînt do<lr întîmplă-toare, frecvente doar în ţinuturile În care cnejii şi voievozii români au
reuşit să intre în rîndurile nobilimii. Acesta nu e cazul nici în comitatul Turda, nici În comi
tatul Cluj. Privi-tor la Turda ne-am folosi-t de vechile stooii ale lui O r b a n B ., Torda varo.<
es kornveke (Oraşul Turda şi împrejurimile sale), Budapesta, 1 889 �i Toroczko es volgyenek
ismertetese (Trăscăul şi valea sa), Budapesta, 1 87 1 . Privitor la comitatul Clujului s-a scris de
asemenea o monografie : B a 1 a s z E., Koloz.s Mer,ye kialakulasa (Formarea comitatului Co
jocna), Budapesta, 1 939.
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le supraveghea, ci mai ales pentru a• organiza exploatarea lor economica. Sis
temul domeniilor aparţinînd la asemenea cetăţi devine predominant În tol
regatul feudal maghiar (sec. al XIV-lea şi al XV-lea) '-Il.
Prima cetate care este menţionată este Trăscăul ( 1 289) : castrum Turoz
keu :��, de care aparţineau aşezările Trăscău, Colţeşti, Vălişoara (fosta Vale),
Izvoarele (fost Bedeleu), Sălciua de jos şi cea de sus (Szolcsva sau Zsolcova),
Poşaga (Potsaga), Lunea, Vidolm şi Buru. Aşezări cu populaţie maghiară erau
doar Trăscăul (azi Rimetea), �i Colţeşti (Sîngeorgiu-Trăscăului). Celelalte
erau locuite exclusiv de români.
lntr-o hotărnicie din anii 1 342-4_� dintre nobilii din Trăscău şi capitlul
din Alba Iulia se pomeneşte satul românesc Vălişoara (villam wolachalem . . .
Gerthyanus). Tot aici am identificat şi Poiana (Nyrmezew) :u. De ceta1e.1
Trăscăului ţin şi aşezările de secui din triunghiul format de gura Arieşului �i
Mureş, unde se va constitui un " scaun secuiesc" . Secuii aşezaţi aici a•u fost
aduşi din Chezdi, de către regele Ladislau (1 289). Urmaşul său, 1\ndrei, le-a
stabilit apoi posesiunile pe care urmau să le ocupe. Între ele figurează două
cu nume evident românesc : Dumbrava (Dumburou) şi Poiana (Polanteluk),
ceea! ce ne îndreptăţeşte să afirmăm că teritoniul primit de ei n u era " pustiu"
şi că noii veniţi s-au aşezat alături de vechea populaţie românească. Faptul se
confirmă şi prin menţiunea din registrul cincizecimii din anul 1461 unde aşeză
rile Hidişul (Hydas Siculorum, Măhăceni) şi Trascăul sînt consemnate ca avînd
o numeroasă populaţie românească înstărită şi cu multe oi. Colonizarea! secu
ilor de pe valea Arieşului la sfîrşitul sec. al XIII-lea a con�tituirt o importantă
acţiune de întărire a regal•ităţii în Transilvania. Asimilaţi politiceşte secuilor
din Carpaţii Răsăriteni şi ocrotiţi permanent, secuii s-a•u menţinut aici pînă
în zilele noastre cu etnicul •lor particular ·:Jr..
Date despre cetatea Lita se pot urmări de la 1 324 ;;;;. În 1 4 1 9 se pomenesc
posesiunile ei " ungureşti şi româneşti", iar în 1456 se înşiră cu numele : Lit.l
Săvădisla, Feneşul Săsesc (Kis Fenes), Hăşdate, Bărbat (azi dispărut), Săccl
(Aszonfalva), Fiica de sus şi cea de jos, Agriş, Plaiuri (Hagymas), LCkbik
(dispărut), Sîncrai (azi Crăieşti), Pădureni (poss. Monyorosag, 1 456), )utu
(Siitmeg) şi Vălişoara (Bachişul Român).
al

a2

z

op. ci t.

C s a n k i 0., op. cit., V, p. 678.
S

a b 6 1.,

,

p. 1 67-170.

3a DIR.C., sec. XIV/IV, p. 82.

Ibidem, sec. XIII/II. p. 3 1 2--3 1 4 şi 370-3 7 1 . Îmrc cdcl.tltc pu,c·,,iuni d i 11 " 1 cm1
castri de Torda Oronos vocata" ma.i sînt proba.bi: româneşti : Măhaci u : ('vluh.1ch) şi l grich i .
Această din urmă localitate şi-a păstrat numele vechi : / nu c . Dacă s u b Obrothusa ' � in1dcgc
Abrudul, cum propune Schonebaum, sub Farkaszug urmează s ă presupunem l .upşa sau Lu
peştii, o mină veche din această comună. Vezi Leipziger Vierteljahrschrift /iir S.O . f.'ur<Jf'<l,
Il, 1, p. 27. Cf. 1. M i n e a, în Cercetări Istorice, X-XII, p. 47 n. 3. Re gi s t rul cincizecimei
din anul 1461 în Fraţilor Al. şi /. Lăpedatu (Omagi u), B uc ure şt i 1 936, p. 597. Num?irul mare
34

,

al oilor dovedeşte şi o populaţie numeroasii.

85 C s a n k i 0., op. cit., V. p. 672.
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Cetatea Ierii e menţionată mat urztu ( 1 4 1 7 : " posesiunea Iara şi cealaltă
Iar� , Împreună cu castrul de asemenea! Iara, denumit cu alt nume Belwar"),
deşt se pare că era cea mai mare. Tot atunci se face amintire de ,.posesiunile
ungureşti şi rom�neşti" care-i aparţineau, iar În 1-+38 se înşiră cu numele Iara
de Sus, Iara de Jos, Surduc, Rcmctea (dispărută), Bcrghieş (azi Borzeşti), Sînd
(azi Sănduleşti), Boldoţi (comuna dispărută: possessio Boldoch 1426; poss.
Boldocz 1 4 3 8 ) , Băişoara ( 1 4 26 posscssio Banya, 1 4 .) 8 possessio Olahbanya) :Ki .
Cele mai multe din aceste sate apaqinătoare celor trei cetăţi există pînă
În ziua de azi cu o populaţie exclusiv românească. Prin secolul al XV-lea
se menţionează "cncjii români din Filea, Hăşmaş, Sîncrai (possessio nostra
volahalis Zenth Kyral), Sălciua. La Petreşti sau Petrid ::; ( 1 297 terra Peturd
Hasdata vocata; 1 4 8 3 Pctherd), se menţionează judele satului (iudex) precum
şi biserica ( capella volahorulll) şi o cruce românească sub deal. De pc la 1 407
există trei sate cu acest nume, şi anume două româneşti şi unul unguresc
("in tribus possessionibus, videlicet in Peterd hungaricali et duabus Peterd
volachorum"), care posedă un munte la Hăşdate. Nomenclatura satelor păstrea
ză cîteva numiri vechi, care merită să fie subliniate : Buru, ungureşte Borre·v

"
(vadul Bor) redă foarte probabil cuvîntul românesc "bunu , rotacizat.
"
Regiunea e, de fapt, rotacizantă. De aci numele "Buruţ , al cunoscutului
scriitor transilvănean din secolul al XVIII-lea. Filea de sus şi de jos, ca 5i
"
" Muntele Fiiii îşi datorează numele unui antroponimic românesc (Fila,
Filea = fie, fiică), după cum a arătat N . Drăganu:lB. Faptul că Săcelului
i s-a spus în ungureşte Aszonfalva (satul femeii), dovedeşte că s-a încercat
să se tăll măcească denumirea de Filea, care e situată În vecinătatea imediată.
"
Cel mai interesant toponimie e însă fără îndoială " Sîndul , comună aşezată
"
nu departe de Turda. " Sînd . vechi cuvînt românesc a fost răspîndit odinioară
în regiunea Mureşului. E imprumutat din l imba veche slavă traducind exact
"
termenul " jude . În fostul comitat Turda se mai intilneşte odată cu forma
Szengyel adică diminutivul "Sîndcl", acesta dublînd formele " sîncel"-"sîndie"
a testate şi in alte regiuni din Transilvania:m. Fonetismul vechi slav dovedeşte
"
vechimea cuvîntului, anterior deci epocii mediobulgare, cind "judeţele din
"
"
"
Oltenia (sec. XIV) se numesc " săd sau " sădstvo . I nstituţia "sîndului şi a
"
"sîndelului e o reminiscenţă din perioada simbiozei slavo-romine, caracte
ristică acestei regiuni (Alba Iulia - Turda - Reghin).
De la Sălciua in sus valea Arieşului era dominată de oraşul Ofenbaia"0,
azi Baia de Arieş, locuită de prin secolul la XIV-lea şi de mineri germani .
în 1 325 cind i s e acordă p revilegii d e oraş, e a s e numeşte "civitas Onumberg
seu "1ranyasbanya " , iar în 1 427 " civitas 0//enbanya alias Aranyasbanya" .
:JG c s a n k i D., op. cit., V, p. 671 şi urm.
: 11 Ibidem, p. 725-726. 739.
aB N. D r ă g a n u, Rnmânii în veacurile IX-XIV, p. 3 1 L
:Jl1
I. M i n e a, în Cercctiiri lstnrice, X-XIII, p. 5 3-55.
�o C s a n k i D., o p . ci t . , V , p . 6 7 9 şi urm.

http://cimec.ro - http://istoriebv.ro

63

AŞ E ZARILE ROMANEŞTI DIN MUNTII APUSENI (SEC. XI II-XVI)

Locuitorii oraşului se ocupau cu mineritul, dar făceau şi negoţ. De prin

1 4 86 în Ofenbaia sînt pomeniţi şi locuitori de neam maghiar. Oraşul dispunea

de un domeniu propriu, pe care l ucrau iobagii români din Ofenbaia şi cei
din aşezările Ciora (azi Boereşti), Muncel, Sartăş şi Brăzeşti. După 1486
oraşul pune stăpînire şi pe cele două Lupşe, în temeiul unei donaţii a regelui
Matia, dar le pierde curînd. Teritoriul situat pe valea Arieşului de la Lupşa
în sus aparţinea însă comitatului Alba. Documentar nu se menţionează decît
Bistra ( 1437), cu un cneaz, desigur român, ca posesiune aflată, în 1386, în
proprietatea capitlului din Alba Iulia '• 1 • De Cîmpeni nu se pomeneşte nimic
în evul mediu. Numele românesc nu indică originea locuitorilor de pc
" cîmpie", care aici se numeau " ţereni " , ci indică o aşezare de cîmp .:t
populaţiei româneşti, care s-a urcat, din secolul al XV-lea încoace, tot mai
sus, pe Valea Arieşului, defrişînd pădurile seculare. Originea "Cîmpenilor"
o arată mai clar numele unguresc: Topănfalva, care ar putea să însemne
"
" satul de ţopi . In procesul purtat de familia Lupşeştilor (sec. XV) se
menţionează42 un munte "Topajnoszahavasa " şi un izvor " Topajnoszakuta "
din care se poate lesne descifra termenul " ţopăneasa " . Procesul de formare
a aşezărilor situate pe Rîul Mare (Secătura, Neagra, Albac, Scărişoara) se
poate urmări doar în cursul secolului al XVIII-lea. La început toate erau
cuprinse într-un complex de crînguri, denumite Rîul Mare, pentru ca să
se despartă apoi treptat şi să se constituie în sate separate. Ponorul (azi
Ponorel) şi Vidra trebuie să fie însă mai vechi, dar în secolul al X V l l l-lca
există două sate cu acest din urmă nume: cea de jos şi cea de sus, cărora
În ultima sută de ani li s-a adăugat cea de-a treia: Vidra de mijloc.
Locurile de unde au plecat locuitorii care s-au aşezat În aceşti munţi trebuie
căutate deci nu prea departe. Ei se recrutau din " ţopii " şi " mocanii " din
valea Arieşului, care curăţau locurile împăJurite, făceau runcuri " , se
"
împrăştiau în crînguri şi botezau fiecare conformaţie de teren cu nume
româneşti păstrate pînă în zilele noastre. Instanţele feudale de judecată care
au juuecat procesul dintre familia Lupşeştilor şi oraşul Ofenbaia le traduc
din capul locului în ungureşte sau de multe ori le născocesc nume noi, care
sînt străine de reali,tăţilc de pe teren. Urmărind actul de hotărnicire Jin 1 4 86,
analizat de I. Minca, remarcăm următoarele toponimice: Muntele Dobra,
muntele Thopaynoza (havasa), mai probabil " Topăneasa " decît " Giupîneasa " ;
un şes pietros " Geos" (adică Jos), Leş, munte cu pădure bătrînă Je brad ;
Ueskew ( =piatra ascuţită); Muncel (ad montem idiomate Wolahyko 1Viu llchel
vocatum); Hayospatak ( = valea Hăiuş) ; Melarok ( rîpa adîncă), muntele z1s
româneşte Thyzel ( " Tiscl"), iar ungureşte Thyzahegh (ad quendam murztem
=

quem in walachali Thyzel, in vngaricali vero Thyzahegh nuncuparem) ;
Walareh "zisă româneşte Zwlyeze (suliţe)", iar în ungureşte Zw lczahegyc;
H c s a n k i D . , op. cit., V . P· 6 8 1 .
4 2 lbidclll, p. 694 ; kcnczius d e Byzere (1437).
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Dalukbore (Dealul Ciorii) alias Warywhegye; o potecă a Parafinciolului "
"
(scmitmn Parrafynczolwy vocatam) ; o pădure Magura; un drum vechi duce
la pădurea Play; muntele Nyrazul (Niraşul), pe al cărui povîrniş curge
valea Mogoş; Valea Mlăcii (Miachpothaka) ; Dalwlbrazda (dealul Brazda) ;
muntele Călugărul (Kalagyerhegye); " Fîntîna Stevei " (Sztevejekuta) ; şi Muska
pataka (deci Muşca, numele comunei, care azi se numeşte aşa în graiu:
pcpular).
Populaţia românească din fostul comitat al Clujului se afla aşezată pc
podişul de la răsărit al Munţilor Apuseni, în tot evul mediu şi anume pe
teritoriul celor două cetăţi Gilău �i Bologa. Cetatea şi oraşul Cluj n-:m
dispus de posesiuni proprii decît mai tîrziu. Floreştii de azi (Feneşul săsesc
de odinioară) ţin de Lita sau de Gilău, ca şi Vlaha, denumită în documente
C hih Fenes, ambele trecînd mai tîrziu în proprietatea episcopului catolic din
Transilvania. Gilăul e pomenit ca aşezare încă în secolul al XIII-lea
( 1 26 3 : Vil l a Gylo; 1 298 : Giolo), cetatea de aici apare însă mult mai tîrziu,
schimbîndu-şi foarte frecvent stăpînii":1• i ntre posesiunile e1 aflăm în
sec. al XV-lea sate româneşti: Someşul Cald, Somqul Rece şi Agîrbiciul.
l n această epocă proprietar al domeniului de la Gilău era episcopul catolic,
care primise:, î ndată după invazia tătarilor, încuviinţarea ( 1 246 ) să-şi populeze
proprietăţile. Coloniştii noi vor fi scutiţi - se spune în document - de
JUrisdiqia voievodului şi a comiţilor, întocmai ca vechii locuitori. Ei vor
avea drept judecători doar pc juzii lor proprii şi pe episcop. În temeiul acestui
document au fost aşezaţi în Feneş (Floreşti) colonişti saşi, numindu-se această
"
a�czare de acum " Fcneşul Săsesc , spre deosebire de " Feneşul Românesc",
situat mult mai la sud, peste dealuri,le învecinate ( 1 3 32-3 7 : "olâh Fencs ") ·•·• .
Coloniştii cei mai numeroşi de aici trebuie să fi fost însă unguri, deoarece ci
au reuşit în veacurile următoare să schimbe cu towl caracterul original al
acestei aşezări, atestat nu numai prin cele dintîi menţiuni documentare, ci ş.i
prin numirea! veche "Vlaha", păstrată pînă În zilele noastre. Feneşul Româ
nesc trebuie deci socotit mai vechi decît cel "Săsesc" , iar numirea "Vlaha" o
putem adăuga la puţinele urme sigure de simbioză a românilor cu slavii.
Existenţa populaţiei române în punctele acestea o confirmă şi un act din
anul 1 344 mai 1 2, al voievodului Transilvaniei "3, în care se menţionează
"romanu domnului episcop al Transilvaniei, aflaţi În Valea Gîrbăului" , tot
spre sud de Floreşti. Acest "Gorbo walachalis " este menţionat şi în veacul
următor, aparţinînd episcopului catolic ( 1 437, 1558). Sînt pomeniţi şi un
voievod şi un cneaz (u:ayuoda in Gorbo walachali: kenesii in eadem Gorbo)
şi se amintesc cu numele trei iobagi evident români: Krystycn Peter, Aranyos
tmd"

4'1 Cetatea Gilăului prezentată la C s a n k i D., op. cit., V, p. 299, comitatul Clujului,
găsesr şi comunde ce-i aparţineau.

,."

H DJR.C., sec. XIV/III, p. 1 30.
�, Ibidem, sec. XIV/IV, p. 188, 236.
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Lis;d6 �i Lewkcs Miklos. În 1450 acelaşi episcop îi dăruieşte lui Nicolae,
\'Oievouul român din Gîrbău (waywode wolacborum nostrorum de O/ah
(Jorbo) o posesiune în vecin�tate, numită Olahtothfalu, adecă Tăuţii, obli

gînuu-1 să garanteze îndeplinirea tuturor obligaţiilor impuse sătenilor, dar
mai ales slujbele datorate cetăţii Gilăului (Gylow) şi să ia parte la expedi
ţiilc militare. în anul 1498 se menţionează aici voievozii loan şi Sandrin
( J o,umes u:aywoda, Sandrinus similiter waywoda de O/ah Gorbo). Tăuţii indică
uupă nume, o aşezare de slavi, sau, mai preois, slovaci coloniza'ţi Într-un sat
rom.mesc, care în 144S avea un cneaz, iar in 1468 un iobag dţ! aici se numeşte
1\'l anciu, tiul lui Danciu. Spre miazăzi de această aşezare sînt două sate româ
nq.I cu nume iuentic " dar unuia i se zice de prin secolul al XIV-lea Selicea,
iar celuilalt Sălişte ". Slav e şi numele aşezării Stolna din aceeaşi regiune. Some
�ul Cald �i Somcşul Kece se amintesc cu cnejii lor mai întîi în anul 1 448 •\ti,
La mia:că.:ci şi răsărit de Cluj se întîlnesc maoi multe sate româneşti me.nţi
onate mea 111 secol ul al Xl V-lea. ln 1 35 8 apare satul Banabic (azi Vîlcele),
1 mpreună cu satele rom�meşti şi cu proprietăţile ce-i aparţin (ac viliarum ola
UJaWml et terrarum ad eandem pertmentium), formînd în vechime (de antiquo)
posesiunea familiei Gcrcndi 41• În 1 336 se pomenesc românii din Desmir şi
::>omeşeni (va/achi de Deszmer et Szamosfalva), iar În 1 367 şi 1 377 cei din
.Fdeac (1,;ilfam oLachomm Feiek), aceştia din urmă aşezaţi În pădurea oraşului
pemru paza drumului spre miazăzi "15. Cei din Rediu şi Boj sînt amintiţi 4tl
111 anul 1 398_ In Rediu se menţionează ca'S ele românilor (cum sessione oiacaly
<lC domibus et H oiacys in eisdem residentibus) şi biserica lor (cum cape/La Vo

lacali) 51 1 •

Cetatea Bologa e situată la apus de Huedin, În apropierea marginii voievo
uatului Transilvaniei ;;1. Un document cu data de 23 ianuarie 1 399 atestă că o
vreme ca a aparţinut lui Mircea cel Bătrîn, domnul Ţării Româneşti 51a. înainte
Je sfîrşitul secolului al X V-lea, Împreună cu tot teritoriul ei, aparţinea comi
tatului Bihor ( 1 498 : Castrum Sebeswar aiio nomine Hwnyadwar vocatum alias

in Byhorierzsi nunc vero per translationem in de Kolos comitatibus existens).
Lngureştc ă s-a zis Sebesvâr (cetatea Sebeşului), după rîul de munte, care curge

în Lriş dar uneori i se �ice şi " Cetatea Huedinului" sau chiar "Kalataszeg"
lcolţul Călatei), aceasta din urmă este o denumire sub care se Înţelege întregul
ţinut a.l aşc�ărilor ungureşti dinure Huedin şi Gilău ( 1 5 22: castrum Sebeswar
c s a n k i D., up. cit., V, p. 355-35 6 ; N. D e Il s u ş i a Il u, Documente privitoare la

lsunia Românilor, (1346-- 1 453), I, 2, Bucureşti, 1 890, p. 762 ; B a 1 a s z E., op. cit., p. 46.
IG

n

·IB

m uzaki-Den

Anjoukuri Okmanytar, VII, p. 42.
r

s u ş i a n u, Documente, I , 2, p. 1 34-1 36.
op . cit., p. 60-6 1 .
so Documenta Valachorum, p . 506-507.
51 La C s a n k i 0., op. cit., V, p. 299 şi urm. Posesiunile ce-1 aparţin a

49 B a 1 a s
H u

z

E.,

se vedea în
Î n şirarea al labet.ică a a u t or ul u i c�atele).
5h. I. P a t a k i, Ceva despre relaţiile Ţării Româ11eşti cu U11garia la sfîrşitul veacului
al XIV-lea, În Studii şi materiale ele istorie medie, I I , 1 957, p. 4 2 1 -429.
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alio nomine Kalathazeg). Era o cetate regală, trecută la Începutul secolului al

XVI-lea în propr.ietatea familiei Bânffi. La 1 5 1 9 îi aparţineau, În afară de
oraşul Huedin, 17 sate, unele româneşti, altele ungureşti : Domuşul, pomenit
mai intii în 1 408 : (vi/la Damus) şi Noarşova ( 1 391 : possessio regalis Nyrozo)
au pînă azi populaţia mixtă, română şi maghiară. Tetişul ( U99: Ketesd) şi Saula
( 1 39 1 : possessio regalis Saluasara) sînt aşezări ungureşti, În timp ce Remetea
( 1 439: p ossessio Remethe), contopită mai tîrziu cu Hodişul, trebuie să f[ fost
locuită de români. Româneşti mai erau Molosigul (azi Brăişor; 1 5 1 9: Malom
szeg}, Bologa ( 1 5 1 9 : Varaljy), Poienii (1493: possessio Nagysebes) şi Valea
Drăganului ( 1 439: Kissebes), Ciucea ( 1 45 1 : Chiche). Tot românesc era şi satul
Morlaca, dacă Mortonlaka pomenit în 1 5 1 9 e identic cu Marotlaka. Călata,
care a dat numele său şi regiunii din j ur, e o comună românească, menţionată
în 1 439 (possessio Kalatha). Între 1461-1474 apare aici un "voievod" român
(wayuoda wolahalis), numit Ilie, împreună cu fiul său Mihai. Era probabil
nobil şi stăpînea satul I neei (Enchel Elye waywode, 1461). Inlteresant acest
nume pe care îl Întîlnim şi În Vidra lui Avram Iancu ca toponimie (lnceşti).
în hotarul aşezării un pîrîu se numeşte "Nedeviţa", cu un afluent Hîrcea
(Hercse), un oîmp " Kom" şi o potecă a lui Dorislav (Doroslo). Ni s-a păstrat
din 1 493 şi numele cîtorva iobagi români din Călata, reproduse de Csanki în
chipul următor: Gavrila, Gavrila Gyorgy, Pap I;i.nos, Krajnik Linos, Szekely
Dan, Bot Divadar, Crupoc şi Flora (deci Florea). Mai sînt pomenite şi alte
trei sate de iobagi români: Boci (1408 : possessio Boch), Buteni ( 1439: possessio
Beken) şi 1-Iodoş azi Hodiş ( 1 5 1 9) . Cei din Buteni 52, supuşi ai magistrului
Ioan, întovărăşiţi cu iobagi unguri (hungari videlicet et olachi), devastează În
1373 Aghireşul. O aşezare situată pe apa! Căcuieului , numită În document Ţigă
neşti ( 1 507 : Czig!myfalva) a dispărut. Trei iobagi sînt menţionaţi în 149-> În
ButeniÎ: I stvan, Durmul, I ank6. Fildurile, situate la nord de Crişul Repede,
apar tot ca sate româneşti. In 1 4 1 5 e vorba de Fildul de sus, Fildul de mijloc
şi Fildul de jos (tres possessiones volachales Harolll/yld). Terra Fild e pome
nită întîia dată În 1 249, cînd aparţinea Bihorului ; a fost posesiune regală pînă
În 1 4 1 2, cînd regele Sigismund o donează nobil,ilor "Kenesi Sandor şi Andrâs" ,
care erau români, fiindcă Sândor se numeşte şi "Sandrin". Toate trei şi-au
păstrat populaţia românească pînă În zilele noa1stre. Totuşi, toponimicile din
hotarul Flildului şi ortografia însemnată in documentele din anii 1437 şi 1 4 5 1 ,
sîn t ungureşti : Bodabercz (Creasta lui Boda), Farszegevarhel (capătul cetăţii),
Ravaszlik (un deal}, Fildpataka (valea Fildului), Farkaspataka (valea Lupului),
Dragnapataka (valea DragJnei), Egreskut (fîntîna Agrişului), Budoskut (izvorul
mineral} , Hidegkut (izvorul rece), Gereben (deal), Vajhova (deal). Un loc se
numeşte Veres Estvankereszte hclyen (locul cruci'i lui Ştefan Roşu) . Tot aşa
se înfăţ!Îşează şi numirile din Mărgău, o aşezare situată În dreapta drumului
care duce de la Huedin, Înspre Someşul Cald. Ungureşte i se zicea Meregj6
( 1408 : possessio Mereghyo) Între multele denumiri ungureşti de aici abia dacă
se pot descifra cîteva româneşti: Chicera (deal, 1408 : Chyechere), Ponor ( 1 408)
şi semita ad Gwrgwlyata (1408 : calca spre Gurguliata) . Iobagii, desigur foarte
.

52 Documema Valachorum, p. 258.
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mulţi, romani, sînt Înregistraţi d e asemenea cu nume ungureşti: Stoika, Mene
Simon, Kerleg Janos, Gergel Ianos, Vass lanos, Koresas Mihaly (toţi din anul
1 499) , Dosjok Ianos ( 1 50 1) şi Mandra Sorban ( 1 505). Adăugăm că dintre
rîuri se menţionează şi izvorul Beliş ( 1408 : Belees ), care apare întîia dată la
1 369 (/luvius Beles) ă:l. A�ezările Mănăştur ( 1 332-1337: Gyereomonostor sau
Monostur Olachale: 1 376 şi Olahomonostor: 1 486) '•\ Săcuien ( 1461 : Zekelyo;
1 475 : in pertinentiis Kalathaszeg), Ineei ( 1408 : possessio /nchal aparţinînd în
1461 voievodului Ilie, ung. Elyas vajda) şi Călăţele ( 1 40 8 : possessio Kelechech;
1446: possessio Kelechel) erau tindiscutabil romaneşti 55, dar Căpuşul Mare era
unguresc ( 1 3 32 : Kapus; 1 39 1 : Magyar Kapus), În timp ce Căpuşul Mic, azt
numai pe j umătate romanesc, se numeşte în 1 3 91 Olahkapus.
Dintre satele de azi. aşezate în masivul dintre izvoarele Crişului şi ale
Someşurilor lipsesc doar cîteva: Tranişul, Vişagul, Rogojelul, Răchiţele. La
1485 se menţionează însă valea Răcătăului - Rakato, Dîngăul şi Bedeciu,
precum şi Zam, Sîncrai, Văleni, Izvorul Crişului, aceste din urmă ungureşti.
Unele dintre acestea s-ar putea să fie aşezări mai noi.

3
Românii din Zarand

Munţii Apuseni se întind la apus pînă dincolo de Buteni, de-a lungul
Crişului Alb, care curge spre cîmpia Tisei. În evul mediu şi în perioada urmă
toare pînă către sfîrşitul secolului al XI X-lea, ţinutul de aici făcea partea din
comitatul Zarandului, cuprinzî,nd porţiuni Însemnate din regiunea Hunedoarei
(Băiţa, Baia de Criş, Bradul)56. Zarandul nu este nume românesc, probabil e
unguresc (de la un nume de persoană Sarand)57, deşi teritoriul său a fost
locuit, după mărturia istoriei, exclusiv de români. Documentar românii sînt
menţionaţi mai întîi în anul 1 3 1 8, cînd regele Carol Robert dăruieşte unui om
al său mănăstirea veche de lîngă Boraşinău (Dyenusmonostor) împreună "cu
satele româneşti şi cu celelalte" (cum vi/lis olachalibus . . . et aliis) ce ţineau
a 1 a s z E., Of'. cit., p. 22.
Documellta Valachorum, p. 263-264.
:,5 ln ce prive\te toponimia din regiunea Călatei, cea din satele maghiare a fost culeasă
sistematic de S z a b 6 T. A., Kalotaszeg hel�mevei, I, Adatok (Toponimia rcgiunei Călata),
Cluj, 1 942. Toponimi,1 dovedeşte strînsa convieţuire a românilor cu maghiarii.
56 D�'Sprc Zarand studiul lui S. D r a g o m i r t>părit În revista "Tramilvania" 1 9 1 7
(Sibiu): Studii din istoria mai veche a românilor de p e teritoriul diecezei arădene, folosind
vasta monografie a lui M a r k i S., Aradvarmegye tărtenete (Istoria comitatului Arad) I,
Arad, 1 892. ln 1938 a publicat T r. M a g e r o monografie: Ţinutul Hălmagiului, care cu
prinde date preţioase. O monografie mai veche este a lui P. K o z m a, Zarand-Varmegye
lcirasa (Descrierea comitatului Zarand), Cluj, 1 84 6 ; Ş t. M a n c i u l e a se ocupă de această
regiune în lucrarea Aşeziirile româneşti . . , p. 1 00 şi urm., C s a n k i D. a strîns datele pri
vitoare la Zarand În voi. I din Magyarorszag tiirt. fi;ldrajza . . . , Budapesta, 1 890, p. 7 1 8 -756.
57 N. D r ă g a n u, Româ11ii Îll veamrile IX-XIV, Bucureşti, 1933, p. 306. Despre
Zarand, p. 308-320.
"'' B

"4
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de eleSB. Menţiunea, relativ tirzie, se explică prin faptul că regiunea a fost
destul de tîrziu amintită Într-un document. Boga:t în mine, dar sărac în locuri
bune pentru agricultură, Zarandul nu oferea nimic ademenitor, la prima
vedere, pentru nobilimea exploatatoare. Dintru început aproape întreg terito
riul său a aparţinut cetăţii Şiria, situată la marginea cîmpiei dinspre apus.
Această cetate stăpînea cinci oraşe şi aproape 160 de sate şi era posesiune re
gală. ln 1 390 ea trece în stăpînirea comitelui Ladislau al Timişului, iar în 1 3 9 1
în cea a lui Ladislau, fiul lui Petru de Sarow59• În 1 439 o primeşte c a feudă
despotul sîrb Gheorghe Brancovici, iar în 1 4 4 1 a trecut în posesiunea comitelui
din Arad Ladislau Marothi, impreuna cu satele ce-i aparţineau. Revenind la
despotul sîrb, acesta o cedează în 1 444 lui Ioan de Hunedoaifa, cu toate
pose9iunile ei "şi cu nobilii maghiari şi români" ai cetăţii60.
Satele domeniului erau împărţite în districte, al căror număr variază.
ln 1 390 se înşiră districtele româneşti (necnon districtibus olahalibus) Hălmagi,
Căpîlna, Ciuci, Izvoarele Crişului, Arăneag şi Cladova 61. ln documentul res
pectiv se vorbeşte de terito11ii şi sate care au atît popuilaţie românească, cît şi
maghiară (cum territoriis et vi/lis plebem et hungaricalem et olachalem in se
continentibus), dar se precizează că ungurii locuiesc în aşezările Şiria, Galşa,
Zarand, Palyllyuse (PaHHese, probabil Păuliş) şi Cladova Ungureasca (hungaros
populos habentibus), situate toate la periferia sud-vestică a comitatului. Pc
timpul lui George Brancovici şi al lui Ioan de Hunedoara se pomenesc opt
districte româneşti : al Cladovei, Arăneagului, al Ciuciului, Căpîlnei, Hălma
giului, al Băii de Criş, al Ribiţei şi al Băiţei <12. O scrisoare a banului de Macva
e adresată În 1445 către şase voievozi români anume Moga şi Ladislau de Băiţa,
Ştefan de Birtin, Ioan de Brad, Şerban şi Ioan de Ribiţa63• Cinci ani mai
drziu Ioan de Hunedoara dăruieşte voievodului Moga din Hălmagiu, fiilor
săi Mihai şi Sandrin voievodatul (waywuodatum) de Căpîlna, Hălmagiu şi
Băiţa, în comitatul Zarand w.. In temeiul acestor documente se poate trage
concluzia că în fruntea fiecărui distriot stătea dte un voievod, şi că nici numă
rul, nici întinderea districtelor româneşti din comitat nu erau strict delimitate.
Ele variau după Împrejurări, ceea ce ne îndreptăţeşte În presupunerea că erau
legate de voievozii care cîrmuiau în temeiul unei împuterniciri. Observăm că
sub numele de "Izvoarele Crişului" (Keresfew) se Înţelegea foarte probabil
Crişciorul, iar sub cel de "Căpîlna", o •localitate dispărută Între ·timp, care
era situată lîngă satul Răstoci.
Organizaţia voievodală de aici apare în soris în secolul al XV-lea, <.Lu
ea trebuie să fie mult mai veche. Mulţi dintre voievozii români de aici reuşesc
să obţină titluri nobiliare. Ei sînt "nobilii români" ai cetăţii Şiria, menţionaţi
la mijlocul secolului al XV -lea. Alţii sînt cunoscuţi ca ctitori de biserici, spre
sa

59

DIR.C., sec. XIV/1, (130 1 -1 3 1 0), p. 294-295.
Documenta Valachorum, p. 405-407.

S. D r a g o m i r, Studii . . . , p. 8-9.
61 Documenta Valachorum, p. 398.

60

62

63

6f

S. D r a g o m i r, op. cit., p. 9.
M a g e r, op. cit., p. 32; H u r m u z a k i - D e 11 s u ş i a 11 u, I , 2, p. 7 1 7.

T r.

Ibidem, p. 177-178.
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pildă Bîlea si Laslău din Crişcior (1 370-1420) şi Vladislav şi Miclăuş din
Ribita ( 1 4 1 7). La numele unora dintre ei se poate recunoaşte o înrturire ungu
reasca, ce va cuceri, pretutindeni în Transilvania, pe nobilii rom9.ni. Femeile
lor poartă Însă vechi nume rom�neşti , ca Vişa lui nîlea şi fiicele acestuia Sora
şi Filea, sau Stana, sotia lui Vladislav şi Sora soţia lui Miclăuş din Ribiţa.
Numele Sora pare răspîndit în această epocă; ti îndlnim şi În familia nobilu
lui român .. K eresi " din rep;iunea Crişului R epede, de lîngă Huedin, citit ungu
reşte de istoricul Csănki D. "S.:mra" (1487). Istoricul Kemeny şi lingvistul
Rethy I-au citit însă greşit, Zora care e un nume evident sîrbesc. Ei constată
5i în Filea un nume cu acelaşi caracter: Vilka (zînă)65. N. Drăganu a recunoscut
Î 11 numele ele Fi Ira diminmivul de la Filia, Filea. Fiica înseamnă cleei . fiică".
Nume des folosit la nobilii romfini din Munţii Apuseni pare, în sec. al XV-lea,
şi "Sandrin", întîlnit şi în familia Lupşa de pe valea Arieşului (1486), precum
·
·
- -..."
şi la alţii.
•

Numele asezărilor din Zarand apar În documente, ca şi În celelalte tinu
turi din Transilvania, aproape numai tn formă ungureasca. Istoricul Marki a
făcut socoteala că din 442 de aşe?.ari 3 76 aveau nume unguresti, 70 slave şi
num<�i 6 româneşti. Regiunea Zarandului a fost locuită tn Partea muntoasă
totuşi aproape exclusiv de rom�ni, din evul rr."diu şi pînă în zilele noastre.
Colonişti unguri n-au fost adusi dedt pe cursul inferior al Crisului Alb, î n
tinutul c e s e măr�neşte c u Bichisul, unde a u existat s i latifundii dăruite nobili
lor de oricine maghiară. Chiar şi nobilii unguri mentionati în cuprinsul cetăţii
Si ri::t rrehnie aşe?ati În ree-iunea de la noalele dealurilor. la apus de Buteni
şi de Arăneag. Listele de dijme papale din anii 1 3 32-1 337 mentioneaza doar
.10 de p::� rohii c::�.tolice (un guresti) în regiunea Zarandului situate toate spre
apus de "Ruteni. Tn tinuturile Hălmajului, Bradului sau a Bistrei nu exista nici
o pa rohie catolică66. Toponimia ungureasca dovedeşte do::�.r tendinta diecilor
de a maghiariza numele romfineşti sau slave, sau de a le înlocui cu nume
ne;� oşe u n guresti. Aşa s-a format din Ţărmuri - Czermonfalva, din Brus
turi - Borosdfalva. din J\aia de Cris întîi Nagv Banya, apoi Czihebanya si
�n finr T<orosh� nva. din Băita - Medvepataky, si m;�i pe u rmă Kisbanva. din
Bucuresti - Bokorfalva, rlin Băneşti - Banyafalva, din Buteni - Bokenv.
Tonon imicele rom3.n f'sti din Zarand Însă vor i?.huti să reziste tn mai mare
măsură acestei tendinte decît în Bihor sau în regiunea Clujului. Popul atia
păstrează aici cu Încăpădnare numirile proorii, rom9.neşti sau romfino-slave,
astfel că administraţia feudală nu va modifica decît în foarte redusă măsu
ră caracterul hartii etnice a acestui vechi tinut. ToPonomastica confirmă mai
prcsm de orice îndoială constatarea aceasta. care reiese si din examinarea atentă
a exnu n erii istMico-geograficr a istoricului Csanki Dezso.

Un document din secolul al XV-lea mentioneaza ca slave cîteva comune
din partea apuseană a Zarandului. A stfel, după ce Într-un act din 1 406- 1 409
se pomenesc patru sate ungureşti aparţinătoare cetatii din Agris (Egregy), se
Înşiră Încă un număr de posesiuni ,.slave" ale aceleiaşi cetaţi : Chermeczfalva
65 S. D r a g o m i r, Vechile biserici din Zarand.
66 DJR.C., sec. XIV/III, p. 249 şi urm.
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(villa sclavonicalis Chermechfalua), Sikl6s (viile sclavonicalcs N,rgsiclus, Ku
zepsiclus et Felsewsiclus) şi Fejeregyh<:iz (villa Feyeregyhaz) precum şi satele
situate "lîngă apa Şiclăului" : Dombpap/alua, Ratbmanfalua, Dorăzlofalrhl,
Papfalua, Lalfalua "et alie tres viile Balamerfalva" . Între timp toate aceste

sate au dispărut, dar pe prime.le urei, Cerneţ, Siclăuş şi Biserica Albă istoricul
Csanki le situează nu departe de Agriş şi Pîncota fii. Celelalte şi anume Popeştii
de deal, Radimna, Dorislava, Popeştii, Laleştii şi Balominele au rămas neiden
tificate, dar cercetările nu lasă îndoială că a� ci e vorba de sate româneşti ( ohih
falvak) şi nu slave. Într-adevăr la începutul secolului al X V-lea nu mai există
nici o urmă din vechea populaţie slavă În a'Ceste regiuni, iar colonizarea sîrbilor
nu va Începe decît spre sfirşitul secolului reuşind să treacă Mureşul doar În
secolul următor şi îndeosebi În răstimpul dominaţiei turceşti. O evidenţă
din anul 1 667 menţionează în comiuatul Zarandului doar două aşe7.ări cu
populaţie sîrbească : Seleuş şi Sicula 68. Dar a exista't o colonie sirbească şi În
Împrejurimea Hălmagiului, menţionată de la 1 56 1 Încoace, Întîi cu numele
Raczfalva ( = sat de sîrbi), apoi Szerb, adică "Sîrbi" , cum i se zice pînă în
ziua de astăzi. Populaţia sîrbea'Scă de a!Îci s-a asimilat însă de mult cu românii,
nelăsînd În urma ei dedt două-trei nume caracteristice (Hora, Duşan) şi unele
particularităţi În portul ţăranilor din comună m. Avînd în vedere toate acestea
socotim pe deplin îndreptăţ�tă concluzia că " satele slave" pomenite in 1 406
sînt româneşti. In actele cancelariei regale ungare nu se întîmpină o asemenea
confuzie decît doar o singură dată, cînd regele Ludovic de Anjou ia măsuri
aspre iO Împotriva! preoţilor ortodocşi din regiunea situată În sudul Banatului
( 1 366 : "sclavos sive schismaticos sacerdotes" ) . De data asta însă preoţii expul
zaţi s-ar putea să fi fost Într-adevăr slavi, deveniţi neoportuni din pricina
.:onfJictul cu bulgarii. Pentru 1a preciza adevă.rul în ce priveşte identita·tea
populaţiei din această parte a Transilvaniei trebuie să subliniem constatarea
că în dosul toponimicelor slave nu se poate p resupune Întotdeauna o populaţie
slavă, nici măcar pentru evul mediu, ci o populaţie românească care a păstrat
toponimice străvechi (Tudjuk mily sok szlav eredetu, hangzasu helynev van,
ha7.an � ban, oly helyen, hol ma, sot a kozepkorban sem mereszeliink szlav
lakossagot keresni) 71.

Românii din Bihor

4

Dacă geograficeşte regiun�le din Bihor care cad în ra7.a cercetării noaSitre,
par a forma trei blocuri deosebite, al Crişului Repede, al Beiuşului şi a•!
Heliului, despărţite Între ele prin munţi Înalţi, acoperiţi de codrii străvechi,
G7 C s a n k i D., op. cit., I , p. 722, 744.
68 S. D r a g o m i r, Studii . . . , p. 1 1 şi urm.
69 T r. M a g e r, Ţinutul Hălmagiului, I, p. 1 64-1 66.
70 H u r m u z a k i - D e n s u ş i a n u, I, 2, p. 1 3 2 .

71 Szazadok

p . 38).

1 8 89 (anexă privi toare la excursia societăţii i storire în comitatul Maramureş,
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din punct de vedere etnografic, lingvistic şi istoric, ele au aspect omogen, con
stituind o " ţară" Întinsă, şi un teritoriu unitar. Vechimea aşezărilor omeneşti
de aici nu se cunoaşte, fiindcă nu apar la lumin<:l! istoniei decît în secolul al
XIII-lea, cu toate că ungurii, Î n Înaintarea lor lentă, În Transilvania, le-au
atins cu un veac mai cUJrînd. Lipsa de informaţii din perioada premergătoare
nu ne îngăduie să stabil�m evoluţia acestor aşezări . Originea lor se poate pune
pc seama mişcării fireşti a populaţiei preocupată a-şi Întinde păşunile, Înspre
obîrşia văilor, atunci cînd spaţiul În care trăia se dovedea neîndestulător. Ceea
ce trebuie remarcat Însă e . faptul că aşezările româneşti din toate aceste regiuni
nu apar cantonate exclusiv În zona munţilor Înalţi ; din timpuri străvechi, ur
mele lor se găsesc şi în cîmpie şi în întreaga zonă a regiunilor deluroase. De
aceea districtele foarte populate situa:te l a nord de Crişul Repede (Borodul) şi
cele de pe cursul inferior al Cnişului Negru (Ceica şi Tinca) fac de asemenea
parte firească din prelungirile Munţilor Apuseni.
Rezumînd rezultatul cercetărilor cnitice de pînă acum, pare mat presus
de orice îndoială că penetraţia maghiară nu a a'tins aceste regiuni decît către
sfîrşitul secolului al XI-lea 72 .
In cronica Notarului Anonim este pomemta atei o populaţie autohtonă,
care Însă nu erau nici kazari nici bulgar.i, deoa1rece nici unul din aceste două
popoare nu a lăsat v reo urmă pe teri;toriul Bihorului 'f3. Urmele vechi indică
�ai curînd caracterul romino-slav al organizaţiei prestatale care a exista't
mainte de înstăpînirea regatului feudal magh;ar.
72 Literatura istorică a Bihorului c bogata. In istoriografia romana nu avem msa mct un
studiu critic, care ·Sa analizeze toate ştirile păstrate din evul mediu. S t. M a n c i u 1 e a s-a
ocupat cu regiunea aceasta În Aşeziirile rnmâneşti din Unll,aria şi Transilvania În sec. XIV-XV,
nlaj, 1 94 1 , p. 99-103. Studiul lui N. I o r g a, Vechimea şi originea elementului românesc
În p(irtile Biharei, Oradea Mare, 1921, nu aprofundeaza problema. O expunere mai folosi
toare da profesorul din Beiuş, C. P a v e 1, În monOJ?;rafia sa p[ivitoare la Scoalele din Beiuş,
Beiuş, 1 928," care Întregeşte informatia istorică cu date etnografice în studiul Contribuţii la
etnofl,ra/ia Bihorului (f.a. f.t .). Dar nici profesorul Pavel n-a aprofundat critic trecutul Biho
rului. Aceasta nici nu s-ar fi putut încerca fără cunoaşterea temeinică a materialului arhi
vistic aflat În număr mare cu privire la această regiune. Istoriografia maghiară s-a ocupat
sustinut de problemă, dată fiind Împrejurarea favorabilă că dispune de bogate şi importante
depozite de materiale documentare. Cercetarea ştiinţifică o inaugureaza M :i r k i S. printr-un
studiu privitor la Crişul Negru şi regiunea sa: A Fekete Kiiros es videke (Crişul Negru şi
Împrejurimile sale), Oradea, 1 877 şi o continuă, apoi, B u n y i t a i V. cu studiul Bihar
varmegye olahjai es a vallasuni6 (Valahii din comitatul Bihorului şi mi�carea religioasă),
Budapesta, 1 892, În care Întrebuintează, în larga măsură, m aterialul cules din arhive. ] a k 6
Zs, dă ce-rcetarii de materiale oocumentare o Întindere şi mai mare în lucrarea : Rihar megye
a tvrok pusztita.< eWtt (Comitatul Bihorului înainte de pustiirea turcească), Budapesta, 1 940.
Studiul face parte din seria de publicatii privitoare la istoria colonizarilor şi a populaţiilor
aşezate pe teritoriul Ungariei medievale. Apoi G y o r f f y 1. publică rezultatele cercetărilor
sale în doua studii: Delbihar nepesedesi es nemzetisegi viszonyai negyedfelszazad ev 6ta (Re
laţiile din Bihorul de sud sub raportul populatiei şi al naţionalităţilor În ultimii 350 ani),
Budapesta, 1 9 1 5 şi în : A Feketekiiriis-viilgyi magyarsag telepUlese. Az erdelyi magyarsag
e1 edete (De�pre aşezarile ungurilor din valea Crişului Negru, în legatură cu originea ungurilor
din Trami\vania), Budapesta, 1 9 1 4 ; G y o r f f y G y., Az Arpad-kori Magyarom::.ag torteneti
foldrajza (Geografia istorică a Ungariei arpadiene), Budapesta, 1963, p. 569-692.
7a Ne referim la cronicarul anonim al regelui Bela, şi la observatia lui Gyorffy, A Fe
ketekoros-volgyi . . . , p. 3 1 , că în Bihor nu există nici o urma despre "Cosari", "Cazari"
(Chazari), Bulgari de asemenea nu au existat.
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Ştirile istorice sporesc pe măsură ce regalitatea' feudală începe să organi
zeze acest teritoriu, şi ele apar abia În sec. al X I I I-lea. Regele îşi pune şi aici
slujbaşi ca să administreze ţinutul nu de muh cucerit şi incepe apoi să dăruiască
moşii intinse feudalilor, dintre care distinge cu favoarea• sa deosebită pe epis
copul catolic din Oradea. Pivotul de căpetenie al stăpînirii f�udale l-a format
timp îndelungat cetatea Bihorului, situată la nord de Crişul Repede, Oradea
va deveni centrul comitatului mult mai tîrziu, În măsura în care sporeşte pres
tigiul scaunului episcopal de aici, înfiinţat pe timpul regelui Ladislau.
Trebuie subliniat că numele comitatului de curînd înfiinţa t: Bihor, există
ca denumire orografică şi in Carpaţii nordici şi in Serbia. Forma "Biharia"
( "Muntele Bihăriei") e nouă, poate după ungurescul "Biharorszâ�" (ţara
Bihorului). Cetatea care e străveche, e situată l a• miazănoapte de Oradea. Ori
ginea ei slavă nu-i contesltlată. Noi o socotim slavo-română, iar nu bulgaro
slavă sau chiar slovacă, şi fără îndoială că numele ei a fost transmis de popu
laţia ca'fe a avut aici o organizaţie proprie. Cetatea străveche e ra construită
- ca toate cetăţile din acea vreme - din pămînt 74.
Cele mai vechi ştiri privitoare l a români datează de la sfîrşitul secolului
al X I I I-lea. In 1 28 3 se amintesc, cu prilejul unei judecăti făcute de regele
Ladislau, trei aşezări din comitatul Bihorului: Uilea'cul de Criş, Cuieşd şi
Olahteluk, situaJte •t Oate nu departe de Aleşd, de-a dreapta Crişului Repede.
Olahitetluk inseamnă "aşezare a românilor" ; prin aceaSJta se atestă documentar.
pentru întîia dată, prezenţa acestora În Bihor. Si numele ,.Cueştilor" are de
asemenea aspect românesc, cu toate că e format din ungurescul ,.Kovesd " . Jn
1 294 se pomenesc românii de pe valea Crişului Negru, Într-un document dat
de voievodul Roland, care �mpresunase cetatea Finişului 751. El permite unora
"
din cei asediati să iasă din cetate promiţîndu-le să-i ocrotească fată de unguri,
de români (olachi), fie de ai noştl"i, fie de ai bisericii, care se află intre intă
riturile din Şoimuş-Petroasa, sau În afara lor" 76• Cetartea Finişului e situată
la sud-vest de Beiuş iar întăriturile de la Şoimi, mul t mai spre apus, În
preajma drumului ce duce la Oradea.
Nici cu prilejul acestor prime menţiuni şi nici În secolele următoare nu se
face vreo pomenire că populatia românească de aici a•r fi venit de undeva.
"Oiahii" documentar reprezintă şi În părtile bihorene pe autohtonii bine cu
noscuţi de către regalitatea feudală maghiară si de feudalii dă ruiţi cu mosii
În aceste părţi. Denumirea ,.Teliucului Româ n" şi menţiunea " românilor" de
la Şoimuş, a•l ături de "tmJ!;uri" , arată şi faptul că la sHrşitul veacului al X I I I
lea ungurii pătrunseseră deja pînă la poalele Muntilor Apuseni, românii ră
mînînd totuşi elementul precumpănitor atit În regiunea din dreapta Crişului
Repede, cît şi pe Întreg cursul de mi jloc al Crişului Negru .
Teliucul Român se pomeneşte 77 şi in sec01lul următor, În 1 336, 1 360 şi în
1 394, iar pentru ultima dată În 1 490. In 1 384 sint pomeniţi iobagii români şi
74 G y o r

f f y 1., op.

7 s DTR.C.,

sec.

cit., p. 31; J a k

S., op. cit., p . 24 ; Istoria României, II, p. 4 3 .

XIII/II ( 1 2 5 1 -1 300), p. 246.

6

76 Ibidem, p. 405.
77 B u n y i t a y V., Bihar Varmegye olahjai . . . , p. 4 .
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unguri (iobagio11es
tam ungaros, quam olahos). Tn 1 360 a• 1are Încă o a�e
zare, numită ,.Loc", menţionată mai pe urmă ( L \89 �i U 9 3 ) împreună cu alte
şase sate româneşti (possessionem Lok, in qua sex villae val,zkalcs h,rbcre1ltur)i'l'..
Toate sînt situate ma•i spre răsărit În teritoriul din dreapta Cri�ului R epede.
În 1 366 apar în Lok cnejii Tatamir şi Maximian. Nu departe de ai c.i se va
forma în curînd Încă un însemnat centru de aşe7.ări româ neşti pe vasta proprie
tate a cetăţii Piatra Şoimului (Solyomk6), că rei a îi aparţin posesiunile român eşti
de la intrarea în B i hor a Crişului R epede, pÎnă dincolo de Ale�d. Din tre
acestea nrebuie remarcat îndeosebi Borodul, stăpînit în secolul al XIV -lea de
voievodul român Comorzovan şi apoi de fiul său Petru. În sec. al X V-lea
Bo ro d ul aparţine tot unei familii de voievozi ron, âni, a• Vimireştilor i!l, ore îi
ad111inistrează posesiunile prin " voievozi " , .. cnezi " şi " crainici " . Cei din Borod
obţin În 1532, odată cu privilegiile nobiliare şi însărcinarea de a păzi trecă
toarea, devenită acum hotar de ţară BO.
•

.

.

Românii amintiţi în 1 294 în va�lea Crişului Negru, aP'roximat,i v între
Uileac şi Şoim, fac parte dintr-o •altă grupă de aşe7.ă:ri româneŞiti a căror ve
chime este cu neputintă de stabilit. Regatul feudal maghiar pătrunde În re
giunea superioară a acestui rîu abia în secolul al XI II-lea. Tot acum sînt mcn
tionate şi aşe7.ările de la marginea cîmpiei, din aoropierea Salontei ($oimuş
Jnonda, Gurbediu, lanoşda, Sititelec) şi dteva chiar din reg1Îunea deluroasă:
Ginta, Soimuş, Sigeti, Bun A l . În secolele următoare Întregul tinut apare ca
un teritoriu compact românesc. Pentru determinarea specificului său etnic ne
ha7.ăm pe o mărturie de mare valoa'r e: conscriptiile di jmelor papale 82, Întocmite
aici Între 1 JJ2- l .B 7. În districtul Vaşcăului nu este pomenită nici o oarohie
catolică. În al Beiuşului şapte aşe7.ări aveau preoti catolici : Tărcaia, Beiuşul,
Feneş, Sînt-Benedic, Soimuş, Uileac, Sîrmiclăul de Beiuş. ln districtul Tine<�
s-au înregi9trat 1 1 pa�rohii ca�tolice: Seplac, Sigheti, Bun, Girişul Negru, Bator,
Gurbediu, Hususăul de Tinca, lanoşda, Oşand, Sititelec, Şanaieu. 1n districtul
Ceicăi nu s-a găsit decît una singură: Hidaş, aşezare dispărută, care era situată
poate în apropierea Hodoşului. În districtul Beliului nu exista•u decît trei aşe7ări cu populaţie maghiară: Beliu, Călacea şi Chişlaca ll.'l. Aşezări româneşti
nu sînt Înregistrate În conscripţiile papale, deoarece credincioşii români nu
nlăteau dijme. Nici Registrul de la Oradea nu pomeneşte Împrioinaţi români,
f�indcă "proba de foc" se aplica exclusiv credincioşilor catolici. De aceea s-a:r
greşi dacă s-ar deduce din tăcerea acestor i 7voarc lipsa totală de aşezări cu
populaţie românească.
ln măsura În care sporesc informatiile apar tot mai multe aşezări. cele
mai multe cu populaţie românească, a'Stfel că la sfîrşitul secolului al XVI-lea
românii formează 900 /0 din Întreaga populaţie a celor cinci districte. Calculul
numeric nu se poate Întocmi decît pe baza numelor celor Înscrişi În listele de

78 J a k 6 S., Bihar megye
79 Ibidem, p. 1 4 3- 1 4 4 .

a

tihiik pusz.titas . . , p. 292.
.

so Ibidem, p. 144.
8 t G y o r f f y 1., A Feketekoriis viilgyi . . , p . 2 şi urm.
82 Interpretate de G y o r f f y I, op. cit., p. 4.
88 J a k 6 S., Bihar megye a tiiriik . . , după harta anexată de autor.
.

.
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impuncri şi de dijme precum şi în conscripţiile urhariale. Cercetătorul maghiar

Gyor ffy lstvân l't. a stabilit, ocupîndu-se .Jc această epocă, că în 57 de aşezări,
din j urul Vaşcăului existau în 1 5 95 cea 8406 capi de familie dintre care români
8 Jo/r. În secolul următor cifra ungurilor scade pînă în 1 704 , la 40j0, dar în
secolul al XVI I I-lea se va reduce la 3°/n, după cum se constată elin recensă
mîntul lui Iosi f a•l I l-lea ( 1 778).
În jurul Beiuşului sînt la 1 595 un total de 8 9 de aşezări şi 1 2.650 capi

de familie. Populaţia maghiară se cifrea;.:ă aici la 1 6D,Io, faţă de 8 40fo român i ;

Î n 1 704 raportul este d e 1 4% faţă d e
1 0°/n În raport cu 900j0 români.

86o 'o

români, i a r Î n 1 778 d e numai

Jn j urul aşezări'i Tinca sînt 3 9 de sate cu 4884 capi de familie; calculul
acesta a stabili t pentru anii 1 5 95 - 1 600, 75 0 /0 unguri faţă de 25% români,
proporţie inexplicabilă, deoarece În 1 778 ea apare inversată: românii se
ci frează la• 770j0 , iar ungurii la 23%.

În ţinutuil Beliu, cu 52 de aşezări şi 2589 capi de familie, ·în 1 595, nu se
poate 9tlabili proporţia etnică. Gyo rffy cifrează însă numărul ungurilo:r la 1 2%
În 1 720 şi la 2,5% în 1 77 8 , faţă de 8 80f o şi 97,50j 0 români În anii respectivi.

Date pentru aşezările din jurul satului Ceica nu se găsesc decît pentru
anii 1 720 şi 1 765-78. Ungurii se cifrează la 1 00Jo În 1 720, şi 1a 1 0f o În
1 768-78, faţă de numărul în proporţie covîrşitoare al romanilor : 90% din
tr-un total de 2 9 1 6 capi de familie în 1 720 şi 990 ; 0 dintr-un total de 1 4. 5 86
capi de familie în 1 768-78.
S-au dat felurite explicaţii neştiintiftice care nu rezistă la o analiză judi
cioaosă, asupra numărului covîrşitor al populaţiei româneşti de pc versantul
nordic al Munţilor Apuseni.
Dacă nu se poate pune l a îndoia�ă infilwaţia foarte veche a elementului
maghiar (sec. X I - X I I ) înspre şcsul Bihorului şi chiar înspre regiunea delu
roasă şi succesele recoltate de feudalitatea care pri meşte şi aoici posesiuni Întinse,
nu e mai puţin adevărat că nobilii, care au venit, ca şi cpiscopatul şi capitlul
catol·ic, sau ordinul premonstratensilor, trebuie să fi găs�t aici pc locuitorii bă�
tina•şi. Presupunerea că feudalii au luat În posesiune aceste regiuni complet
lipsite de populaţie, este evident absurdă. Feudalii Împroprietăriţi aici ca şi În
alte părţi, foloseau forţa de muncă a locuitorilor aflaţi pe cuprinsul domeniului.
Cînd nu le a j ungeau oamenii, se făcea tot posibilul să se ademenească colonişti
noi, şi aceştia! erau aproape totdeauna romfini. De unde erau aceşti colonişti
documentele nu ne spun. O singură dată li se cere cnejilor să-i aducă .. din
afară" , deci nu din aşezările lor. Concludent rămîne faptul că numărul mare
al populaţiei româneşti, constatad în secolele al X I V-lea şi al XV-lea, ne dă
dreptul să presupunem existenţa unei maose compacte de autohtoni. Toponimia
româno-slavă, prezentă la venirea ungurilor În Biho r, precum şi cea românească,
păstrată pînă azi, poate fi invocată în sprijinul acestei păreri. Ca pretutindeni
pe pămîntul românesc, şi în Bihor, există două feluri de ltoponimice slave. Unele
au fost preluate de-a dreptul de la popllllia ţia slavă, a>l•t ele s-au format din
apelative care au trecut de mult În tezaurul limbii române. Din prima eates� G y o

r

f f y 1. ,

Detbihar nepesedesi es nemz.etisegi . . .
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gorie se întîmpină În Bihor, spre pildă, toponimicile Bihor, Borod, Bîrze�ti,
Be?.nea, Birtin, Bojai, Derna, Deda, Dubricioneşti, Duşeşui, Goila, Călata, Seben,
iar din cea! de a doua toponomic.i le: Suhar, Brata, Dumbrăveni, Dumbrăvip,
Dragoneşti, Laz, Lazuri, Lunea, Prisaca, Poiana, Poieni, Rănoaca, Sohodol,
Topliţa, Pociovclişte. Trebuie subliniat îndeosebi numele satului Stei, din apro
pierea Vaşcăului, care apare tîrziu �"", e drept, în documente ( 1 580: Skeey,
1 5 88 : Skey) dar e evident mult mai vechi. Numele e românesc şi se Întîmpină
şi În alte regiuni pentru a desemna pe vechii slavi sau pe bulgarii din evul
mediu. În Transilvania' se poate identifica În această formă doar În regiunea
Hunedoarei în sec. al XV-lea (Skley), precum şi în Zarand (Stei), unde se
menţionea?.ă însă abia În secolul trecut 86• Cînd s-a dat acest nume trebuie să
fi existat Încă slavi, care se deosebeau de populaţia românească. Coloniştii mai
noi de origine sia vă sînt numiţi în Bihor " tăuţi", ca în cazul comunei " Tău tei"
(din forma ungurească Toth), în teritoriul cetăţii Biatra Şoimului, sau "Tău
telec" (din magh. Tottelek) ; "possessio 7.calachalis" Totha,l mas, menţionat mai
Întîi În 1 291 (Alumas), se numeşte a?.i " Sîrbi " , după ce prin sec. al XVI-lea
s-au aşezat aici refugiaţi de naţionalitate sîrbă. Comuna acea'sta e situată la
miazănoapte de Tcliucul Român. Alţi colonişti slavi, de origine cehă, se numesc
şi În ,româneşte cu numele lor, i midnd numirea oficială: Chehi ( 1 220) de tîngă
Oradea, se numeşte pînă a'Stăzi " Ci hei " , iar Csehtclek ( 1 305) se cheamă "Ciu
tulec". Evident că în graiul curent al românilor nu s-a mai păstrat vechiul
" şchei" ca termen general pentru " slavi " . Deci " Scheii" din Bihor reproduc
numele din epoca simbiozei slava-române. Nu puţine toponimice sÎnt În Bihor
autentic romheşti : Bărbi, Brădet, Bucium, Budureasa, Burdea, Căcăceni,
Cărbunari, Cărpinet, Cirpa, Cîmp, Coleşti, Copăcel; Crînceşti (din Crăiniceşti),
Fericea, Folteşti, Hnaţe, Groşi, Gruiu-Lung, Gurani, Leleşti, Loc, Măgura,
N egreşti, Pantoşeşti, Petrani, Şipot, Sac a şi ,a ltele. Românesc e şi toponimicul
" Craiova", care se Întîlneşte şi în Bihor de două ori. Aşa se numea odinioară
Vaşcăul ( 1 595, 1 600: Craiova) şi tot aşa o altă aşezare din regiunea Beliul ui
menţionată pentru Întîia dată în U44 cu forma ungurească Keralme?.ei,
iar În 1 429 tot cu numele unguresc Kyralmezey " ( " dmpul craiului " ).
"
Toponimicul acesta se găseşte şi În alte regiuni ale Transilvaniei : În j udeţul
Alba satul Craiva s-a numit Craiova. Tot aşa o altă aşezare din Banat.
După cum arată numele C:raiovei din Oltenia toponimicul nu are mc1 o
legătură cu vreun " crai " ci e format fie din "crai" (kraj-district, din care şi
"crainic"), fie din hipocoristicul Crai (din Craiamir, Craisla v ), care Într-o
epocă tirzie a simbio?.ei slava-române a dat, în loc de Krajevo, fonetismul
străin limbilor siave : Craiova, după analogia altor toponimice frecvente,
mai ales În Banat (Cliciova, Vasiova, Ciclova, Blajova etc.). Traducere;�
ungurească " Cîmpul Craiului" se datorea?.ă astfel unei Înţelegeri greşite a
scnsului ce-l are toponimicul românesc87.
8·' Ş
nu Stei.
BR

t.

L u p ş a, Istoria parohiei Stei, Beiuş, 1942, p. 9; În 1 777 se sena încă Schei,

c s a n k i D., np. cit., V., Budapesta, 1 9 1 2.

87 G y O r

f f y I., A FeketekOrOs vOlgyi . . . , p. 20 presupune că ori�inea numelui "crai"
ar putea veni de la craina, regiune de margine sau de l a kralj - rege.
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Toponimia Bihorului se prezmta - cu tot numărul mare al aşezărilor
cu nume româneşti - amestecată cu numiri maghiare, în măsură mult mai
mare decît în celelalte regiuni din Transilvania. Faptul se explică prin
_
m
flucnta firească a etnicului maghi ar vechi, strîns legat de populatia
rom�nă. De aceea apar cu nume unguresc foarte multe aşezări aflate din
vechime în mediul pur românesc : Şunciuişul de lîngă Beiuş ( 1 422: Sonkolyos).
sau Şuncuiuşul de la sudul Crişului Repede ( 1 25 7 : Sunkulus). Lorăul de l a
gura văii Iadului ( 1 406 : Lorcw ) ; Ravaszlik (lîngă Sărand, î n aşa-zisul
"ohih videk "), sat dispărut, amintit în 1 4 8 3 , Valea Neagră ( 1 392: Nagypatak).
N agykosar (sat dispărut, lîn�ă Beiuş, 1 5 R 8 , cu populatie românească). Hidip
( 1 508 : Als6hydassel). Nermiş ( 1 580: Nyrmeogh). Mizies ( 1 580: Mezess) .
Meziad ( 1 5 5 2 : Mezigedh). Botfeiu ( 1 599: Bottfeo). Cărbunari ( 1 5 8 8 : Zenfalva)
şi altele. Faptul acesta face nesigure calculele întocmite în temeiul toponimicelor
s:w antrooonimicelor. Cazul Bihorului e deosebit de instructiv În această pri
vinta, fiindcă lămureste pe deplin procesul de formare a numelor străine
Într-un teritoriu atît de românesc.
Tot Gyorffv 1. a stabilit modul în care li se impuneau iobagilor români
numele unguresti. Se ştie că Într-o bună perioadă a evului mediu oamenii
nu aveau decît nume de botez. De aceea la întocmirea conscriptiilor, de
după 1 600, autorităţile adaugă de obicei la fiecare şi numele părintelui,
sau porecla. Sîm frecvente şi cazurile cînd unii iobagi iau numele moşierului.
Jn ceea ce priveşte felul cum se scria numele acestora, scriitorul care de cele
mai multe ori era ungur, dacă exista numele şi În calendarul catolic, t1 scria
cu orto�>rafia ungu reasca. Tot aşa se scriau şi numele care desemnează oarecare
�nsusiri fizice ale nersoanei (Bodor-cret, Csonka-mutilat, Mogos-Înalt, Tarkos
lacom, Ordas-lup) ; ocupatia (Fiiresz-ferăstrău. Bir6-primar, Csapos-teje;hetar,
Csebres-ciubărar) ; sau locul de origine: Hortohagvi-de pe Hhtih;1 ci. Varady-de
la Oradra, Erdelvi-ardelean. Dar uneori se mae:hiarizau de-a dreotul numele
rn·,.,ân e�ti : Derenki-Drîne:ă, Tankv-din Iancu . Jezai-din Isaia, Maholanvi-din
M:lhăl e:1 n . Numele româneşti c � re arată oristinra străină a posesorului se
�rria11 de asemenea exclusiv cn forma mal!hiară: Kom�n. Tatar, Basa, Bimbaş,
Tnrok (turci), Szerh sau R a cz. Zsid6. Szasz, Szekely, Cie:anv. Regula din
mmă e Întărită şi printr-o exceptie: într-una din comunele româneşti s-au
înregistrat şase capi de famil ie, care se numesc Ungur iar nu Magyar.
Ţinînrl seama de aceste constatări avem explicatia pentru numărul excesiv

de mare al numel01r un guresti îa aşezările hine cunoscute ca avînd populaţia

nur românească. Ele arată în ce măsură se poate gresi dacă toate numele
impuse iohae;ilor se iau drept criteriu pentru a stabili caracterul etnic al
populatiei. Pentru a evita concluzii false, Gyorffv n u s-a mulţumit cu o
simplă analiză a numelor aflate in conscriptii, ci a căutat să stabilească
naţionalitatea persoanei numai după ce a făcut legătura si cu numele tatălui
sau al fiului şi cu omonimii aflători fn aceeaşi aşezare. Rezultatele obţinute
astfel se apropie, fireşte, fn mai mare măsură de adevăr, desi, uneori, nici
acest procedeu nu e sigur, ca În cazul regiunii Tinca, unde se pare că
cercetăltorul nu a dispus de suficiente elemente de comparaţie.
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De altminteri istoria românilor din Bihor, şi îndeosebi a celor a�ezaţi
în sudul comitatului, se deapănă în clasica formă de viaţă din societatea
feudală. Masa ţărănească o formează categoria iobagilor cîrmuiţi de voievozi.
Unii dintre voievozi izbutesc să se ridice În clasa nobililor ca să se asimileze
complet cu feudalii stăpînitori; alţii, cei mai mulţi stăruind însă alături de
iobagi, îşi pierd încetul cu încetul, atribuţiile vechi. De la un timp ci
vor fi înlocuiţi cu administratorVi stăpînilor de moşii. Dată fiind situaţia
lor periferică nici biserica nu a reuşit a-şi înjgheba o organizaţie proprie,
decît tîrziu în sec. al XVI-lea, sub ocrotirea calvinismului.

BEITRXGE ZUR GESCHICHTE DER RUMXNISCHEN SIEDLUNGEN
IN DEN WESTKARPATEN
(XIII.-XVI. JAHRHUNDERT)
(ZUSAMMENFASSUNG)

Auf Grund von Dokumentcnsammlungcn und auch von Dokumcntcn
aus A rchivcn untcrsuchcn die Verfasscr das Auftrctcn cler crsten schriftlichcn
Erwăhnungen i.iber clic rumănischen Sicdlungen in den Wcstkarpaten.
Aus der Analyse geht hervor, dass clic rumănische Bcvolkerung in der
ganzcn untcrsuchten Gegencl in grosscr Zahl ansăssig war.
Aber clic Tatsache, class clic schriftlichen Erwăhnungen aus eincr zicmlich
spătcn Zcit stammcn, bcdcutet nicht, dass clic Rumănen nicht schon vor
diesen Daten dagewcsen waren, sondcrn dass ihr Dascin crst dann ans
Tagelicht getretcn ist, als es aktonkundig wurdc. Dicsc Aktcn bczichcn
sich aber auf clic Ausbeuterschichtc und diese ist diejcnigc gewescn, dic
spătcr hergekommen war.
Was die Namen, die clic rumănischen Siedlungcn im Mittclaltcr beklcidet
haben, anbelangt - wie auch sehr oft dic Personennamcn - stcllen clic
Vcrfasser anhand von Beispiclcn cine Tendenz zur Magyarisierung scitcns
dcrjenigen, clic die Dokumentc ausgcstellt haben, fcst.
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OBIECTE METALICE
DESCOPERITE îN CETATEA DE PE MĂGURA CODLEI
de FLOREA COSTEA

Săpăturile arheologice efectuate de Muzeul din Braşov în anii 1 966- 1 96 8 1
l a cetatea feudală d e p e Măgura Codlei:.! a u scos l a iveală u n material
bogat, a cărui studiere va contribui la lămurirea unor probleme legate
de feudalismul timpuriu în sud-estul Transilvaniei. În cele ce urmează ne
vom ocupa de un număr restrîns de piese de metal (pinteni, vîrfuri de
săgeT,i, chei, un lăcat şi două inele de bronz) \ Încercînd a desprinde cîteva
concluzii care ne vor ajuta ulterior În stabilirea epocii, canacterului, durMei
şi apartenenţei cetăţii.
Pinteni (fig. 7/1 - 8). S-au descoperit peste 15 piese. Aici vom prezenta
numai 8 (cele care au putu t fi tratate În laborator), răspîndirea lor fiind
aproape uniformă În incinta cetăţii, lipsind În schimb în toate secţiunile
din afara zidurilor. Cele mai multe au fost Însoţite de potcoave sau caiele.
1. Descoperit În S I I, careul 5 , adîncimea 1 , 1 6 m. Unul din braţe
este rupt iar celuilalt îi lipseşte orificiul de prindere a cataramei şi rotiţa,
care, după dimensiunile gîtului de susţinere, nu putea avea un diametru
mai mare de 16 mm. Nu arc ornamente.
2. Provine din acelaşi loc ; adîncimea 0, 1 5 m. Se păstrează un braţ
şi unul din suporţii rotiţei. Lipseşte rotiţa al cărei diametru era de aproxi
mativ 40 mm, dimensiune maximă pentru piesele descrise. Nu este ornamentat.
3. S X I I I A; adîncimea 0,20 m. Este singura piesă păstrată În întregime.
Rotiţa are 6 spiţe de formă pi,ramidală cu baca pe ax. Diametru! ei: 30 mm.
Ornamentaţia constă doar din două şănţuleţe longitudinale, simetrice faţă
de făgaşul rotiţei.
4. S X I I I ; adîncimea 0,28 m. Este asemănător cu exemplarul nr. 1 .
1'\ u este ornamentat.
5 . S V A; adîncimea 0,60 m. Se deosebeşte de exemplarul nr. 3 prin
geometria rotiţei ale cărei spiţe, tot în număr de 6, au un profl foliform.
În anul 1964 s-a făcut un sondaj de către I o a n P o p, care a participat şi la să pă
turile din 1 966.
2 Cunoscuta în documente sub denumirile de Feketcholm. Fckethcwhalom, Fckethc
hcwygh: DIR.C., veacul XIII, II ,195 2, p. 9 1 , 97, 1 1 1 etc.
a Deoarece săpaturilc continua, restul materialului va fi prc�:cnt;U Împreuna cu cel viitor.

1
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Diametru! acesteia: 26 mm. Un braţ este rupt. Ornamente : două �an\Ufl
simetrice fa ţă Je axul roţii.
6. S V A; a dîn ci me a 0,25 m. Un braţ este r up t. L ipseşte roti\•'·
Ornamcntaţia: două caneluri paralele.
7. S X VI ; adîncimea 0,75 m. Se păstrează doar un braţ, un suport
al roti ţc i şi axul. Ornamentaţia este compusă din u r m ă to a re le elemente :
1 5 , r e sp ec t i v 1 8 i ncizii liniare pe fiecare braţ, înclinate în unghi de 45 g ra de,
cu c apătul inferior spre centrul piesei ; urmează, pe fiecare braţ, alte patru
linii scurte obţinute tot prin i ncizie .
8 . Provine din acelaşi loc ca nr. 7. Se păstrează frag mcm ar. Rotiţa,
care nu putea avea un diametru mai mare de 24 mm, l ipseşte. Ornamentaţia:
trei caneluri dispuse simetric faţă de centrul piesei împart suprafaţa
tri un ghi u l a r ă a acesteia în tot atîtea reliefuri succesive. Pc bordura inferioară
�i superioară se observă cîte 10, respectiv 1 1 linii incizate, orientate cu
Glpătul de sus spre călcîi. Urmează trei reliefuri obţinute prin pilire: p rim ul
de forma unui romb, al doilea un trapez iar al treilea se apropie ca aspect
de primul. Sup rafeţel e acestor rel ie furi sînt striate "În plasă " .
În mediu a se m ăn ă tor p i ese l o r descrise mai sus, aproape întotdeauna
Î mp reun ă cu cărbune de lemn, s-au găsit şi cîteva chei ( fig. 9/ 1 -4). Două
dintre acestea se disting prin formă şi dimensiuni : n r. 1 şi 3. Lungimea lor
este de 22,5, respecti v 22 cm, tij a plină, cu patru muchii, floarea cu două
crestături aproape simetrice iar urechiuşele în formă de romb sau de c ru ce .
Celălalt e xemp l a r, cu floarea asemănătoare, are tij a tubulară �i terminată cu
un inel. Lungimea: 1 4 cm.
În anul 1 966, în S I I, la adîncimea de 0,60 m s-a descoperit un l acăt
c i li n clri c (fig. 8) puternic ox,i dat. Exemplarul nu este izolat, piese a sem ăn ă toa re
cunoscîndu-se atît din descoperi rile de la noi cît �i din s t răi n ă tate . Este cazul
celor de la Garvăn •1, Bîtca Do a mn ei :; sau di n a fa ra g r an iţel o r ţării noastre fi.
Vîrfuri de s ă geţi . Exceptînd cuiele de la construcţiile de lemn, acestea
sînt cele mai numeroase. Un singur exempl a r s a găsit în afara zidurilor.
Distingem două tipuri pri nci pale : A, cu tub de înmănuşare şi B, cu pcduncul .
A. Dintre acestea vom p rezenta 6 piese, patru cu aripioarc şi două de
forma unor conuri. Două din cele cu ari pi oarc au fost desco pe rite in aceeaşi
scqiunc (XII A), la adîncimea de 1 ,20 m (fig. 3/1) �i 1 ,55 m (fig. 3/2) ;
a treia (fi g. 3/3) în apropiere iar ultima în S V B, tot la adîncimi mari;
1 ,20, respectiv 1 ,35 m. Mediul în care s-au păstrat le-a asigurat un grad diferit
de conserva,rc, partea cea mai deteriorată fiind tubul . A riptioarele au deschideri
-

diferite faţă de tub. Dimensiuni : lungimea oscilează între 53 şi 65 mm, deschi
derea aripioarelor între 23 şi 35 mm iar diametru! tubului Între 7 şi 13 mm.

4 G h . Ş t e f a n, 1. B a r n c a şi B. M i t r e a, Şantieru[ a rheologic Garvăn (Dinogctia),
În Materiale, VIII, 1962, p. 68C, fig. 6/4.
5 C o n s t a n t i n S c o r p a n, L'ensemble archeologique feoda/ de Bitca Doamnei, în
Dacia. N. S.,IX, 1965, p. 450, fig. 7/ 1 1 -- 1 2.
r. R. L. R o s e n f e 1 d,
Russkie z.amki domongolscogn vreme ni, În RS, XLIX,
p. �2-3 8 ; W i t o 1 d H c n s e 1 , Slowiamz.czv11a wczemosrcd11iowiecna, Varşovia,
p. 1 50- 1 5 1 , fig. 99.
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Împ reună, în S X I I , la adîncimea de 0,75 m, au fost game două virfuri
nmicc (fig. 4/ 1 -2), slab conservate, de dimensiuni diferite, unul bine ascuţit,
celălalt bont.
B. Vîrfurile de săgeţi aparţinînd acestui tip sînt mai numeroase şi au
forme mai varia te, o diferenţiere netă neputindu-se însă face decît după forma
lamci în secţiune : ovală şi variată (romb, pătrat e tc.). Virfurile de săgeţi cu
lama ovală în secţiune (fig. 1 / 1 - 4 ; 2/1 -4 ) au fost descoperite la adîncimi
ce oscilează între 0,20 şi 1 m. Conservarea lor este diferită, unele neavînd
miez metalic. Nici unul nu are inel despărţitor intre lamă şi peduncul. Citeva
sînt deformate sau chiar rupte (fig. 1 / 1 - 3 ; 2;2-4). Lungimea este cuprinsă
Între 40 şi 8-+ mm iar lăţimea maximă a lamelor între 1 1 şi 1 8 mm.
Uniform răspîndite au fost şi vîrfurile de săgeţi cu lama variată în
�cqiunc ( fi g . 2, 5 - 7 ; 6/ 1 -5 ) . De subliniat totuşi că cinci piese (fig. 6) erau
grupate pc o suprafaţă mică, în apropierea porţii dinspre nord. Cu excepţia
uneia ( fig. 6 1 5 ) , care arc spinul rupt, celelalte sînt bine conservate. Adîncimea
la care au fost găsite coboară de la 0,20 la 1 ,5 5 m. Secţiunea este pătrată
s.1 u romboidală, exL·epţie făcînd un singur exemplar (fig. 2/7) care spre
partea anterioară se pre zi ntă ca un trunchi piramidal cu baza la aproxi
mativ 2/5 din lungime, loc în care muchiile se curbează brusc formînd u meri
procminenţi. De aici pînă la peduncul arc o formă octogonală. Lungimea
acestor virfuri variază între 5 5 şi 1 22 mm.
I nele (fig. 5 / 1 -2). Comparativ cu obiectele de fier cele de bronz sînt
mai puţin numeroase. in afara unor aplice şi a unor fragmente de vase, mai
importante ni s-au părut două inele descoperite în anul 1 967, in acelaşi loc
(S XIV, la adîncimea de 0,64 m). Primul, puţin deformat, este lucrat dintr-o
singură bucată, capetele fiind lipite după ce s-a procedat la pilirea lor. Chato
nul nu are o formă regulată. Ornamentaţia, obţinută p rin excizie, cuprinde
următoarele elemente: un �ănţuleţ circular, puţin adînc şi lat de 1 mm; în
cîmpul închis de şănţuleţ se inscriu două romburi concentrice cu laturile
paralele. În rombul mic, interior, se găsesc alte patru figuri geometrice identice,
unite în centru sub forma unei cruci sau a unei flori cu patru petale.
Mijlocul petalelor este marcat de cîte o excizie punctiformă sau alungită.
Pe verigă, de o parte şi de alta a chatonului se află cîte cinci linii excizatc.
Celălalt inel este mai mic, lucrat în aceeaşi manieră dar decorat diferit:
chenarul marginal este mai lat iar şănţulcţul mai adînc. Cîmpul mărginit de
şănţuleţ cuprinde : în partea inferioară două păsări stilizate privind în di
rectii opuse, Jespănite pe distanţa corespunzătoare înălţimii picioarelor de o
linie vertical ă. Aproximativ în centrul discului se află un punct excizat. Îi1
partea superioară se distinge imaginea unei cruci cvadruple, destul de com
plicată· Pe verigă, cîteva linii scurte excizate încadrează o steluţă.
Trecînd la concluzii, în cele ce urmează vom încerca o datare a obiecte
lor descrise mai sus. Întrucît nu ne putem baza pe stratigrafie vom face apel
la tipologie.
Pintenii. în legătură cu aceştia se impun unele observaţii. În primul
rînd faptul că aproape toţi sînt înrudiţi ca formă şi dimensiuni. Excepţie
6 - Cumidava
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in pnvmţa formei ar putea fi considerat exemplarul nr. 2 prin aceea că
braţele erau frînte Într-un unghi de 1 27 grade. Pcrforaţiilc terminale
sînt Întotdeauna circulare şi numai cîte una pe fiecare braţ. Un amănunt
interesant este acela că În canelurile exemplarclor nr. 3 şi 5 se pă�
trează urme de argint. Cei mai mulţi sînt de l a piciorul stîng. După onu
mentaţie şi formă se pare că piesele nr. 3, 5, 7, 8 aparţineau unor persoane
cu un anumit rol militar şi social. Forma iniţială le-a fost dată prin turnare
după care s-a procedat la omamentare prin pilire sau excizie 1 •
Datarea lor este uşurată in parte de faptul că lipsesc exemplare speci-
fice secolelor XI-XII. Toţi aparţin tipului cu rozetă. Cei doi suporţi ai
rozetei nu sint incă lungi, aşa cum se vor întilni la pintenii din secolul al
XIV-lea şi, mai ales după aceea. Suporţii au baza pe arcul format de braţe,
aşa cum se observă şi la pintenii descoperiţi la Piatra Craivii şi la Tăuţi '',
dataţi în secolele XIII-XIV. Braţele drepte, uşor curbate sau în unghi, lipsa
omamentaţiei bogate, perforaţia circulară, sînt elemente care pledează pentru
datarea pintenilor de la Măgura Codlei în secolele XII I-XIV, exemplarele
nr. 2 şi 8 plasîndu-se la sfîrşitul acestei perioade 9•
Deşi dispunem de mai puţine analogii, ele ne ajută să datăm cele două
inele descrise mai sus. Exemplare asemănătoare primului prezentat de no i
s-au mai găsit şi În alte regiuni 10, pentru ele ajungîndu-se la concluzia că
erau destul de răspîndite în secolele XII-XIII, răspîndire la care au con
tribuit în primul rind purtătorii de origine germană. Ornamcntaţia de pe
inelul mare de la Măgura Codlei se Înttlneşte şi pc obiecte de podoabă des 
coperite în ţara noastră. Este cazul unei b ră ţări de la Oţclcni pc care autorul o
datează În secolul al XIII-lea şi la Începutul celui u rmător "· Atribuind ace
leiaşi perioade inelele descoperite În cetatea de pa Măgu ra Codlei mai subli n i em
că, date fiind locul comun de găsire, dimensiunile şi orn amen taţia, ele p a r s:l fi
fost purtate de persoane de sex diferit, eventual de soţ şi soţie.
Lucrări speciale privind lacătele şi cheile nu s-au p u bli c a t la noi. ln lips 1
acestora vom aminti studiile lui Tcmesvary Perene 12. Chei similare n u me r e l o r
1 şi 3 găsim şi la autorul maghiar13, datate în secolul XIV şi la începutul
celui următori'i. Cele descoperite la Măgura Codlei, deşi au evidente asemănări
cu o serie de exemplare semnalate pe teritoriul Ungariei 1 5, atribuite secolelor
.

7 Analizele tehnice şi de la.borator au fost fac.m.e de K. S e i

d

e

1 o n B e r c i u, Cetăţi medievale din .<ud-c.<tul T rami lva n ici, Bucu
reşti, 1968, p. 31, fig. 1 6/10-1 1 şi p. 10, fig. 3/1-3 ; 4/1 .

8 G h. A n g h e 1 şi

9

Vez.i şi anicolul lui
AE, XVIII, 1 898, p. 60-64.

G.

N

a g y, A szabofcsmegyei

1.

IIUÎzcttm k;;zepknri sarka11tyrii, în

Un asemenea i nel este publicat de 1. H a m p c 1, În AE, XIII, 1 893, p. -t55.
D a n G h. T e o d o r, Obiecte d e podoabă din tezaurul feudal timpuriu descoperit
la Oţeleni, În Arheologia Moldovei, II-III, 1964, p. 354 şi p. 347, fig. 3/1 .
12 T e m e s V a r y F e r e n c, Kulcstipusok zar-mechanizmusok fejlâdese a XV. sz azadball
în Folia Archaeologica, XIII, 1961, p. 1 5 1 -1 8 1 (pentru exemplare mai vechi sau mai noi
vezi şi lucrăr:il.e aceluiaşi autor În Falia Archaeologica, XII, XIV).
1a T e m e s v a r y F e r e n c, op. cit., fig. 47.
u Ibidem, p. 1 52.
15 Ibidem, fig. 49/16-20.
10

11

,
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.\ I l - - -Xli il6 sînt mai evoluate decît acestea şi au analogii chiar în Ţara Bîrsei,

J'l'

1 1 1 1 ba�orelicf de la biserica din Sînpetru, datat în secolul al X I II-lea17
\dăugînd formei în general, dar mai ales tijei şi florii, amănuntul că pe nici
t.na nu se întîlneşte inelul median, apărut pe la mijlocul secolului al X IV-lea,
.tpreciem că toate cele patru chei datea?.ă din secolul XIII şi din prima
jumătate a celui de-al XIV-lea.
Despre lacătele cilindrice se susţine că se întîlnesc pe un teritoriu Întins,
i 1 1 secoielc X -XI şi dăinuie pînă la mijlocul veacului X I I I H. Deşi unii cercc
t;itori le numesc de tip ,,kievian", pentru că acolo era un centru de producere
.1 lor, cei mai mulţi au ajuns la concluzia că sînt de origine romană1U. La
Dinogetia exemplarele cu cilindrul mic nealipit de corpul lacătului sînt con
�iderate mai noi decît cele cu aceste două elemente alipite, şi datate în
�ccolclc X I -XII, în categoria lor încadrîndu-se şi cel descoperit la Măgura
Codlei.
Datorită pluralităţii formelor vîrfurilor de săgeţi şi a răspîndirii lor pe
zone geografice Întinse, nu s-a ajuns la un consens în ceea ce priveşte etnici
Latea şi locul celor care au folosit pentru prima oară sau au preluat aceste
tipuri de arme. Deşi cele cu aripioare lipsesc din nivelele feudale timpurii
de la Garvăn-Dinogctia, Capidava etc., se p are că ele au fost utilizate la
noi cu mult înainte, chiar dacă nu au formele şi dimensiunile la care ajung
i n epoca feudală. Astfel de vîrfuri au fost decoperite de exemplu in mormin
tdc din secolul VII de la Vereşmort ���. şi din alte părţi. În afara graniţelor ţării
noastre ele se întîlnesc în complexe din perioada statului morav, datate în
secolul I X, in ai nte de căderea acestuia in anul 90621. În ceea ce priveşte
Moldova se crede că au fost aduse de tătari22. Săpături recente2:l efectuate
pc teritoriul oraşului Bucureşti au scos la iveală un vîrf de săgeată cu
a ripioarc şi tub de î n mănu�arc, Într-u n semibordci din secolele VI -- V I I '2t1 .
i n cetatea de pc Măgura Codlei vîrfurile cu aripioare au fost surprinse în n i ve
ldc inferioare, de obicei mai jos decît cele cu pedunculÎn general se admite că vîrfurile cu peduncul au fost folosite pentru prima
o;uă de către romani 25 de la care s-au răspîndit în Europa 26. Ele se găsesc şi
•

.

!li

17

I bidem , p. 1 60.

Das /Jurzcnland, IV, 1929, p:. �C.
18 L B a r n c :1 , Me ş teşug u rile locuitorilor din aşezt�rea

j eudalâ

1impurie,

11 1

/)inogclia,

1 , 1 ':167, p. 76 (vezi şi nota 26 În acelaşi loc).
1!' Ibidem, p. 76, notele 29-38: pentru lar:hc ascmănăto:trc vezi nota 2 8 .
�o M. R o s k a , Das ?,Cf'idische Grabfeld von Vereşmurt-Marosveresmart (Turda-Torda
.u;ul\·os, Siebenbiirgen), in Germania. 1 8, 1 934, 2, p. 123 şi urm. şi fig. 2C/1 .
�� 1 o z e f P o u 1 i k, jizni Morava zeme d avny slnvanu, Brno, 1934, p. 50.
22 G h.
D i a c o n u şi N. C o n s t a n t i n c s c u, Cetatea Scheia, Bucureşti, 1 960,
p . !l'l, nota. L
23 V a 1 c r i u L c a h u, Raport <1-'llf!r<! s.lpiiturilor arheologice e fect uate În 1960 la Ciiţelu
Nou, în Cercetări arheologice În Bucureşti, 1, 1 ':163, p. 39, fig. 25.
2 l Ibidem , p. 38.
�r, Vezi nota 22.
2 ° Pen tru o ilustrare a răspîndirii acestui up vezi şi :
M a r i a C o m ş a, A. R ă J u 1 c , c u şi N. H a r t u t h i, Necropola de incineraţie de la Castelu, În Materiale, VIII, 1962.
n. 652 nota .1 -2, p. 653 nota 1-2.
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in est la Alcedar, Novotroiţk 27 etc. La noi 28 vîrfurile de acest tip cunosc o
mare extindere în timp, dăinuind pînă î n secolul al XVI-lea, respectiv pînă
la înlocuirea arcului cu armele de foc. În străinătate sînt cunoscute şi Înainte
de secolul X I : în Cehoslovacia, Bulgaria '.l!l etc., datate tot Înainte de anul 906.
La Măgura Codlei un exemplar a fost descoperit împreună cu fragmente cera
mice lucrate la roata înceată, restul fiind Însoţite de ceramică mai nouă. Dintre
vîrfurile cu peduncul se detaşează, în special prin dimensiuni, cei cinci bolţi de
arbaletă (fig. 6 ) în general mai puţin răspîndiţi şi cu o existenţă mai scurtă.
Pentru ei se află <��nalogii peste hotare dar şi În cetăţile feudale tramilvănene din
secolele XIII-XIV (de exemplu: Tăuţi, Piatra Craivii ;�1).
Considerentele arătate ne determină să afirmăm că cele două tipuri de
săgeţi descoperite în cetatea de pe Măgura Codlei au fost folosite concomi
tent În secolele X I I I-XIV cu menţiunea că, în parte, cele cu aripioare le-au
precedat pe cele cu peduncul.
În încheiere menţionăm că aceste constatări, desprinse din analiza mate
rialului p rezentat, nu au un caracter de concluzii finale, ele urmînd a se
îmbogăţi şi aprof�mda o dată cu continuarea săpăturilor.
,

27 I. I. L i a p li ş k i n, Gorodişcc Novotroi(koc, Moscova-Leningrad, p. 22, fig. 9/ l C
şi pl . XCIII/ 1 8 .
28 Exemplare identice la E m. Z a h a r i a şi N . Z a h a r i a, Sondajul d e salvare din
necropola de la Probota, În Materiale, VIII, 1 962, p. 604 şi urm . ; I o n I o n i ţ ă, Săpăturilc
de salvare de la Trifeşti, În Materiale, VIII, 1 962, p. 737 şi u rm .
29 I o z e f P o u l i k, op. cit., p. 99; I v a n W e l k o v, Einc Gote11/estung bei Sadowetz
(Nordbulgarien), în Germa11ia, 1 9, 1 935, 2, p. 1 4 9 şi urm., pl. 1 9, fig. 1 /3-5.
a o G h. A n g h e 1 şi 1 o n B e r c i li, op. cit., p. 26, f i g . 1 3/3 ; p. 3 1 , fig. 16/5.
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METALLGEGENSTXNDE AUS DER
"SCHWARZBURG" VON DER MĂGURA CODLEI (ZEIDNER BERG)

(ZUSAMMENI'ASSUNG)

Das Kronstădter Museum hat in den Jahren 1 964 und 1 966- 1 968 Aus
grabungen bei cler sogenannten "Schwarzburg", die sich auf einem Auslăufer
cler Măgura Codlei (Zeidner Berg) bei Codlea (Zeiden, im Kreis Kronstadt)
befindet, unternommen. Es werden von den dahei gefundenen Metallgegenstănden
bcschrieben : Sporen, Schliissel, Pfeil- und Bolzenspitzen, ein Schloss und
:�\vei Bronzeringe. Auf Grund cler Untersuchung konncn clic Sporen und
Pfeilspitzen dem 1 3 . - 1 4 . Jahrhundert zugewiesen werden. Es wurden gleich
zeitig Pfeilspitzen mit Widerhaken und mit Stiften verwendet, letztere tauchen
jedoch erst spăter auf. Die Ringe stammen aus dem 1 3 . Jahrhundert, die
Schllissel aus cler zweiten Hălfte des 1 3. und vom Anfang des 1 4 . Jahrhun
derts. Das Schloss ist von cler gleichen Art wie ein in Dinogeţia und an an
dcren Orten fi.ir das 1 1 .- 1 2. Jahrhunden daticrter Typ.
VERZEICHNIS DER ABBILDUNGEN

:lbb. 2 . - 1 -4 Pfeilspitzen mit ovalem Schneidenquerschnitt, 5-7

Abb .

1.

-

Ahh. 3.

Pfeilspitzen mit Stift, mit ovalem Schneidenquerschnitt

Pfeilspitzen m n ecki�em

Schneidenquerschnitt
Pfeilspitzen mit Schaftloch und mit Widerhaken
Abb. 4.
Konische Pfeihpitzen
Abb. 5 .
Bronzeringe
. · I U>. 6. -- S pitz en von Armh rustholzen
Abb. 7.
Sporen
Al>b. 8. - Schloss
Abb. 9. - Schliis�el

-

--

-

-
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STATUTUL BRESLEI ARC ARTLOR DIN BRAŞOV
d� GERNOT N lJSSBi\CTTFI�

În evul mediu producţia de arme de diferite feluri s-a de7vol tat tn centrele
urbane ale Transilvaniei, fiind influenţată de existenţa pericolului otom an i
Confecţionarea arcurilor s-a de7voltat ca un meşteşug aparte. Încă tn prima
legi ferare (din 1 376) a statutelor breslelor din Sibiu, S igh işoa ra Sebeş şi
Orăştie, arcarii ( arcufices) apar ca breaslă separată2.
Din documente mai tirzii cunoaştem tnsă, că in mai multe oraşe, meşterii
arcari făceau parte din bresle care cuprindeau meşteşugari din diferite branşe.
Astfel, la Cluj, in 1 484, arcarii erau organizaţi tn aceeaşi breaslă cu şelarii,
curelarii, săbierii, scutarii şi săgetarii 3. La Mediaş, tn 1 53 8 , meşterii săbieri,
săgetari şi scutari formau o breaslă comună cu arcarii li . La Sibiu, după cum
arată statutul din 1 545, săgetarii, arcarii, pieptănarii şi scutarii alcătuiau o
singură breaslă 5, iar din Bistriţa, dintr-un statut din anul 1 5 5 2 6 cunoaştem
breasla şelarilor, săbierilor şi arcarilor.
La Braşov, meşteşugul arcarilor era cunoscut pină in prezent prin menti 
onarea senatorului Nycolaus Arcufex, care apare intr-un document din 1 397 7
şi a senatorului Clemens Arcufex (Arcupar, Bogner), din perioada 1 5 05-1 5 1 5 ,
care a fost villic al oraşului in 1 5 1 5 şi castelan de Bran tn anii 1 507 şi 1 5 24 s.
De asemenea, din registrele de impo7.ite din ultimul pătrar al veacului al XV-lea
cunoaştem nominal aproximativ 20 de arcari 9, iar din socotelile B raşovului
din prima jumătate a veacului al XVI-lea tncă 1 2 arcari 1°.
.

,

1 Şt. P a s c u, Meşteşugurile din Transilvania pînă în secolul al XVI-lea, Bucureşti.
1 954, p. 70.
2 Z i m m e r m a n n - W e r n e r, Urhundrnlmch :wr Geschichte dcr De u r g hcn in Siebmhiir.� en, II, Sibiu, 1 897, nr. 1 057, p. 452.
3 St. P a s c u, nţJ. ci t . , p . 1 36.
4 Dr. Victor We r n c r, Dic Mcdiaschcr 7.un/r- UrbtlldC11, l\fcdiaş, 1 9 1 0, p. 4 8 .
" Arh. st. Sibiu, Litteral ia Imtrumenta, V, nr . 1 41 9, fila 27 ,·erso
fib 2 8 rccto.
r. Arh. st. C:luj, Arhiva oraşului Bistri�a. Documente, anul 1 552, nr. 3.
7 Z i m m e r m a n n - W c r n e r, np. cit., III, 1902, p. 1 75 (nr. 1 39 1 ) .
B Friedrich S t e n n e r, Die Beamten der Stadt Bra<so (Krnnstadt l , Braşov, 1 9 1 6, p. 1 3 :
cf. şi Quellen zur Geschichte der Stadt Krn nsta dt , I , 1 886. p. 582. Un donuncnt semn.lt de
c:Iemem A rc u fex �te publicat de N. I o T g a În Hurmuzahi, XV, 1 , p. 235-236 (nr. 430).
9 Cf. Quellen . . , III, 1 896, p. 842, s. v. Bogner.
10 Ibidem, I, p. 696, s. v. Arcu fex şi Arcupar şi p. 700 s. v. Rogner; II, 1 R89, p. 708 s. v.
Arcufex şi p. 715 s.v. Bogner; III, p. 842 s.v. Bogner.
-

.
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Într-o con firmare din 6 septembrie 1 5 - P ni s-a păstrat şi statu tul b reslei
arcarilor din Braşov, Întocmit la 25 august 1 50 5 . Acest document, încă nepu
blicat, constituie singura dovadă asupra existenţei la Braşov a unei bresle sepa
rate a arcarilor 11_ Documentul nu este cuprins nici în cunoscutul repertoriu
al documentelor de breaslă din Braşov, editat în 1 8 8 6 12. El a fost înregistrat în
perioada 1 8 8 7- 1 8 92 În inventarul colecţiei de privilegii din arhiva oraşului,
de către arhivarul Friedrich Stenner.
*

Vom prezenta mai întîi pe scurt conţinutul documentului, al cărui text ori
ginal îl dăm în anexă.
Senatorul Klement Bogner 13, împreună cu Stephen 14 şi Kristel Bogner 15,
cetăţeni din oraş şi meşteri arcari, au cerut magistratului Braşovului aprobarea
statutului breslei arcarilor; după ce statutul a fost verificat, îndreptat şi aprobat
a fost transcris de notarul oraşului, Nicolaus, şi eliberat b reslei. Statutul con
tine u rmătoarele prevederi :
1 . Cel care a învăţat meşteşugul În a fara b reslei, la Braşov, În Moldova,
Tara Rom�nească, Transilvania sau altundeva, să nu fie tratat ca meşter, dedt
după ce a plătit taxele de meşter.
2. Ucenicii să nu fie ţinuţi neangajaţi oficial mai mult de 1 4 zile, dacă nu
sînt fii de meşteri. Taxa de intrare la ucenicie este de 2 florini, iar meşterul
şi noul ucenic trebuie să dea îmoreună un ospăţ pe seama breslei.
3. Timpul de ucenicie este de 4 ani. După terminarea uceniciei, dacă calfa
vrea să se căsătorească, să dea breslei 4 florini, un cozonac şi două octavale de
vin şi să facă lucrarea (proba) de meşter.
4 . Pentru fiii de me şten, taxa de intrare la ucenicie şi timpul de ucenicie
sînt reduse la jumătate, iar taxa de meşter este de numai 1 florin, un cozonac
şi două octavale de vin.
5. Lucrarea de meşter.
6. Excluderea pe viitor de la intrarea în breaslă a celor ce nu erau germani.
7. Nici un meşter să nu l ucreze în Moldova, Ţara Rom�nească sau în
Secuime, altfel pierde dreptul de meşter.
... s.... Meşterul să ţină numai un singur ucenic sau un lucrător plătit cu
saptamina.
9. Importul de arcuri se pedepseşte de jude, iar dacă un meşter membru al
breslei ar face acest lucru, pierde dreptul de meşter, pe care ti poate redobtndi
numai plătind din nou taxa de meşter.
1 0 . Dacă un meşter n-are de lucru, să nu l ucreze drept calfă, ci cu ?.iua
la un alt meşter.

Arh. st. Braşov, Fondul Primaria Braşov, Colectia Privilegii, n r. 753.
1886. VII + 53 pag.
13 Vezi nota 8.
1 4 Probabil identic cu cel caT"e apare între 1486-1497; cf. Quellen, III, p. 747 şi la
1 502, cf. Hurmuzaki, XV, 1 , 158 (nr. 290).
Probabil identic cu Cresrel Bogner din cartierul Portica care apare Între 1489-1500
(Quellen, III, p. 660), deoarece alti doi Creste! Bogner .din cartierul C'A>rpus Christi ap;u numai
pînă la 1490 resp. 1488 (Quellen, III, p. 691 şi p . 697).
11

12

15

Verzechnis der Kronstădter Zunft-Urkunden, Braşov,
n.
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Jignirile şi calomniile în cadrul breslei sînt pedepsite cu o amendă
aspri.
1 2 . Meşterul care cumpără coarne de bivol fără ştirea starostelui, să fie
pedepsit cu 1 florin.
U. Starostii să controleze calitatea produselor şi să confişte ar.curile neco
respunzătoare.
14. Dacă lucrarea de meşter este executată necorespunzător, se plăteşte
o amendă de 2 florini.
1 5 . Cine nu respectă statuuul să fie anunţat judclui pentru a fi pedepsit.

de

11.
12

*

Statutul, după cum se poate vedea, conţine prevederi destul de amănunţite
şi prezintă caracteristicile generale ale breslelor, în primul dnd constrîngerea
de breaslă. Prevederi·le statutului arată că meşteşugul arcarilor era practicat şi
în Moldova şi în Ţara Românească. Se pare că au fost chiar cazuri în care
şi meşteri arcari din Braşov practicau meşteşugul în ţările române, iar unii
dintre arcarii braşoveni au învăţat meseria în atelierele de acolo. Breasla, pen
tru a-şi păstra monopolul asupra producţiei de arcuri, interzice acest lucru
şi pretinde meşterilor care n-au comenzi suficiente, să lucreze în cadrul breslei
cu ziua . Aceasta este o prevedere originală şi ncîntîlnită în alte statute . Carac
terul restrîns al sistemului de breaslă şi tendinţa de exclusivitate se manifestă
şi în prevederile care avantajează fiii meşterilor şi exclud de la dreptul de a
fi primit în breaslă pc cei care nu erau germani. Meşteşugul arcarilor, la
data întocmirii statutelor era în decădere din cauza folosirii în măsură cres
cîndă a arbaletelor şi a armelor de foc Hi. De aceea, prevederile care îngrcuiau
accesul În breaslă au şi un sens economic, Întrucît ele permiteau să exercite
meşteşugul numai adţi meşteri pentru cîţi această îndeletnicire asigura o exis
tenţă echitabilă. Acelaşi scop îl u rmăresc şi prevederile cu tendinţe de nivelare,
care caută să împiedice ridicarea economică prea mare a unor meşteri prin
folosirea de ajutoare.
La 6 septembrie 1 54 7 arcarii Michael, J\ndreas, Joannes şi Joseph au prezen
tat, În numele tuturor membrilor breslei arcarilor, ma gi stratului Braşovului sta
tutul din 1 505, scris pe hîrtie, cu rugămintea de a fi confirmat. Cererea lor
este îndeplinită şi notarul oraşului transcrie statutul pe pergament, documentul
fiind autentificat cu sigiliul oraşului din 1 429 17• Pecetea este aplicată în ceară
roşie într-o capsulă de lemn, atîrnată cu un şnur roşu-alb.
Legăturile arcarilor braşoveni cu ţările române, care reies din prevederile
statutului, sînt confirmate şi de registrele vigcsimale. Astfel, în registrul de vigc
simă din 1480- 1 48 1 , privind comerţul cu Moldova, apare Johannes Bogner l�'.
În registrele de vigesimă privitoare la comerţul cu Ţara Românească apar în
16 Şt. P a s c u, op. cit., p. 1 73- 1 74.
11 Cf. F. z .i m m e r m a n n, Die mittelalterlichen Siegel der Stadt Krowtadt wul Je.<
/lurzenlănder Distrikts, în Korrespondcnzblatt des Vereins /iir siebenbiirgische Landeskundc, I,
1 878, p.
18

Quellen, III, p. 2.

1 16.
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1 5 03 Clemens .Arcufex I !J şi Cristoff Bogner 120, iar În 1 5 30 este menţionat
Michad Arcufex �:t. Acesta din urmă mai apare de patru ori În registrul de
v igesimă din 1 5 -+2 '22, apoi în cel din 1 54 3 :!3 şi din 1545 ""· Trebuie arătat însă
că în registrele de vigesimă nu este vorba de arcuri, ci de produse pe care
a t carii braşoveni le aduceau din ţările române. Aceste produse erau însă
achiziţionate probabil cu banii realizaţi în urma vînzării arcurilor.
Statutul breslei din 1 505 şi confirmarea din 1 5 4 7 aduc o nouă contribuţie
la istoria breslelor din Braşov şi din Transilvania. Documentul constituie tot
odată o dovadă a practicării meşteşugului arcarilor şi În ţările rom:lne, cu
care arcarii braşoveni aveau legături comerciale, atestate de registrele
vigesimale.

ANEXE
I
1 5 05 august 25, Braşov - Magistratul Braşovului, la cererea reprczeman\tiOr brc,lci
arcarilor din Bra�ov confirmă statutul acestei bresle.
Confirmat de magistratul Braşovului la 6 septembrie 1 547.
Arh. �t. Br.lŞOY, Fondul Primăria Braşov, coleqia Privilegii Nr. 75 3.
lm Jar des Herren Tauscnt Fiinfhunden Fiinff am ncchstcn Montag n.Kh S. ll.utlwlo
mcm ta� des hcyi igcn Zwcl fibotten, scind komcn for vns Richter vnd . llurgcr diescr Stat!
Kronn, clic Ersamen Maystcr cle r Bogner, nemlich dcr wcys vnd vorsichtig Hcrr Klcmcnt
Bogncr ci:1 gcschworner Burgcr dieser Statt Kronn, mit sampt Stephan vnd Kristel llogncrn,
allc Einwoner dicscr Statt Kronn, habcn vns dicse nach�eschriebenc Anickel in vnscr Gc
gcnucn.ikant vorbracht, vnd vns flcyssich gebeten das wtr solche A rtickel lcsen, vnnd czu
Bebai wng vnnd llckrcfftigung ircr Brudcrschafft des Bogncrhantwcrcks dicselben bestctigcn
wol t,·n, so habcn wir Richter vnd Rat dicse nachgcschribcnc Artickcl billich geordnct, gclesen,
gdobt vnd vor guctt angeschcn, vnd dicsclbigcn zu cincr Erhahung, vnd Czuncmcn dicscs
offt gcdachtcn Hamwercks, durch dcn ersamen Magistrum Nicolaum vnsern geschworncn
Stadtsdtreyber fleyssig abgesduieben, mit vnsern gewanligen Stattsigel bestetigt vnd bckreff
tigt. Wekhe von Won czu \Yorten lautcn also :
Zum Erstcn. So ycmant das llogncrhamwerck ausserhalb cler Czech gelernct hett, es
wcr hic czu Kronn oder in dcr Molda, odcr in Bleschlandt, in Sybemburgen, odcr anders wo,
Jcr soli alhie nicht gcfiidert wcrden von den maystern, allcin er richtet sich zuvor mit cler
Zech als es zimlich vnd redu ist.
Zum Andercn. So ein Maystcr cinen Lccriungen wolt dingen, cler dann nicht eincs
l\1,1ystcrs Son werc, so sol cr in �1icht lenger vngedit? gt l asscn bey im haltcn, als vi_erczc-hcn
T.1g, sundcr cr soli dcn Jungc �l dmgen Uf!� dcr Lecrrung _soli bey den �ldamasch r� rd_erlcgcn
zwen Culdcn, cler l\1ayster mnt dcm aull�cnommen Leerrungcn sollcn ern Mall mncmandcr
der Czcch geben, cler Maystcr die Hellfft vnd cler Lecriung auch den halben Tayl.
19
20

Ibidem,
Ibidem,
2 1 Ibidem,
.,., Ibidem.
2 :1 Jbidelll,
2t Ibidem,

p. 2 1 .
Il, p. 225 .
III, p. 1 89, 193, 2C: I , 2C:7.
p. 236.
p. 297.

p. 13.
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A uch sol! er nic � t n� ehr Lecr Jar. dicnen als vier Jar, vnnd wo der _Leeriung redlich
_
, m dy Ee woit seczen, soli cr cler Czech geben v1er Gulden, vnd
aussgcd1ent
hen, vnd s1cn
keyn Mall soli er czu der Zeytt, sundcr ein Klot<ch vnd zway Achteyl Weins soli er ver
pflidn scyn czu geben, vnnd clas Maystcrstiick sol! cr cino.c) gen.
lst er eines Maysters Sunn, so soli er bey den Aldamasch nit mer als ein Gulden, vnd
das M.all die Helfft gebcn, vncl wll nicht mcr als o.way Jar dienen, vnnd wenn er sich
verendcrt, soli cr geben cin Gulden vnnd kein Mall, sundcr cin Klotsch vnd czwc y Achtcil
Weins.
Das Maisterstiick diescs Hantwercks, das erst i�t cin Kopphorn geschnitten vnd gc
schlidn, das anncler Stiick er soli eincn Pogcn guctt czu ruck o.ichcn, d as clrittc, er soli dcn
Pogen rcchtschaffen aussbercitten.
Dy Vnger dic ycczundt inn der Czcch sein, clic solicn auch hinfur uar cin blcvhen mit
sampt ircn Synen, abcr czukunfftig sol man keinen aus andern Czungcn aulls H·antwerck
nemen ah nur Deucltschen.
Es sol! kein Meyster yn dic Molda, Blechlandt, ader Czekclandt czihen, czu arbeyttcn
daselb, bey verlierung cler Czech.
Es soli auch kein Maystcr czwecn Lceriungcn. auch nicht czween Wochenknccht aufi
ein mal halten, sonder ein Mayster mag einen Leeriungcn halten ader eincn \X"ochenknecht,
vncl nicht einen Leeriungen, vncl auch eyncn Wochenknecht miteinancler.
So yemandt cler nicht inn der Czech wer, anderstwoher Băgen wurcl bringcn, der ist sy
verfallen clem Gericht, wiircl aber cin Maister auss cler Czech das thuen, 'o verfclt er clic
Czech, vncl sol sich auff ein newes einrichten.
Wenn clas ein Meyster czu weilen nicht Arbcytt hett, so sol! er nicht i n n Gesellcn
Stat arbeyten, sonclern er sol mitt clem Tagwerck arbeyten ynn dcr Czech, die Mayst.cr sollen
in nicht vcrwcrfen.
So cincr clcn anderen in der Czech vncrt vnd schmehct m1tt \X'ortten, dcr ist ver
fallcn ciu einer Straff Asper zwelff.
Item kain Mayster sol Pyffcl Homer kauffen, on Wisscn des Cechmaystcrs, bcy dcr
Straff eines (;ulclenn.
Item clic Czcchm.tyster �ollen dy Arbeyt besehcn, das mann gutt Arbeytt mach, wer
abcr nicht rechtschaffcne Arbeytt win machcn, dcr hatt dic Arbcyt vcrlorcn.
Wcr clas Maystcrstuck nidn rcchtschaffenen virdt machcn, der hau ver l .!l len czwl·m
C ul dcnn
Wcr cler Czech in d icse n Anickclen allen mitcinanclcr nidn wircl gehorsam sl'În, den
sollcn clie Maystcr dem Hcrren dcm Richter anczcigcn, dcr wirdt inn nach dcr Verschuldung
wol wisscn cw straffen.
.

II
Magist r.nul llraşov ului confirm,\ pentru breasla arca:·i:or din
1547 sept. 6, llraşov
Braşov statutul emis la 25 august 1 505.
Arliivclc Statului Braşov, Fondul Primăria B raşov, Colcqia Privi:cgii n r . 75.'.
Orig., perg., pecete atîrnată cu şnur roşu-alb. Pc vcrso menţiunea ulterioară : Der Bo�ncr
Zechbricff Van einem W. W. Rhatt.
Wir Johannes Benckner Richter, l\brtinus Draucl, Johannes Kcmmdl, Johannc�; Hach.
Mattheus Greff Honn, Crystannus Hyrscr, Petrus Schneider, Jacobus Kirsch, Michael Ron,
Lucas Gruingras, Johannes Of, Stephanus Gryessing, Simon Golclschmit, Damasius Krauss,
Simon Dilch, Walentinus Wagner, Dominicus Kirsncr, vnncl Thomas mitt clem Bartt, gc
schworne llurger clieser Statt Kronn, thuen kunclt, vnd czu wissen, clas nach dem wir am
Dinstag vor clcm Feyrtag Maricn Gcburt in vnscrm Ratthaus in aincm sitzcnclen Rat beycin
.t nclcr versamlct, vncl gesessen weren, sein vor vns crschinen clie ersamen Man Michacl, An
drcas, vnd Joannes, Joscph, alle Bogner, Einwoner vncl Mitburger diescr Stat! Kronn, in
--
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Namen vnd Person, aller andercr Mayster de s llogner Hantwen:ks dicser Statt Kronn, haben
vm aingcczaygt vnd dargeraicht ct!ichc Artickel ires Hantwerck cler Bogner Czech belangcnt,
auff cinem Pappyr geschrycben vnd mitt vnten auffgetrucktem Sigel bekrefftigt, inncn von
ci nem erbarn Ra tt vnsern Vorcltcrn czugcsagt, haben vns fl e y ss i g angelangt vnd gebeten das
wi• s0khe A nicke l inen ;1 uff c i n Pcrgamcn geschrieben vncl mitt vnsercm Stattsygil bekrefftigt
bcstcttigcn wolt en , auff clas sye in Krafft clcs selb i gen vnnsers Pricffs nach Laut diescr vnt�n
ge�.duicbncn Anickcll in cincr guctcr rechtgcschaffcncr Ordnung ire llogner Czech, vnd llru
dcrsl·halft mochtcn erhaltcn, wekher A rtickel Laut vnd Inhalt ist diescr, als ernach iolgt:
(Urmează documentul din 25 august J 5C5, reprodus mai sus ca An ex a 1 ) . Darum wir obcn
gcdachtc:1 Richter vnd Ratt >O wir J,iesc Anickel der Bognerpruederschafft Fleyssig b e sen ,
�clcsen, verstanden vn d vo r g uct ange'ecn habc n, sondcrlich der Vrsachen halbcn clas cly
namhaiitigcn crsamcn vnd wcyscn He r ren vnser Vorelter derselbigen Czant clieser Stadt
Racltsherren (Scliges Gedcchtniis) solchc guettc Orclnung in dieser Czech des llogncr Hamwcrcks
o.u machcn, sich hoch be fli , s :n vnnd hcmuc; haben, auch angcsehcn dic fleyssige vnd dcmu
t igc
Pitt, cler offtgedachtcr Maystcr dcr llogncrbruderschaft, haben diese Anickel allc gclobt
( g l c i c h wic auch vmerc Voreltcr) aufl cin Pc rga m cn lasscn abschrcrben vnd diesclbigen mitt
vnscrcm grosscrcn anhangenden Stausigcl bekrciftigt, ynen giinsuckleychcn o.ugcsagt ,·nd
gcgcben .
lst geschehen in vnserem Radth � us am tag obe n gcschr.icbcn lin Jar des Herrn Tausend
lii n fihu n den syeben vncl viercz i g.
Notă: Ortografia or i gi nal u l u i a fost păstrată, n u m a t incomccvenţclc fo losi ri i l iterelor
majuscule au fost înlăturate, aplicînd regulile anuale, adică �criere.l cu majuscule a numelor
proprii, la început de propoziţie şi a �ub>tantivclor.

DAS STATUT DER BOGNERZUNFT AUS
BRAŞOV (KRONSTAD'I)
(ZUSAMMENFASSUNG)

Der Verfasscr veroffentlicht das in dcr Fachliteratur bisher noch unbekannte
Statut cler Kronstădter Bognerzunft vom 25. August 1 505, das in einer Bestă
tigungsurkunde vom 6. Septembcr 1 547 erhalten ist. Das Statut ist cin neucr
Beitrag zur Zunftgeschichte K ronstadts, wo am Anfange des 1 6 . Jahrhundcrts
cine selbstăndige Bognerzunft bcstand. In anderen Stădten - Klausenburg
( 1 484). Mediasch ( 1 5 3 8 ), Hermannstadt ( 1 545) und Bistritz ( 1 552) - waren
die Bogner in gemeinsamen Ziinften mit Meistern anderer Gewerbe zusammcn
geschlossen. Das Kronstădter Statut enthălt ausfiihrliche Bestimmungen, am
denen die allgemeinen Merkmale der Zunftwesens - in erster Reihe cler
Zunftzwang - ersichtlich sind. Das Statut ist gleichzeitig cin Beweis fiir die
Ausiibung des Bognerhandwerks auch in der Moldau u nd Walachei. Die
Arbeit behandelt die Handelsbeziehungen cler Kronstădter Bogner zu den
rumănischen Fiirstentiimern.
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DA TE DESPRE STRîNGEREA CENSULUI îN SATELE DOMENIULUI
BRAN IN ANII 1 556-1 560
de FLOREA COSTEA

Cetatea regală B ran împreună cu domen i ul conferit 1 ajunge în urma
ălogirii din anul 1 498 � sub stăpînirea B raşovului. În seco l ul al XVI-lea
domeniul era format din cele şapte sa te săcclene (Cernatu, Turcheş Baciu,
Satu Lung, Tî r lungeni, P urcăreni şi Zi zin) la care se adaugă Crizbavul şi
Apaţa. Scoase de sub juri sdi qia nobiliară în anul 1 500 de că tre regele Vla
dislav :l, alături de alte concesii pe care acesta le face Braşovului, satele săcdene
vor deveni importante surse de ven�turi pentru oraş. Ca şi cheltuielile, veniturile
au fost riguros consemnate într-o bogată documentaţie păstmtă În arhive. Cea
anterioară anului 1 5 5 5 a fost publicată de Hurmuzaki-Densuşianu 4• Cum pen
tru perioad a următoare infor m aţiile sînt sărace, � ne-am propus să prezentăm
cîteva date care, îmbogăţite în v ii tor, să cuprindă răstimpul dintre 1 5 5 5 şi 1 600.
Treburile administrative, atît ale domeniului cît şi ale cetăţii, sînt şi
acum atribuite castclanilor (Burggrawen). lntre 1 5 5 6 şi 1 560 documentele înscriu
Joi castclani pentru fieca re an: Mihail Roth, ajutat în 1 5 5 6 de Simion Aurarul,
iar dm anul următor de către Stephan Greyssing. Ambii castelani aveau grijă
de întocmirea registrelor de venituri şi cheltuieli ele care e rau raspunzatori în
faţa consiliului municipal braşovean.
Din lista satelor supuse B raşovului la 1 498, l ip se sc cele elin imeoiata
1 p r opi c r e a cetăţii B ranului. Aşezări de agricultori
�i păstori, acestea erau
încă libere, situaţie de care se vor bucura pînă către şfîrşitul secolului
al XVII I-lea. Domeniul însă rămîne subordonat Braşovului, economic şi
j u ridic, pînă în secolul al XIX-lea.
Censul era, ca şi mai Înainte, reparnizat pe curţi, unităţi impozabile ce co
respundeau gospodăriilor. Înscrierea se făcea pc cap de familii. De obicei per�
soana înscrisă plătea singură o anumită sumă. Există însă cazuri
deşi
,

z

,

.

-

l Alcătuirea domeniului va suferi repetate m odi fi că ri În urma d an ii l or pe care regele le
Î.Kc unor per-oane particulare, biserici şi mănăstiri.
2 Cf. D. P r o d a n, Inbăgia în Trawilvania Î11 secolul XVI, Il. Bucureşti, 1 968, p. 621.
3

t

Ibidem, p . 622.

H u r m u z a k i - D c n s u ş i a n u, Documeme, , · o\. 11/3, Il/4, Il/5.
'' Acest neajuns a fost înlăturat de ampla lucra r e a acad. D. Prodan citată mat
Articolul de faţă conţinînd elemente de detaliu am co nsiderat utilă publirarca lui.
7 -

Cumidava
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puţi,ne - cînd suma era achitată de două persoane. Nu era necesar ca obligaţia
să aibă o valoare ridicată pentru a fi divizată. Aşa stînd lucrurile se poate afir
ma că listele censuale oglindesc fidel situaţia gospodăriilor ţărăneşti şi oferă date
preţioase referitoare la numărul locuitorilor, la evoluţia şi stratificarea lor.
Pentru a ilustra aceste aspecte prezentăm:

�
1556
Anul

1557
1556
1559
1560

1 . Numărul gospodăriilor 1mpuse la plata ccnsu l u i

Apa\a

73
72

77
77
74

llaciu

33
3

2

33
34

33

Cernatu

44

43

47
47
47

Criz-

bav

63
59
59
56
56

l'urcareni
21

Sa tu
Lung

103
02
106
103
09
1

20

23

22

21

1

111

.11111

Tîrlungem

30
31

3:.1
31
35

1 5 56 - 1 560:
d1c�

Zizin

77

14

Tur-

70
69
72
79

Total

15 452
14 442
14 463
15 46·1
467

2. Evoluţia censului în aceşti ani pe familii, sate şi domeniu.

�
ul

1556
1557
1558
1559
1560

Apaţa

llaciu

Cernatu

Crizbav

48,29 18,31 33,40 40,05
49,22 7 16 0 20 39,39
75,32 26,43 45 , 2 57,47
46,27 60,04
77,31!
79,05 26,31! 46,45 60,15
1 ,

3 ,

2

27,07

330,26 116,33 203,04 258,12 1
Tot domeniul: 1 9 1 1 florini 14 aspri
Total
sat

l'urcarcni

Sa tu
Lung

62,17
61,49
9,5
94,13
9,0

15,33
15,33
23,11
23,27
23,33
0 1 ,3

71 /

4 1

4 4

2

40 7 ,341/2

Tîrlungem

0
30,32

20,05

20 , 1

31,36

30,17

Turcheş

40,35

41 ,45

Zizin Total

12,33 292,28

63,48
436,4:.1
66,30 18,42 445,05
448
65,
47

1 2 ,32 268,:.17

H 1 ,42

1 8 ,48

133,1/2 279,7 1/1 8 ·1 7
1,

Pc domeniu trăiau deci un număr de familii impozabilc ce oscila Între
H2 şi 467. Cu excepţia 'anului 1 5 5 7 a cxi9tat o permanentă tendinţă de
creştere a numărului lor. În acest an însă un spor se înregistrează numai la
Tîrlungeni (o familie), în celelalte sate constatîndu-sc o scădere de 1-4 contri
buabili. La Crizbav scăderea numărului celor impuşi devine un fenomen per
petuu, în 1 560 numărllll familiilor fiind cu 6 mai mic dedt în 1 5 56. Creşteri
se realizează la Tîrlungeni (5 faţă de 30), Turcheş (7 faţă de 70), Satu Lung
(6 faţă de 103), fenomen care poate avea la bază numai sporul natural. Faţă
de începutul secolului creşterea este însă considerabilă: Baciu ( 1 560) 34 familii
faţă de 1 1 ( 1 5 1 4), Turcheş 77 faţă de 35, Cernatu 47 faţă de 27, Saw Lung
1 09 faţă de 50, Tîrlungeni 35 faţă de 20, Purcăreni 21 faţă de 1 6, Crizbav 56
faţă de 36, Apaţa 74 faţă de 3 1 . Numai în Zizin cifra rămîne aceeaşi: 14.
Chiar între 1 5 5 5 şi anul următor există deosebiri : Baciu 29 faţă de 33, Turchcş
65 faţă de 70, Cernatu 42 faţă de 44, Satu Lung 98 faţă Jc 1 03, Tîrlungcni
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27 faţă de 30, Crizbav 60 faţă de 63, Zizin 14 faţă de 1 5 , cu excepţia
Purcărenilor unde rămîne constant (2 1 ) şi a satului Apaţa unde scade de la 73
la 70. Comparativ cu creşterea masivă dintre 1 5 14 şi 1 560 - În unele localităţi
de peste două ori - cea dintre acest din urmă an şi sfîrşitul secolului este mai
lentă (între 1 şi 1 5 familii, exceptînd Tîrlungenii unde celor 35 li se mai adaugă
24). Doar în Cernatu, în 1 599, sînt cu trei mai puţine decît în 1 560.
În liste nu s-au găsit precizări din care să reiasă provenienţa celor care
apar în plus. Este greu de admis, cel puţin pentru o parte din sate, că diferenţa
dintre 1 5 14 şi 1 556 să se fi realizat numai pe cale naturală. În schimb cea
dintre 1 556 şi 1 560 pare a nu avea altă sursă. Satul Turcheş contribuie singur
cu un sfert din creşterea globală din cei 5 ani. In 1 560 extremele sînt: Zizinul
cu 14 gospodării şi Satu Lung cu 1 09. Apreciind că fiecare familie era compusă
din 5 membri rezultă că pe domeniu trăiau peste 2 300 persoane (în 1 560),
oifră care indică o densitate ridicată pentru acea epocă. În 9 sate din Bihor
numărul familiilor se ridica (în 1 570) la 260 ti , iar în Solnocul de Mijloc
(în 1 569), În 40 de aşezări, din care trei urbane, trăiau 1 500 familii de iobagi 7•
Analizînd sumele încasate de la ţărani în aceşti ani se poate lesne observa o
creştere substanţială începînd cu 1 5 5 8 . Î n pri mii doi ani ( 1 556- 1 557) se face
specificaţie şi pentru stipendiu, care se percepea o singură dată. Din 1 55 8
stipendiul trebuia achitat în două rate după c u m indică ş i termenii sub care
este menţionat: "summa prioris stipendii" şi " summa posterioris stipendii " .
C:de două rate sînt î n general egale. Valoarea lui depăşeşte de regulă p e cea
a censului o rdinar. Din 1 55 8 însă, pe aceleaşi liste cu censul nu se mai înscriu
�i stipendiile. În schimb se revine la strîngerea censul ui de două ori pc an :
primăvara, la sărbătoarea sfîntului Gheorghe şi toamna, la sărbătoarea sfîntului
Martin, aceasta in urma aplicării unui decret mai vechi al reginei Isabella.
Consecinţa este că fată de anii anteriori censul urcă apreciabil, de la 292 flo
rini şi 28 aspri în 1 5 56 la 448 florini în 1 560. Pe întreaga perioadă se plătesc
1 9 1 1 florini şi 14 aspri, sumă ce echivala cu aproape 1/S din tributul anual
datorat Porţii de către Transilvania ll, cu valoarea arenzii vigesimei oraşului !l,
sau cu jumătate din preţul unui sat din Ţara Românească vîndut În acelaşi
timp cu iobagi cu tot 1 0 .
Censul permite şi aprecieri privind stratificarea ţăranilor. Avînd în vedere
că un florin se plătea pentru o sesie Întreagă se poate constata că: 300fo poscdau
0
o jumătate de sesie, 9,5°/o patru cincimi de sesie, 8,5 /0 o jumătate de sesie,
lUtul de 5 20fo beneficiind de un sfert din această suprafaţă sau de mai puţin.
Comparată cu cea de pe alte domenii, situaţia ţăranilor de pe domeniul Bran
se înscrie pe o linie medic, în orice caz inferioară celor din nordul ţării
G I. P a t
7 Ibidem.

a

k i, În Istoria României, II, 1 962, p. 89 1 .

B Tribuwl a foq fixat În 15-1 1
la suma de 1 :J.C:JC florini şi s-a menţinut astfel pîn:i
1 575.
u Radu
M a n o 1 c s c u, Cnmer(ul Ţiirii Româneşti şt Moldovei cu Braşnvul (Scl·olclc
\:IV-XVI), Bucureşti, 1965, p. !l4 şi 1 7 R.
to D. M i o c, Cuanttt1111tl birului În Ţara Românea.<cii Îtl secolul .\'VI, În SMIM, V,
1 962, p. 1 5 3 .
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(domeniul Baia M are l a 1 566 1 1). Ca greutate a sarcmu, pentru aceeaşi supra
! aţă, nu existau deosebiri, în toată Transilvania beneficiarul unei scsii trebuind
să plătească un florin. Repartizarea pămîntului pe familii se deosebea însă de
la un domeniu la altul. Pentru aceeaşi perioadă în comitatul Solnocului de
Mijloc gospodăriile cu o scsie reprezentau doar 4% din total, în Bihor 1 2,30°/o
etc., în timp ce la Bran numărul lor se ridica la aproape o treime. în schimb
familiile cu o j umătate de sesie erau mai numeroase în Solnoc şi Bihor. Î ntre
cei săraci echilibrul este evident. Dintre cde 9 sate, cel mai înstărit era Zizinul
unde 66,3.3j0;'0 din gospodării erau înscrise cu o sesie. Situarea terenurilor la
limita dintre munte şi cîmpie transforma Însă cantinatea respectivă într-o noţi
une foarte relativă. ln aceste condiţii obligaţia ccnsuală devenea deosebit de
incomodă şi nu întotdeauna solvabilă. Pentru a înlesni o orientare mai exactă
asupra a ceea ce Înseamnă ea pentru ţărani vom da preţurile unor mărfuri
vîndute pe piaţa braşoveană în perioada respectivă : 1 găleată de ovăz = 6,5
aspri ( 1560); 1 găleată de mazăre = 32 aspri ( 1 562); 1 butelie de vin de
Dumbrăveni = 10-16,5 aspri ( 1 560); 1 vadră de bere= 9 aspri ( 1 560) ;
1 bou = 3 florini şi 3 3 aspri ( 1 5 5 5 ) ; 1 cal = 5 florini (1 560) ; 1 maramă -- 1 7
aspri ( 1 560); 1 majă de plumb = 4 florini ( 1 560) 1:!.
Florinul şi asprul sînt singurele monede menţionate. (Din calcule rezultă
că un florin era echivalat cu 50 aspri).
Din liste se mai desprinde constatarea că atît numărul celor impuşi cît şi
ccnsul erau într-o neîntreruptă creştere. U rcarea ccnsului nu arc la bază
numai înscrierea de noi gospodării, destul de puţine de altfel. Plusul înregis
trat de la an la an se datoreşte creşterii individuale a impozitului mai ales la
familiile aflate în posesia unei jumătăţi de sesic sau mai puţin. În 1 560 numărul
scutiţilor de plata impozitului este mic, cazuri mai dese întîlnindu-sc înainte
de 1 5 5 8 . înlocuirile care se făceau în liste erau Întotdeauna prilejuri de m aj o
rări (familiile noi se înscriu anual, de regulă la începutul tabelelor). Creşterea
cea mai pronunţată s-a obţinut însă prin impunerea dublă, începînd din 1 5 5 8 .
Chiar din primul an ea aduce vistieriei Braşovului un venit în plus de 148 flo
rini şi 6 aspri. Noua formă de percepere echivalează cu o creştere Între l OD%
(Crizbav, Zizin) şi 1 250fo (Apaţa). Individual ccnsul oscila între 1 florin (în
fiecare sat exista un număr de familii care plăteau această sumă) şi 3 aspri
(Cernatu, Zizin ).
Despre alte obligaţii, în bani sau în natură, nu mai întîlnim mcnţiuni în
listele ccnsuale .
Din cele expuse rezultă că la mijlocul secolului al X V J -Ica pc domeniul
supus Braşovului trăia o populaţie n umeroasă.
Obligaţia în bani a ţăranilor de pc domeniu, pentru pămîntul pc care-I
lucrau, era similară cu cea de pe alte domenii din Transilvania, mai uşoară
însă decît în Tara Românească din acela�i timp 1:3. Profitînd de un decret
regal aplicat din 1 5 5 8, castelanii de la Bran, în colaborare cu municipalitat.:a
Il D. P r o d ,1 n,

��

��

up. cii., p. 242.
Pre\urilc 'Înt l'Xtr't'c din 'ocotclilc !hanului pc ani i rc,pcnivi.
D. M i o c , loc. cit.
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Bra�ovului, au recurs la o serie d e măsu ri prin care se u rmărea creşterea sumei
percepute. Ca u rmare, începînd din acest an, în unele localităţi obligaţia a
' crescut de peste două ori în comparaţie cu deceniul anterior. Sporirea ci per
manentă - pa ralel cu creşterea numărului locuitorilor -- va deveni o c1uză
importantă a paupNi/.ării ţăranilor de pc domeniu şi izvorul multor ncmul
{umiri despre care documentele vremii fac dese mărturisiri.

D ATEN OBER DIE BESTEUERUNG DES DOMINIUMS BRAN
(TORZBURG) IN DEN JAHREN 1 556-1 560

(ZUSAMMENI'ASSU NG)

Das i m 1 4 . Jahrhundcrt gebildctc Dominium Bran (Torzburg) wurde cler
Stadt Braşov (Kronstadt) im Jahrc 1 498 verpfănclet. Dic Einnahmen aus cler
Bcsteuerung cler Bauern stell ren eincn wichtigen Posmn der Einkiinfte des
neuen Grundherren dar.
Anhand cler Steuerlistcn des Dominiums aus den .Jahren 1 556-1560 unter
sucht cler Verfasser clic Hohe cler Steuer, clic Anzahl cler Haushalte unei
Bewohner u.a.
Das Dominium umfasste clic sogenannten "Sieben Dorfer' - von dcnen
hcute vicr clic Stadt Săccle bilden - und clic Dorfcr Apaţa und Crizbav.
Die Anzahl cler Familien im genannten Zeitraum bcwegt sich /.Wischen 442
( 1 5 57) und 467 ( 1 560). Die Gesamrbevolkcrung des Dominiums betrug 1 560
iibcr 2.300 Personen, was eine grosscrc Bevolkcrungsdichte anderen Gebieten
Siebenbtirgens gegeniiber in dieser Zeit darstellt.
Die Grundstcuer (Census) wurdc im Vcrhăltnis zu dem von einer
Familie bearbcitetcn Grund festgesetzt. Als Grundcinheit wurdc cine "Session"
angenommen, fiir die die Grundsteuer 1 Gulden betrug. Diejenigen die
wcnigcr Bodcn bearbeiteten bezahltcn entsprechend weniger Grundsteuer, bis
zu 3 Aspern ( 1 Gulden
50 Aspern). In den .Jahren 1 556-1 560 war clic
Gesamtsumme cler Grundsteuer 1 900 Gulden 14 Aspern (fast1/5 des von Sieben
btirgen cler Hohen Pfone jăhrlich gezahltten T ributs oder clic jăh rlichc Pacht
summe des Kronstădter "Zwanz,igsten" (Verkaufs:wll).
1 556 unei 1 5 57 musstcn clic Baucm ausscr cler Grundsteuer noch das sogc
nannte "Stipcndium" zwcimal jăhrlich zahlcn. Scit 1 5 5 8 wurdc clic Grundsteucr
zweimal jăhrlich - im Frtihjahr und im Hcrbst - cingehobcn, zum Unlter
schied von friiher, wo sie auf einmal gezahlt wurde. Gleichzcitig steigt auch
ihre Hohe und erreicht in einigen Ortschaftcn das Doppeltc.
Durch dcn natiirlichen Bevolkerungszuwachs wi rd auf dcm Gebiete des
Dominiums von Bran am Ende de s 16. Jahrhunderts cine besondcrs hohe Bevol
kcrungsdichte erreicht.
=
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CONSIDERAŢII PRIVIND VENIREA DIACONULUI CORESI
LA BRAŞOV
de

A RNOLD HI JTTJ\ IAN:'-l

Se ştie că diaconul Coresi a tipărit la Braşov, intre anii 1556 şi 1 5 83, cu
litere chirilice, mai multe cărţi cu conţinut religios, fiind tipograful romin care
în secolul al XVI-lea a depus cea mai complexă activitate tipografică. Opera
sa se compune din 23 cărţi în limba slavonă, 9 în limba rom�nă şi 3 slavo
române. Cu toate că nu s-a născut la B raşov, dar activînd aici, cu unele Între
ruperi, timp de 27 ani, putem privi pe diaconul Coresi ca cetăţean al acestui
oraş.
Inainte însă de a veni la Braşov, diaconul Coresi a lucrat în tipografia sla
vonă a lui Dimitrie Liuhavici la Tirgovişte, unde probabil a şi Învăţat mese
ria de tipograf.
Ultima tipăritură a lui Dimitrie Liubavici din Tîrgovişte, ce ni s-a păstrat
este un Apostol slavonesc, care a apărut În anul 1 547. In epilogul acestei cărţi,
Liubavici spune: "M-am trudit la aceasta împreună cu ucenicii mei Oprea şi
Petru ... Şi s-au săvirşit aceste sfinte cărţi de la facerea lumii în anul 7055, iar
de la naşterea lui Hristos 1 54 7 . . în cetatea de scaun Tîrgovişte " 1.
Dintre ucenicii lui Liuhavici, unul, pomenit în Apostol, şi anume Oprea,
a devenit mai tîrziu meşter tipograf, executînd În anii 1 556- 1 5 57, la Braşov,
prima tipăritură slavonă din acest oraş, şi anume un Octoih, În epilogul căruia
diaconul Coresi figurează ca cel de-al doilea tipograf. Se spune în această carte
că ea a fost tipărită "din porunca jupînului Haniş Begner, judeţul Braşovului"2,
timp în care domnea "în tara Ungurească crăiasa lsabela, fiul ci Ianăş, craiul
cel tînăr, fiul marelui lanăş c raiul. Şi în Ţara Românească era Petraşco Voevod.
Şi În ţara Moldovei era Alexandru Voevod" 3.
.

1 Ioan N. B e m b e a şi Nicolae N. B e m b e a, Apostolul tipărit În 1547 la Tîrgovişte
de Dimitrie Liubavici, În revista Biserica Ortodoxă Română, 78, 1 960, p. 5 1 0.
2 1.
B i a n u şi n. S i m o n e s c u, Bibliografia românească veche, IV (1 508 -:-.1 8 30),
Bucureşti, 1 944, p. 3.
3 1. B i a n u , în Analele Acad. Române, Seria Il, voi. 32, 1909-1 9 1 0, Partea adminjstra
tiva şi desbaterile, p. 1 8 ; N. C a r t o j a n, Istoria literaturii româneşti, voi. I, Bucureşti, 1 940,
p. 5; I. B i a n u şi D. S i m o n e s c u, loc. cit.
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Precum vom vedea în cele ce urmează, aproape toate persoanele amin
tite au exercitat o influenţă, directă sau indirectă, asupra stabilirii diaconu
lui Coresi la Braşov.
Trebuie subliniat că diaconul Corcsi apare în prima carte la care a colabo
rat ca tipograf numai la locul al doilea, deci ca ajutor al logofătului Oprea.
Cartea a fost terminată la data de 1 4 ianuarie 1 5 57, iar după cîteva luni, la
8 iulie 1 5 57, Coresi Începe la Tîrgovişte tipărirea unei noi cărţi, un Trioo-Penti
costar slavonesc, in epilogul căruia el este pomenit ca tipograf la locul întîi,
fiind ajutat de 10 ucenici "· Aceasta dovedeşte că diaconul Coresi a devenit
între timp meşter tipograf. După aceea, el se intoarce iar la Braşov, unde ră
mîne, cu unele Întreruperi, timp mai îndelungat, În calitate de conducător al
tipografiei cu litere chirilice.
Pentru a cunoaşte motivele care l-au determinat pc diaconul Coresi să
vină la Braşov, trebuie să analizăm mai întîi situaţia generală în Ţara Româ
nească şi în Transilvania În anul 1 55 6 .
După cum se ştie, turcii în general nu admiteau în ţările ocupate de ei sau
aflate sub suzeranitatea lor, existenţa unor tipografii 5. Din acest motiv, tipo
grafia din Tirgovişte a avut de întîmpinat m ari greutăţi şi nu a putut funcţio
na decît Între anii 1 508- 1 5 1 2 şi 1 54 5 - 1 5 4 7 . Pe de altă parte la Braşov
umanistul transilvănean Johannes Honterus a înfiinţat Încă În anul 1 5 . B sau
1 5 35 o tipografie, care a scos tipărituri latine, greceşti şi germane .
O greutate foarte mare pentru tipografii secolului al XVI-lea a fost procu
rarea hîrtiei. ln ultima carte, tipărită la Tîrgovişte În 1 5 47 de Dimitrie Liuba
vici şi de ucenicii săi Oprea şi Petre, se găsesc cinci feluri diferite ele filigrane
de provenienţă veneţiană 6 ceea ce dovedeşte "că Dimitrie Liuhavici n-a putut
să se aprovizioneze dintr-o dată cu hîrtia necesară, dintr-un centru de produc
ţie, ci a fost silit să o cumpere de la diferiţi negustori, care vindeau aici în
ţară hîrtie cu amănuntul" 7•
La Braşov, situaţia a fost alta. Aici s-a înfiinţat Încă În anul 1 54 5 , de
către meşterul făcător de hirtie Hans Frue, o moară de hîrtie, care a aparţi
nut patricienilor Hans Fuchs şi Johannes Benckner. Această moară a începm să
producă hîrtie în anul 1 546. Aici s-a putut procura relativ ieftin hîrtia În can
tităţi îndestulătoare '�. Relevăm faptul că diaconul Coresi a consumat mai tîrziu
pentru activitatea tipografică anual aproximativ 250(0 din produqia morii ele
hirtie din Braşov 9.
C a r r o j a n, loc . , ci t
l'tlan B i a n u, Din căr( ile vechi , în Pri1 10.< lui D. 1 Swnlza la implinirea celor
7C de a11i, Bucureşti, 1 903, p. 1 75 ; Dan S i m o n e s c u, Cronica lui /Jalthasar Walther despre
Mihai Viteazul în raport cu cronicile inteme cnl/telllpnralle, În Studii şi ma te riale de is to rie
medie, III, Bucureşti, 1 959, p. 59.

1

N.

.

5

.

.

" 1. N. B e m b e a şi N. N. B e m b e a, lo c . , cit.
7 Jbide111, p. 5 30-5 3 1 .
8 A . H u r r m a n n, Die Kronstădter Papiermiihle Zur Geschichte unserer Papi erindu 
_<tr ie, în . Neuer Weg", nr. 5 249 din 1 7 martie 1 966.
9 Gebhard B 1 ii c h e r, Filig ranele braşovene şi tipi'iri turile chirilice din secolul al XVI-lea,
În Revista Bihlintecilor, XX. 1 967, 7, p. 425.
.
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In afara acestora trebuie să ţinem seama şi Je faptul că în puternicul oraş
al Braşovului tipograful şi ajutoarele sale s-au bucurat de siguranţă. Acest fa;H
a fost desigur unul din motivele care au determinat mutarea tipografiei Înt re
zidurile B raşovului. În epilogul primei cărţi tipărite aici (Octoihul slavonesc)
se spune: " S-au început aceste cărţi în luna lui iunie ( 1 556) în 1 2 zile, s-au
sfîrşit În luna lui ianuarie ( 1 557) 1 4 zile, în cetatea Braşovului" 10.
În ceea ce priveşte venirea şi stabilirea diaconului Coresi l a Braşov, pro
blema a fost studiată Je numeroşi cercetători. Fără pretenţia de a trece în
revistă diferitele păreri, amintim dintre lucrări cea a lui C. I .acea, În care se
presupune o şedere Je scurtă durată a lui Coresi la Braşov în prim a j umătate
a anului 1 557 şi aşezarea lui definitivă aici În toamna anului 1 5 5 8 1 1 •
Al. Procopovici a arătat pc de altă parte că diaconul Coresi a fost adus la
Braşov de Pătraşcu cel Bun, voievodul Ţării Româneşti care În anul 1 556 a
făcut împreună cu voievodul Moldovei, Alexandru Lăpuşneanu o expediţie în
Transilvania 1 2.
Studiul documentelor vremii ne-a arătat că Încă din ianuarie 1 556 s-a putut
observa un du-te-vino, la Braşov sosind Ioan, slujitorul lui Pătraşcu cel Bun,
şi ceva mai drziu Sava al lui Buzdugan I :J iar în 1 2 aprilie trei soli, care sînt
în drum spre regentul ţării H . Din partea braşovenilor este trimis la 14 febru
arie, şi mai tîrziu Încă o dată, călăreţul orăşenesc Matthias cu scrisori la
Pătraşcu 15, iar mai tîrziu în mai multe rînduri Dobre, scribul braşovean, însăr
cinat cu corespondenţa românească Hi.
Din socotelile Braşovului reiese că în ziua de 1 mai 1 556 vine la Braşov
un preot român, specificîndu-sc În aceste registre că este vorba de slujitorul
lui Pătraşcu-Voievod: "Feria Sex ta post Dominica Jubil ate: Honoris crgo
misi famulo Dni. Pctrasko Waywodae Popa. Vinum Semelos et Carnes
p. asp. 1 0 " 17 (vezi figura) . Conducerea oraşului îl ,.cinsteşte" deci cu carne,
jimble şi vin în valoare de 1 O aspri. Presupunem că este vorba de diaconul
Coresi, trimis pentru a constata dacă poate să stabilească la B raşov tipo
grafia sa.
Este cunoscut că turcii au poruncit în acelaşi an voievozilor din Ţara
Românească şi din Moldova să înscăuneze în Transilvania pc principele
Ioan Sigismund. Într-adevăr, Alexandru Lăpuşncanu a plecat după rusalii din
Moldova spre Transilvania, avînd tabăra lîngă Prcjmer, unde conducerea
oraşului îi trimite diferite daruri 18 .
10 I. B i a n li şi D. S i m o n e s c li, loc. cit.
1 1 C. L a c c a. Aşezarea de/initivr'i a lui Coresi la Rra,w� ' . În

354.

Revista

filologiâi.

IL

Al. P r o c o p o v i c i. De la Corcsi diacnmtl la Tcofil 111itropnlirul lui M,uei Rasarab.
Bucureşti, 1 927, p. 294.
1 :1 Arh. st. Braşov, hmdttl Primări.1 Braşov, Socoteli alodiale, V/9 (cna veche I I I C 1 0).

1 929, 2,
12

p,

În Omar.iu lui I. Riamt,

p. 23R şi 262.

Ibidem , p. 263.
15 Ibidem, p. 243.

14

Ibidem, p. 247 şi 262.
17 Ibidem, p. 266.
t s Ibidem, p. 278, 280 şi 286.

1R
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În ziua de 9 iulie vine la Braşov din nou un preot ca sol al lui Pătraşcu
Vodă 1!1, iar la data de 1 august 1 5 56 castelanul din Hran notează că a intrat
in ţară Pătraşcu cel Bun, primind de la cei din castel ca dar diferite alimente 211•
În ziua de 23 august 1 5 56 este trimis din Braşov senatorul Joannes Grcff cu
daruri in întîmpinarea lui Pătraşcu cel Bun in tabăra acestuia 2 L, iar cu o zi
mai tîrziu este chemat la Pătraşcu-Vodă judele B raşovului, care pleacă cu
senatorii Ştefan Greissing, Johannes Greff şi Johannes A ugustin, dudnd voievo
dului şi boierilor săi, drept cadouri, cupc de aur, stofe, alimente, vin şi
altele n. Ceva mai tîrziu se trimite voievodului la Racoş o cantitate de
vin 2:1, iar in ziua de 28 august vine din nou la Braşov p reotul voievodului,
care este cinstit din partea oraşului: "Feria Sexta post Festo Bcatj Bartolomcj
Ingrcsso popa ipsius (waywodae) misi honoris ergo p. asp. 1 0 " 2'•.
Tn ziua de 1 7 octombrie oraşul trimite din nou cadouri voievozilor Ţării
Româneşti şi Moldovei, aflaţi la Cluj 25, ceea ce dovedeşte că relaţiile Braşo
vului cu cei doi domnitori români au fost foarte bune in acea vreme. Întoar
cerea lui Pătraşcu cel Bun în Muntenia a avut loc in toamna aceluiaşi an, iar
voievodul n-a trecut nici de data aceasta prin B raşov, ci prin Codlea, Ghim
bav şi Vulcan 26.
Din aceste date se pot trage următoarele concluzii : În primul rînd se
constată că Pătraşcu cel Bun, cînd a plecat în vara anului 1 5 56 să Înscăunezc
pc principele Ioan Sigismund, a intrat in Transilvania în luna august pe la
Rran, dar nu a trecut prin Braşov, ci şi-a continuat drumul prin Ţara Btrsei.
Încă inaintea plecării sale din Ţara Rom�nească, vine, la 1 mai şi 28 iunie,
la Braşov un preot, care este intitulat in socotelile orăşeneşti prima dată
slujitorul voievodului, iar a doua oară dele�atul voievodului. Acesta vine a
treia oară l a Braşov în ziua de 28 august, după ce s-a trimis voievodului o
cantitate de vin l a Racoş, deci probabil din tabăra voievodului, care se găsea
În drum.
Cu toate că numele preotului nu este specificat în socotelile orăşeneşti ale
Braşovului, credem că este vorba de dlaconul Corcsi. Numele său nu este
menţionat în socoteli, fiind la aceea dată încă la începuntl carierei sale şi deci
necunoscut braşovenilor. În orice caz, acest preot nu vine ra subaltern :1l
mitropolirului Ungro-Vlahiei şi nici ca duhovnic al voicvodului, deci nu În funcde
de ccleziast, ci ca anga jat şi trimis al lui Pătraşcu cel Bun, deci nu pentru
îndeplinirea unor sarcini de cult, ci pentru efectuarea altor misiuni. Pe vremea
aceea nefiind cunoscut nici un alt preot aflat în serviciul civil al voievodului
Ţării Româneşti, tragem concluzia că această persoană se poate identifica cu
diaconul Coresi.

293:

19 Ibidem, p .
"Peria Quinta post Dominica V. Trinitatis-venien r r i ] quendam popa
legato Petra>ko WaYwodae :misi vinum Semelos et pisces p. asp. t O n .
2 0 Ibidem, III/5 (cota veche III. A.
p.
21 Ibidem, V/9 (cota veche I I I C
p.
22 Ibidem, p.
23 Ibidem, p.
24 Ibidem, p.
25 Ibidem, p.
28 Ibidem, p. 328.

304.
306.
307.
317.

1 2), 45.
10), 30'1.
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lntrucît acceptăm această identificare, Coresi a vcmt la 1 ma1 1 ) 56 la
Bra�ov, probabil pentru a pregăti mutarea tipografiei chirilice de la Tîrgovişte
la Braşov . Tipărirea Octoihului slavonesc a început la Braşov, precum se ştie,
la data de 1 2 iunie 1 5 56, lucrările tipografice fiind conduse la început pro
babil de către logofătul Oprea. După ce Coresi vine la 28 august 1 5 5 6 din
tabăra lui Pătraşcu cel Bun a treia oară la Braşov, el nu mai este pomenit un
timp îndelungat ca oaspete al oraşului, ceea ce poate însemna că aici s-a
stabilit pentru o perioadă mai lungă, pentru a ajuta la tipări-re pc logofătul
Oprea, al cărui elev şi ucenic probabil a fost.
Precum se ştie, Octoihul slavonesc, editat de către Oprea şi Coresi în
anii 1 556- 1 5 5 7 la Braşov şi Triod-Penticostarul, tipărit de diaconul Coresi
În anii 1 55 7- 1 5 5 8 la Tîrgovişte, au fost tipărite cu literele Întrebuinţate
anterior de Dimitrie Liubavici la Tîrgovişte, În timp ce În tipăriturile bra
şovene de mai tÎr7.iu ale lui Coresi apar alte litere 2i. Aceste constatări dove
desc că Coresi, atunci cînd în anul 1 5 56 a venit la Braşov, a adus cu sine
tipografia din Tîrgovişte, transportînd-o din nou Înapoi după terminarea
Octoihului slavoncsc.
Din datele de mai sus se pot stabili cu oarecare siguranţă motivele care
I-au determinat pe Pătraşcu cel Bun şi pe diaconul Coresi să-şi stabilească
tipografia tocmai la Braşov. Este vorba în primul rînd de motive de ordin
politic şi anume: nesiguranţa din ţările ocupate de turci, care nu vedeau cu
ochi buni înfiinţarea unei tipografii, iar apoi de relaţiile bune ale lui Pătraşcu
cel Bun cu braşovenii. De luat În considerare apoi şi siguranţa, de care se
bucura o tipografic înăuntrul zidurilor puternice ale unui oraş bine apărat.
Nu fără importanţă au fost desigur şi motivele economice: existenţa morii de
hîrtie În Braşov care asigura cantităţi suficiente de hîrtie, la un preţ conve
nabil, cconomisindu-se astfel cheltuielile de transport. Au existat cu siguranţă
şi motive tehnice, datorite existenţei unei alte tipografii la B raşov şi deci şi a
unor meşteri, care puteau să repare l a nevoie teascurile şi celelalte unelte tipo
grafice. Yn plus, la Biserica Sf. Nicolae din Şcheii Braşovului se găseau multe
manuscrise şi traduceri ale unor scrieri teologice ortodoxe, întocmite ele
preoţii acestei biserici �\ care puteau servi la tipărire şi ·care au fost folosite
mai tÎr7iu de Coresi.
În sfîrşit, Braşovul a fost ales probabil ca sediu al tipografiei chirilice şi din
motivul că era situat relativ aproape de Tîrgovişte şi deci se puteau transporta
acolo destul de uşor cărţile tipărite.
lată deci contextul politic şi economic în care se încadrca7ă venirea şi
stabilirea diaconului Coresi la Braşov, oraş în care activitatea sa tipografică
prodigioasă urma să întemeie7e faima sa printre contemporani şi u rmaşi, pînă
în 7ilele noastre.

27 D. R. M a z i 1 u , Diaconul Coresi, Ploieşti, 1933, p. 1 3 ; Rlo�i<:a D i m i t r e s c u,
Tetraevanghelul tipărit de Coresi Braşov 1560- 1561, Bucureşti, 1963, p. 9; Ludovic D e m e n y,
!.'imprimerie cyrillique de Macarios de Valachie, în Revue Roumaine d' Histoire, 8, 1 969,

p. 5 6 1 .
28 C andid C. M u ş 1 e a,
p. 2 5 1 .

Biserica S/. Nicolae din Şcheii Braşovului, I,
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DIE NIEDERLASSUNG DES DIAKON CORESI IN BRAŞOV
(KRONSTADl)
(ZuSAM:\IENI'ASSU NC ;)

Im Bestrebcn, dcn Zeitpunkt des Eintreffens und der r\ iederlassung in
Kronstadt des Diakon Coresi - des Begrtinders des Kronstădter kyrillischen
Buchdrucks - festzustellen, ebenso wie auch die politischen und wirtschaft
lichen Gegebenheiten, untcr denen dies Ercignis erfolg'te, wurdcn fUr das Jah r
1 556, ausser den bcreits bckannten und veroffentlichtcn Quellen auch einige
unveroffentlichte Kronstădter Quellcn verwcndet. Es sind dies vor allcm die
Kronstădtcr Stadthannenrechnungen und die Rechnungen des Torzburger Ka
stellans.
Es ist bekannt, dass auf Gcheiss cler Tiirken im Jahre 1 5 56 die fiirstcn
dcr Wala'Chci, Pătraşcu cler Gutc, sowic dcr Moldau, Alexandru Lăpu�ncanu,
nach Sicbcnbiirgcn kamen, um dcn Fiirstcn Johann Sigismund in seine Wiirdc
einzuflihrcn. N och vor dcm Aufbruche Pătraşcu des Gutcn aus dcr Walachei
kam am 1 . Mai 1 5 56 und am 9. Juli des gleichcn Jahres ein Gcistlicher nach
Kronstadt, dcr zum erstcn Malc als Gcfolgmann und zum zwcitcn Male als
Dclcgicrter Pătra'şcus des Gutcn bczeichnct wird. Dcrsclbc trifft noch einmal
am 28. 1\ugust in K ronstadt cin und zwar anschcinend .aus clcm Racoşer Lagcr
des Flirstcn, dcr sich auf dem Weg nach Klauscnburg bcfancl.
Da diescr Gcistlichc nicht in kirchlicher Mission kam, glaubcn wir iim mit
dem Diakon Coresi idcntifiziercn zu konnen. Da clersclbc zu jcner Zeit noch
am Anfang seincr K arricrc als Buchdruckcr und somit den Kronstădtcrn un
bekannt war, wird cr nicht namentlich in dcn Rechnungen des Kronstădtcr
SLaclthanncn angefUhrt.
Der Druck des crsten Buches ("Octoih slavoncsc", ci nes Buchcs mit
kirchlichcn Gcsăngen), an dem ausser dem Buchdrucker Oprea auch cler Diakon
Corcsi teilnahm, bcgann in K ronstaclt am 1 2. Juni 1 5 56, Pătraşcu der Cutc
iiberfiihrte diese Buchdruckcrci von Tîrgovişte nach 1\. ronstadt aus poli tischen
( ;riinden (da die Tiirken in dcn Lăndcrn untcr ihrcr Obcrhoheit kcinc Buch
druckcrcien duldctcn), aus Sichcrheitsgrlinden (gcgeben durch die Bcfestigungs
wcrke Kronstadts) unu a•us wi·rtschaftlichcn GrUnclen (v.·obci mit cler Existcnz
· der K ronstădter PapicrmUhle gercchnct \vurdc, clic genUgcnde Papicrmcngen zu
giinstigcn Preisen lic fern konntc). Dazu kamen noch technische G rUnde, gegc
bcn durch das Vorhandenscin dcr Buchdruckerci von Honterus in Kronstadt,
wic auch das Vorhandensein von Manusk riptcn mit religioscm lnhalt, clic sich
in der St. Nikolauskirchc in der K ronstădter Oberen Vorstadt (Şchei) bcfanden
und die auch spăter von Corcsi zum Druck verwendet wurden.
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BRAŞOVUL ŞI LUPTA ANTIOTOMANĂ A ŢĂRILOR ROMÂNE
LA iNCEPUTUL SECOLULUI AL XVI-LEA
de CAIUS T. J H ; A

Unitatea ele limbă şi de cultură dintre cele trei ţan româneşti, a form:ll
ban făuririi şi dezvoltării raporturilor economice, culturale şi politice dintre
ele. În timpul secolelor XV şi XVI raporturile politice au avut un scop
comun : lupta împotriva dominaţiei otomane.
Datorită dezvoltării sale economice şi a rolului său comercial internaţional,
Braşovul a avut o importanţă deosebită în sprijinirea şi promovarea raportu
rilor politice.
Cunoaşterea cît mai neîntîrziată a �pişcării armatelor turceşti, a pregătirii
lor în vederea unei invazii a Europei de răsărit şi de apus, era o preocupare
constantă a contemporanilor.
În prima jumătate a secolului al X VI-lea, Jocumentcle timpului ne dau o
imagine clară asupra solicitărilor aproape neîntrerupte făcute braşovenilor în
aLest sens.
VicevoievoJul Transilvaniei cere ( 1 502, ian. 1) braşovcnilor con firma re.1
unor z vonuri despre anumite pregătiri şi concentrări de trupe turceşti la sudul
Dunării în vederea unei invazii1.
Pe arena politică internaţională a Europei se produc anumite fap te, menite
să-i slăbească puterea de rezistenţă. Regele Ungariei, Vladislav al I I-lea este
cuprins de mari griji. În 1 503, noiembrie 9 el scria dogelui Vencţiei:
,,Ştefan cel Mare, Domnul Moldovei, e chinuit de o boală l ungă şi a ajuns
la grele bătrîneţe" 2• "Atletul " , "eroul " , "scutul puternic" din răsărit al civili7.<1\iei, cum fusese numit Ştefan cel Mare, era pc patul de suferinţă.
Pentru ca lucrurile să nu ia o Întorsătură neaşteptată, se dau di;pozi r i i de
pregătire militară intensă braşovenilor ( 1 504, febr. 25) ::.
Deşi pe patul de moarte, Ştefan cel Mare avusese grijă să anun\e starea
gravă În care se găsea Moldova ; fiind singură, lipsită de orice :tj utor, nu putc.1
1 H u r m u z a k i - 1 o r g a, Documellte privitoare fa istoria românilor, XV, p.utca 1 ,
Acte ş i scrisori d i n arhivele oraşelor ardelene (Bistriţa, Braşov, Sihiu), Buctlrl'5ti, 1 9 1 -1, p. 1 � 7
( " . . . Cezar Turcorum nunc validum instaurare fecisset cxcrcitum . . . " ) .

2 S a n u t o, D i a r i i, V, p. 5 8 1 ; cf. 1. U r s u, Ste/an cel Mare domn al Moldovei de
{,, 12 aprilie 1457 pin,! la 2 iulie 1504, Bucureşti, 1 92�. p. 275-276. Rela1iilc cu tramilv:l
lll'llii şi cu rc�clc Un�ariei Vladislav al Il-lea au rămas cordiale pînă la moarte.
3 H u r m u z a k i - 1 o r g a, Documeme, XVII, p. 1 64 .

http://cimec.ro - http://istoriebv.ro

CAIUS T . J lG.\

l l :l

să reziste mult timp unui atac masiv al trupelor otomane. Braşovcnii primesc
( 1 504, iulie) ordin să păzească bine toate drumurile şi potccile care duc spre
Moldova şi, dacă au, să trimită îndată noi ştiri despre turci " ·
Între timp Ştefan cel Mare închide ochii 5 spre regretul unanim, i ar cere
rile adresate braşovenilor pentru transmiterea ştirilor sînt insistente
( 1 504, iulie 20) u şi se repetă ( 1 504, sept. 1 7) 7. Totuşi, buni organizatori, ci
ştiu să menţină cele mai bune relaţii cu voievozii ţărilor române pe care îi
informează la timp despre cele ce se petrec în lumea din Apus. Astfel,
voievodul Ţării Româneşti, Radu cel Mare, le mulţumeşte ( 1 504, oct. 22) �
pentru veştile trimise, dar la cîtva timp după aceea nu uită să-i informeze că
sultanul 1-a chemat la Poartă cerîndu-i 4000-5000 de pribegi !l.
Prin grija continuă şi cunoaşterea tuturor măsurilor de prevedere, adminis
traţia Bra�ovului reuşeşte să organizeze un bun serviciu l�e aflarea şi trans
miterea tuturor ştirilor, atît de folositoare În lupta comună Împotriva
otomanilor.
Ştiind cît de grele şi costisitoare sînt trimiterile de oameni peste hotare,
regele Ungariei, Vladislav al II -lea se adresează ( 1 508, ian. 1 0) 10 tuturor
solilor, trimişilor şi curierilor, rugîndu-i ca atît la plecarea, cît şi la întoarcerea
din ţinuturile transilvane să nu solicite localnicilor cai, căruţe şi alte lucruri.
Sacrificiile oricît de mari, pe care le fac braşovenii nu îi opresc de la
obligaţia transmiterii ştirilor.
Astfel ei comunică ( 1 509, ian. 1 ) 1l voievodului Transilvan iei p rimele
�tiri privind evenimentele petrecute În Ţara Românească pc timpul lui
Mihnca cel Rău.
În acţiunea menţinerii bunelor raporturi, braşovcnii sînt ajutaţi şi de al\i
demnitari transilvăneni. Cîţiva soli munteni care se reîntorc din Tara
R omânească În 1 5 1 O, primesc scrisoare de p rotecţie de la Mihai Horvhh,
castelanul cetăţii Făgăraşului 1 2. Ceea ce nu se spune în act, dar vom găsi în
alte surse contemporane şi în socotelile Braşovului, este că trimişii voievozilor
lării Româneşti şi ai Moldovei, primeau aproape Întotdeauna însotitori şi
conducători (" hizi) ncntru a-i feri de riscurile trecerii mu n\ilor, care se făcea
in condiţiuni deosebit de grele.
' Ibidem, p. 1 65 .

" S e ş t i e c ă Ştefan cel Mare a dt'rcdat la 2 i u l i e 1 5 C 4 , orele 4 diminca1 a ; J. U r ' u,
np. cit., p . 277.
G II li r lll ll z a k i - J o r g a, Dowmcntc, X\'/I, p . 1 66 ; cf. �i Arh. , � , Braşov, rond
Primăria Braşov, Coleqia Fronius, I, nr. 9 4 .
7 Ibidem, p. 1 6 8

ct Transalp. cognoscere po· estis. nobis per hunc nuncium signi ficare vclitis . . . ) .
B 1 bidem.

!l

to

12

"

. . .

ut

omnia quac c x parte Turcorum atque \V.ly ,·odarum �foldaviac
"

Ibidem, p. 1 79 şi Arh. st. Br.1şov, rond Primăria Braşov, Coleqia Privilegii, p. 283

Ibidem, p. 1 69- ! 7C.

( " . . . nec non
pcllcrc» . . . " ) .
Il

(

currum

pro

vcctura

Ibidem, p. 1 89. nota -t,
Arh.

�.-t.

,· u

ordinacionem

. . .

et

damnum

numele celor răpuşi.

Sibiu, Donnn�nta J .i neralia, U. V. nr. ! 25 .
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�tirea atacării Moldovei de către tătari ( 1 5 1 1 , aug. 1) este adusă la Braşov,
împreună cu ştirea despre 200 de soldaţi trimişi drept aj utor de Regele
Ungariei Vladislav al I I-lea. Acesta cere însă şi alte informaţii despre turci 1:3.
Făcîndu-şi datoria în mod conştiincios, braşovenii primesc ( 1 5 1 2, iunie 1 8)H
mulţumiri, dar ş i invitaţia d e a continua cu aceeaşi conştiinciozitate transmi
terea ştirilor.
Şi între anii 1 5 1 3- 1 523 braşovenii continuă să primească aceleaşi solicitări.
Rînd pe rînd, voicvodul Transilvaniei Ioan Zipolya ( 1 5 1 6, aprilie 4) 15,
( 1 5 1 9, ian. 1 8 ) IG, vicevoievodul Transilvaniei Ludovic Barlabissy ( 1 5 1 9,
aprilie 1 4) 1 7, ( 1 5 1 9, iulie 27) 18, ( 1 5 2 1 , mai 9) 1!J, apoi regele Ungariei
Ludovic ( 1 5 2 1 , aug 1 2) :w, sau vicevoievodul Transilvaniei Ştefan Bithori
( 1 5 2 1 dec. 29) 21, le cer ştiri despre turci şi le mulţumesc pentru cele aflate
şi transmise.
c\nii 1 5 22- 1 5 23 sînt deosebit de bogaţi în schimbări rapide, datorită eveni
mentelor ce se succed În urma incursiunilor repetate ale turcilor În Ţara
Românească. A lungarea voievodului Vladislav, înlocuirea lui prin Teodosie,
pc care se grăbeşte să-I schimbe Mehmed-beg, dar fără succes din cauza victo
riilor lui Radu de la Afumaţi, sprijinit de voievodul Transilvaniei
Ioan Zapolya, formează o serie de interese diverse. Ele se răsfrîng şi în
activitatea trimişilor şi curierilor care sosesc şi pleacă din Braşov.
Dovezi ample asupra acestei perioade de intensă activitate diplomatică,
gasi m în �ocotelile B raşovului �22 .
În socotel ile Braşovului au fost notate de fiecare dată cheltuielile munici
palităţii, făcute cu prilejul sosirii şi plecării unor înalţi demnitari, oameni de
încredere sau slujbaşi. Cheltuielile erau înscrise la rubrica debitelor, fiind
considerate drept sume plătite ca avans pentru ceea ce astăzi am putea numi
"cheltuieli de reprezentare " sau de "protocol". Sumele nu erau aceleaşi, fiind
în funcţie de categoria din care făcea parte cel trimis sau primit în găzduire.
De la început trebuie să facem deosebire Între mai multe categorii de repn:
zentanţi diplomatici şi de trimi�i.
1'1

H u r m u z a k i - l o r g a, Documelltc, XV/1, p. 2 1 1 .
Arh. st. Braşov, Fond Primaria Braşov, C'A!leqia Fronius, 1 , nr . 1 1 1 , i nedit, Regele
U ngariei Vladislav al II-lea c-atre braşovcni.
15 H u r m u z a k i - I o r g a , Documelltc, XV/1, p. 2.�2.
tn Ibidem, p. 238 : virevoievodul L. I3arlab,1ssy comunică braşovenilor ştirile primite de l a
,·oicvodul Moldovei asup!·a primejdiei u n u i mare atac a l tătarilor ş i turcilor. l i roaga s a prc
li

gă te as d 40 de călăreţi huni.
•

17 Arh. st. Braşov, ! 'ond Primăria Braşov, Colcqia Fronius, 1, nr. 1 3 8 ; virevoievodul
Trami'vaniei L. I3arlabassy îi roagă '?\ trimită dincolo oameni de încredere care să afle ştiri
Jesprc wrci pe care să le transmită imcuiat.
.
.
. .
,
.
.
.
ts lhidem Co�eq ia fronius, I, nr. 1 4 0, mcdn conftrmmd pnmtrea veşulor despre turc t ;
acelaşi vice vo i e od roagă p e braşoveni să recompenseze cu 2 florini pc curierul care a transmis
5tirilc, raei s-a purtat cu deosebită credinţă.
19 H u r m u z a k i - 1 o r g a,
Documeme, XV/1, p. 250, acelaşi vicevoievod şi despre

�

intenţiile lui Mehmed-beg de a invada Transilvania.
zo Ibidem, p. 253-254.
2 1 Ihidcm, p. 256.
22

Quellen zur Geschi<·hte dcr Stadt Krowtt�dt, T , l � C � - 1 5 2 (, , Br<t�nv, U ! H6 (mat )OS Quellen).

8 - CumiJava
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Prima categorie era formată din trimişii extraordinari ai voievozilor Tării
Româneşti, sau ai Moldovei, cît şi ai regelui Ungariei, ai voievodului Transil va
niei, sau ai municipalităţii braşovene. Boieri sau reprezentanţi ai claselor feu
dale cu funcţii de mare răspundere, ci veneau să îndeplinească anumite misiuni
de incredere deosebită in numele domnitorului, al regelui, sau al consiliului
municipal braşovean. Aproape niciodată nu veneau singuri şi nici nu plecau
singuri de la B raşov, ci aveau Îmoţitori. Fiecare din ci primea la Braşov şi În
altă parte, găzduirca la care ii dădea dreptul rangul şi misiunea deosebită ce
avea de îndeplinit.
Un trimis extraordinar al voievodului Tării Româneşti, Vladislav al I I I-lea,
venea in octombrie 1 5 20 la Braşov să anunţe moartea sultanului Sclim :n. O
misiune de aceeaşi importanţă o formează transmiterea acestei veşti printr-un
Înalt demnitar transil van la curtea regelui Ungariei Ludovic, la Pesta, und·.:
acesta rămîne cinci săptămîni 2". Însuşi regele Ungariei Ludovic ţine să mulţu
mească braşovcnilor pentru grija ce-au avut-o, comunicîndu-i această veste im
portantă şi nu uită să adauge că se va bucura dacă vor continua să-i trimită
tot ce pot afla, mai ales În privinţa pregătirilor sau mişcărilor de trupe tur
ceşti 25.
Cu veşti despre turci vin din partea voicvodului muntean Radu de la
Afumaţi, boierii Sava ( 1 5 21, ian. 2) 2G, ( 1 521, mai 30)27 şi Mogoş ( 1 5 23,
febr.) ��. care aduce ştirea căderii Rodosului, apoi vornicul Sabin 2! 1 şi R adu
Grămăticul ( 1 5 23, martie 2 3 ) :m. Aceştia din urmă vin din partea aceluia�i
voicvod muntean cu scrisori de bună vecinătate şi dorinţa de a menţine cele
mai bune relaţii cu principatul Transilvaniei. O misiune de mare importanţă
arc de îndeplinit şi logofătul Paul ( 1 5 23) 31, care este primit cu toate onorurile
cuvenite unui reprezen tant personal al voievodului R adu de la Afumaţi. Fiind
alungat de Vladislav al I II-lea, însuşi voievodul Radu de la Afumaţi vine
la Braşov ( 1 5 23 , mai) 32 pentru strîngerea oştilor împrăştiate.
Şi trimişii voicvodului Moldovei au parte de aceeaşi primire 33.
2" ll>iclcm, p. 28 1 : " . . . oratori domini waywodae Tra n sa lpine nsi s qui vencrat bonum
nuncium de mortem cjusdcm i m pera to r is referendum, vinum, panes et carnes, dona data, (ct
2 cubulos avenac) pro asp . . . " ) .
24 Ibidem, p. 2 8 � : ., . . . ad lludam . . . mortem imperatoris Th u rcoru m Zclym, dcnun
tianti . . . " şi a1te cheltuieli.
25 Arh. st. Braşov, Fond Primăr-ia Braşov, Col cq i a Froni us,
nr. 1 4 4 ; regele Ungariei,
Ludovic către braşovcni, mul1umind pentru gri j a a\· ută p ri n comunicarea morţii sultanului tur
cesc ; îi roagă să continuic.
26 Qucllcn, p. 324: " . . . nuntio domi ni w aywodac T-ransalpinensis . . . dona dato fi. 4
asp. 25 . . . " .

I,

Ibidem, p. 339, 1 52 1 , mai 30: " . . . quan do tulit rumo res de ipsis Thurcis . . . " .
28 Ibidem, p. 501! ; " . . . nuntio domini waywodae Transalpinensis, feremi rumores de
captione urbis Rhodianae . . . ", Însoţit de J. Kisch.
27

29 Ibidem, p. �C9:
ao Ibidem, p. 5 1 0.

a1

Ibidem, p. 505.

:n

Ibidem, p. 5 1 3.

aa

"

. . . C?.bin \Vornik avcnam . . . " vine călare.

Ibidem, p. 5 26.
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Pe de altă parte, solii transilvani, fie că sînt trimişi de voicvozii Transilva
niei sau de municipalitatea Braşovului, aveau cîte doi sau trei însoţitoei. De
cele mai multe ori trăsurile şi caii însoţitorilor făceau parte din suita trimisu
lui, ceea ce era specificat de fiecare dată.
Cu diferite misiuni importante sînt trimişi: judele Matei Zeller ( 1 5 1 2,
oct. 2 1 ) :v., Ion Ursino 35, solul Petru Schram ( 1 5 23, ian.) 36, Benedict Czako
( 1 523, febr.) 31, dar mai ales cunoscutul patrician braşovean Ioan Fuchs,
însoţit de Tyss, a căror misiune ( 1 5 23, apr. 30) 38 reclamă cheltuieli extraor
dinare. Una din aceste delegaţii, probabil aceea condusă de I. Ursino, răspun
de invi taţiei voicvodului N cagoe Basarab ( 1 5 20, apr. 26) :l!l de a asista la sfinţi
rea mănăstirii Curtea de Argeş. Probabil ca urmare a unei cereri ajunsă 1.1
Braşov prin boierul Magsin ( 1 523, iunie 1 0) 40 este retrimis patricianul bra
şovean Martin Druden la voievodul Moldovei, cu 200 fiorini H. Tot în cadrul
unei misiuni extraordinare pleacă în Moldova cărturarul ("baccalaureo")
George (dcc. 1 2) 42, cu un prieten al său.
A doua categoric de trimişi era formată din cei care îndeplincau slujba de
curier, fiind un "credincios'" sau " apropiat" ( " familiarus") al voievodului sau
al principelui.
Se ştie că pentru a-şi putea îndeplini mai bine Însărcinările, curierii prin
cipelui Transilvaniei pu rtau o tablă mică de argint pc care era săpată p<lj ura
principatului, fapt pentru care erau numiţi " tabellarius'" " 1 • În aceeaşi categoric
ar intra i nsoţitorii, oamenii de încredere, conducătorii sau ghizii sol ilor cu misiuni
ex traordinare. Aceştia, fiind trimişi de municipalitatea Braşovului sau de alte
foruri ale administraţiei transilvane în interes de serviciu, primeau o indemni
Za\ic fixă, socotită după numărul de zile petrecute În misiune. Astfel de în
sărcinări îndeplinesc În 1 523, curicrii Bartusch (aprilie 24) ""· lanos (martie
25) .;.:;, l'vlcdvc s (aprilie) ·,(; şi Zold (aprilie) 41, care însoţesc diferiţi boieri din
Tara Românească. Acelaşi oficiu îl îndeplineşte curierul Francisc Barthok
(oct.) "�', cît şi fiul lui George l3umback, reconducînd În Moldova pe un sol
al boierilor moldoveni (sept. 30) t,n.
Cum era şi firesc, curierii, adeseori oameni de încredere sau apropiaţi
voicvozilor români, aduceau scrisori importante, ca aceea relativă la situaţia
'11

Ibidem,
"" Ibidem,
:u; Ibidem,
: 11 Ibidem,
" � Ibidem,
:J9 Ibidem,
10 Ibidem,
H Ibidem,
·12
Ibidem,
1 '' Ibidem,
H Ibidem,
1 3 Ibidem,
·tr. Ibidem,

1 9 6 : .. . . . iuJici l'L Jomino M. Zclcr aJ Tr.Hl\alpinum"
280- 2 82, 28� , 289, 29C-292.
5 1 9 şi 5 2 2 .
5:6.
509 �i S I l .
28 1 .
5 1 7.
5 1 8.
534.
V , p. 5 5 8 : " . . . bcmcldtcr ubdl,tri u,".
I, p. 5 1 3 .
p. 5 1 1 : .. . . . cum RaJul boyarone . . . pro ,alarium octo Jicrum . . . asp . .\ 2 " .
p. 5 1 2 : " . . . a d rcgnum Transalpinum induccrc cxpcnsas c t salarium . . . fior. 1

p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.

47 Ibidem, p. 5 1 0.

28 . . . " .

48 Ibidem, p. 5 30.

s•

19

Ibidem, p. 5 2 6 :

"

. . . pro subsiJio fior. 1 asp. 12 . . . " .
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turcilor ( 1 520, mai 17) 50, sau cele adresate direct voievodului Transil vaniei
( 1 5 2 1 , mai 17) 5 1 . Chestiuni importante de inarmare rezolvă şi trimisul spăta
rului Stanislav ( 1 520, mai 27) 52, dt şi curierul personal al voievodului
Vladislav al I II-lea 53.
O misiune de bună vecinătate îndeplinesc curierii voievodului muntean
cu invitaţia la nuntă ( 1 520, ian. 2 1 ) M, cît şi muntenii Coman 55, Alexe 56 ş i
Cristian 57, care vin de mai multe ori la Braşov.
însărcinările "oamenilor de încredere" transilvani sînt asemănătoare.
Misiunea lui Mihai Raţiu în Moldova ( 1 5 20, ian. 8) 58, este cunoaşterea inten
ţiilor tătarilor, iar a lui Aldea în Muntenia ( 1 520, iunie 20) 5!J să afle despre
eventuale concentrări de trupe turceşti. De fiecare dată Ianoş ( 1 5 2J, martie
26) 61 şi Medves (oct.) 61, aduc şi retransmit scrisorile voievozilor din princi
pate către conducătorii transilvani.
Schimbarea voievozilor din Ţara Românească, lupta pentru reocuparea
scaunului domniei, dusă de Radu de la Afumaţi impotriva lui Vladislav al II I-lea
şi a comisului Radu Bădica, ajuns domn cu ajutorul turcilor, au drept urmare
o succesiune neîntreruptă Je curieri care vin şi pleacă de la Braşov (mai
decembrie 1 5 2 3 ) 62.
Adeseori curierii execută drumuri şi misiuni v a ri a te : Stefan
Medves duce
'
"
în Moldova ( 1 523, oct. 7) ti:l scrisori ale domnului G aşpa r de Som 64, dar Ia
întoarcere trece prin Tîrgovişte, trimis de fiul l ui Va lentin Kelmes, pentru .1
pleca apoi în Transilvania la vicevoievozi cu rezolvarea chestiunilor ce le
primeşte.
Buni cunoscători al împrejurărilor politice, oameni de Încredere , În a cel aşi
timp patricieni Înstăriţi ai Braşovului, primesc În timpul anului 1 5 2.' şi Însăr
c in ă ri dificile. Ion Kemmel (sept. 1 9) 65, M a rti n Druden 66, George Rasy
(o.:l. 7) Li/ şi Paul S.:hyrber (de.:.) utl a u grcaua sar.:iuă de a găzdui şi ospăta pc
boierii moldoveni refugiaţi la Braşov, deşi cunosc resentimentele şi nemulţumirile
;,o
51
52
"�

Ibidem, p. 269.
Ibidem, p. 329: " . . . fcremi litteras dom ini llouurab wa) wuJae . . . " .
Ibidem , p. 273: " . . . uni famil iari domini waywodae Transalpini . . . " .
Ibidem, p. 5 1 5 .

Ibidem. p . 258.
''" Ibidem, p. 330 ( 1 5 2 1 martie): " . . . dumini w a y w uda � fam iliari . . . " .
;,r, H u r m u z a k i - I o r g a, Documente, XVI I , p. 1 59 : Alexc v i ne la llra�uv 1n 1 5 06 ��
;,1

1 5 07 pentru cumpărături ; cf. şi Quellen, I, p. 273.
57 Quellen, I, p. 27 1 .
f> 8 Ibidem, p. 324 : " . . . in Moldavia prcscurtatus est . . . " .
:;n Ibide m, p . 276.
r.o 1 bide m, p. 5 1 1 .
r.t Ibidem, p. 527.
1'2 Ibidem. p. "> 1 9, 526, Voievodul Radu de l a Afumaţi • c refugiază l a Braşov, este ajutat
cu bani, în 27 iunie pleacă În Ţara Româneas�a, iar În 30 sept. îl gasim la Sibiu.
aa Ibidem, p. 527.
64 Ibide m , p. 524 : " . . . oratore regio ad Moldauiam
os Ibidem, p. 525-526.
G6 I bidem , p. 526.
67 Ibidem, p. 5 27.
68 Ibidem, p. 5 3 5 .
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ce ar putea trezi În viitoarele misiuni pc care le vor avea la domnul Moldovei,
)tefănită Vodă. Totuşi, din încredinţare superioară hoierii moldoveni primesc
subventia frumoas:i de 400 de florini 69 şi sînt găzduiţi cum se cuvine la Braşov.
Altă categorie de trimişi, nu mai puţin importantă, avea insarcinarea de a
afla ştiri despre anumite pregătiri de ră?.hoi ale turcilor, ale tătarilor, ale altor
grupări ostile sau aliate, cît şi despre starea de spirit, despre spriiinul, aderentii
unui conducător, sau despre tulburările pricinuite de schimbările de situaţii,
răscoale, foamete, invazii etc.
Situaţia politică şi diplomatică de alianţe, sau război din ţările romineşti,
În continuă schimbare din cauza Împrejurărilor, a intereselor ·diverse, a pri
mejdiei invaziei otomane etc . , trebuia să fie bine cunoscută de forurile condu
cătoare. Aceasta era misiunea iscoadelor numite şi "exploratores". Ele circulau
oe drumuri ascunse, ne poteci de munte, pentru a nu fi observate de nimeni.
Nu li se dădeau misiuni anumite şi nici rezultatul incredinţării avute nu era
notat in registre. Totuşi, găsim că unele au stat de veghe in vara anului
1 5 1 5 70, cind zvonuri despre o invazie a turcilor se primeau des la Braşov:
altă dată un rutean indeplineşte (1 5 20, iulie) 71 o misiune de informare în contul
voievodului muntean. Din partea municipalităţii braşovene sint trimişi
românii Grama şi Dumitru �n repetate rînduri În Ţara Rominească 7"2.
Insarcinari asemănătoare p rimesc rominul Toader de la Zărneşti ( 1 5 2 1 ,
martie) 73 ş i Dimitrie de Rosis c u tovarăşul său Mihai ( 1 5 23) 7t. ş i altii.
Cei doi rivali la scaunul domnesc al Ţării RomSneşti, voievozii Bădica şi
Vladislav al III-lea trimit amîndoi aproape simultan iscoade În Transilvania
(1 523, oct. 1 9) 75 pen tru a şti fiecare din ei care erau sprijinitorii şi duşma
nii lor.
ln J!;eneral, aceşti colaboratori sint anonimi şi în socotelile municipalitătii
Braşovului sîn t trecuti mb denumirea colectivă de .. i�\<"'ditori" ("exnloratores") .
Unii sînt de la Brasov ( 1 5 2 1 . martie şi 1 5 2 J . an rilie) 76, altii sînt de la
Rtşnov 77 şi din nou de la Braşov 78. Fiecare din ei primeste ocntru serviciile
prestate suma de unu sau doi florini 79 ceea ce, dacă raportăm la acele timpuri,
era o recompensă băneasdî importantă.
Astfel, datorită Încrederii, devotamentului şi oriceperii acestor trimişi, ceta
tea Braşovului s-a dovedit a fi la începutul secolului al XVT-lea un centru de
intensă şi variată activitate diplomatică.
r,g

Tbidem. p .

70 Tbidem.
7 t fl•idrm.

p.

5 3 � : " . . . hovaronihm illis per fugi� ex Mol dauia . . . flor. 400 • .
207: .. . . . qui in alpih·.t� excuhie� vi<61ia� ren11erunt . . . " .
277.
3 4 � : În t rP 1 5 2 1 , iulie 1 0 şi 1 522. mar�il' S sînt plecati În misiune,
et

7� Il>idem, p.
rarl' rinr
n 7ilc.
7� Thidrm. p. D1: . . . . . Wolhcho Toder de C:zrrne . . . " .
7l f/,idem, p. 5 1 5 : " . . . rehus explorandis . . . " .
7o Thidem, p.
7 6 Thidem, p. 5 1 4 : " . . . duobus exploratorihus e x suhurhio Belgerev . . . " .
77 Ibidem, n . 3 3 9 : .. . . . cuidam exploratori dt> Ro�no . . . " ; p . 5 1 4 : .. . . . duohu� exploratorihw <'lt> Rosinaw ad parte� Transaloinas missi� . . . " .
7B Ibidem, p. 5 1 4 : .. . . . item aliis similiter duobus Bulgaris illic mi�si� . . . • .
.
Ibidem, p. 339 : .. . . . item duohus exploratoribus . . . missi� ad p ar te s Tramalpmas
expensas . . . fior. 1 asp. 40•.
! :?

"·

52R.

79
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DIE ROLLE DER STADT BRAŞOV (KRONSTADT) IM KAMPF
GEGEN DIE TORKEN AM ANFANG DES XVI. JAHRHUNDERTS

(ZUSAMMENFASSUNC;)

Indcm sich cler Verfasser auf zeitgenăssische Kronstădter Stacltrechnungen
stlitzt, weist er nach, class die Staclt eine ersnrangige Rolle bei cler Ober
mittlung von Nachrichten liber den Stand -des Kampfcs gegen clic Tiirken in
den Jahren 1 502- 1 5 23 innehatte. Die Flirstcn Munteniens und der Moldau,
die K ănige Ungams, die siebenblirgischen Wojwoden verlangten uncl erhieltcn
von den Kronstădtern laufend N achrichten liber clen Stand cler Tlirkenheere,
ihre Angriffsvorbereitungen oder Einfallsabsichten.
Wegen cler wiederholten Tlirkeneinfălle nach Muntenien folgen clic Er
cignisse rasch aufeinander, so class cler Verkehr cler Abgesandten und Boten
in Kronstadt in den Jahren 1 5 2 1 - 1 5 23 sehr rege ist.
Der Verfasser unterscheidet erstens ausscrordentliche Abgesandte, die cincn
Sonderauftrag durchzufiihren hatten, denen manchmal auch Begleiter mitgeg�
bcn w urden, zwcitens gewohnliche Boten, Stadtdiencr, die oft als fiihrer fiir
frcmcle Boten dienten, drimens Kundschafter, clie auf Schleichwegen geschickt
wurden.
Die Kronstădter Stadtbehărclc (MagistJrat) unterstlitzte materiell und mili
tă risch sowohl die zahl reichen Versuchc des muntcnischcn flirsten Radu de
la A fumaţi, clie Unabhăngigkeit vom Tlirkenjoch wicder zu erlangen, als
auch clic Beilegung cler inneren Konflikte cler Molclau.
Die Aussăhnung des molclauischen Flirsten Stefăniţă mit cler nach Kron
stadt geflohenen spalterischen Bojarengruppe, stellt ebenf<tlls ein anerkennens
"'ertcs V crclienst des Kronstadter Magistrates dar.
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RR A ŞOVUL ŞI MIŞCAREA REVOLUŢIONARĂ CONDUSĂ DE
.
TUDOR VLADIMIRESCU
Cîteva date şi documente privind refugiaţii din Ţara Romanească
în districtul şi oraşul Braşov
de EMi l . MICU

Mişcarea revoluţionară din anul 1 8 21 condusă de Tudor Vladimirescu, prin
conţinutul şi dinamica ideilor sale politico-sociale, a depăşit cu mult
coordonatele geografice ale ţinuturilor unde s-a desfăşurat efectiv, cuprinzind
într-un spirit unitar şi innoitor istoria celor trei ţări româneşti: Ţara
Românească, Moldova şi Transilvania.
În Transilvania dominată de spectrul lui Horea, spiritul revoluţionar îndrep
tat contra clasei stăpînitoare mocnea ameninţător aşteptînd momentul descă
w�erii. În aceste condiţii, mişcarea revoluţionară condusă de Tudor Vladimi rescu
a stîrnit printre românii elin Transilvania furtuna îndemnurilor de a relua
lupta.
Spi ritul revoluţiei, aprins la Padeş, se va resimţi extrem de puternic in
sudul Transilvaniei, În regiunile Braşovului şi Sibiului, unde mai multe zeci
de mii de refugiaţi din Ţara Românească îşi căutau adăpost.
Mulţi făceau parte din clasa stăpînitoare a Ţării Româneşti şi deci, erau
ref ractari ideilor mişcării revoluţionare conduse de Tudor. Alţii însă, erau
adepţi ai ideilor revoluţionare, constituind un pericol iminent pentru structura
feudală a imperiului austriac, din care cauză vor fi urmăriţi cu străşnicie de
autorităţile civile şi militare.
,
Braşovul anului 1 82 1 era unul dintre cele mai importante centre industriale
şi comerciale din Transilvania. Dezvoltarea sa economică a fost influenţată În
considerabilă măsură, ath de aşezarea sa geografică - pc p rincipalul drum
comercial care lega, În evul mediu, Apusul Europei cu Levantul - cît şi de
p rivilegiile comerciale acordate de domnii români din Ţara Românească şi
Moldova În decursul veacurilor, Începînd cu secolul al X IV-lea.
Legăturile Braşovului cu ţările române, pe plan economic şi cultural au
fost permanente în tot cursul istoriei şi acest fapt explică de ce refugiaţii din
principatele române se considerau în acest oraş ca la ei acasă.
Ocrotit de obstacole naturale, de puternice ziduri de apărare şi de
fortificaţii exterioare, oraşul Braşov a devenit de timpuriu un loc sigur de
adăpost pentru refugiaţii din ţările române, dar mai ales pentru cei din Ţara
·
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Românească, in epocile cînd datorită diferitelor evenimente se vedeau siliţi să
apuce drumul pribegiei pe cărările şi trecătorile nnmţilor, spre "Libera cetate
a Braşovului".
Cel mai mare număr de refugiati În oraşul Braşov şi În comunele Învecinate
este înregistrat În anul 1 8 2 1 .
Pină in ultima vreme, "procesul imigraţiei politice din Braşovul anilor
1 8 2 1 - 1 822" nu-şi avea ,.încă adunate piesele relevante la dosar spre a 1 se
studia definitiv aspectele şi rezultatele" 1 .
Publicarea în anul 1 967 de către acad. And rei Otetea, În colecţia Eudoxiu
de Hurmuzaki (seria nouă) voi. I I I , a unui număr de S 2S documente inedite,
provenite din Arhivele de stat din Budapesta, privind " Solidaritatea românilor
din Transilvania cu mişcarea lui Tudor Vladimirescu", aduce istoriografiei noas
tre o bogată şi p reţioasă contribuţie referitoare la această problemă. Dar pe
dnd aceste documente se referă în general la dispozitiuni şi ordine pornite de
"sus în jos", considerăm de o valoare deosebită rapoartele şi adresele autori
tăţilor locale, care reflectă stări de fapt şi diferite consecinte sociale, politice,
juridice si economice, i zvorîte din măsurile luate de autoritatile militare, oră
şenesti şi comunale ca răspuns la o rdinele suoerioare. T n această privinţă
Arhivele de stat ale oraşului Braşov cuprind cîteva sute de documente 'are
aşteaptă să fie studiate şi publicate integral, nu sporadic şi fragmentar. Dar,
pînă atunci, cu gîndul de a atrage atenţia asupra acestor acte inedite din
arhivele Braşovului, Încercăm În lucrarea de faţă, ca din cuprinsul acestor
documente să orezentăm cîteva date şi aspecte privind problema refugiaţilor
din Tara Rom�nească în districtul şi oraşul Braşov, în perioada anilor 1 8 21-

1 8 22.
Cît de mare a fost numărul acestora se poate stabili din diferitele date
statistice menţionate în unele scrieri şi documente.
A stfel, numai oraşul Braşov, fără Împrejurimi, adăpostea la un moment
elat între bătrînele sale ziduri şi suburbii. după cum ne indică contele Gyulai
Lajos, 1 2.000 de refugiaţi 12, iar oraşul Sibiu şi Împrejurimile, 1 7.000 :l.
Oraşul Sibiu avea Ia acea epocă 1 2.396 locuitom, iar orasul Braşov cea.
1 4.000.4 Prin urmare, număntl refu giaţilor comparaniv cu al locuitorilor era

clestul de mare.
,
Jn Arhivele de stat ale oraşului Braşov se găsesc statistici În limba germană,
alcătuite în lunile iunie si iulie 1 8 2 1 , În care sînt Înregistraţi refugiatii stabiliti
În c1iferitele comunr ale districtului Braşov, precum şi cei din oraşul Braşov.
Tn aceste statistici, intitulate "lnsenm,1ri" , se arată: numele şi rangul capu
lui de familie, totalul persoanelor care îl Însoţesc, numărul copiilor pe sexe,
numărul servitorilor pe sexe, precum şi numele şi adresa ga?.delor unde locuies-:
refugiatii.
T bidem , p. VI.

1 Emi l V î r t o s
2

u,

1821 Date şi

fap te

1101.

Bucureşti,

1932, 1'· XX IV-XXV.

n Andrei O t e t e a, Tudnr T 'ladimirescu şi mişcarra eteristă in Ţ;irile Româneşti 182 1--

1822, Bu �ureşti, 1 9 4 5 , p. 2 2 1 .
4

Carol G o 1 1 n e r, Re/ugiatii din Ţara Românea<că fa 'libiu in anul
! 956, 1 . p. 2 2 .

şi comunicări (Muzeul Brukenthal). Sihiu,

http://cimec.ro - http://istoriebv.ro

182 1 , În Studii

1\RAŞO\'UI. ŞI �1 1ŞCAREA Rf\'OIUT I O N A R Ă CONDUSĂ

121

DE T. V!. A D I M I RESCU

Din statistica intitulată : lnsemnarea persom1elor str,zine care s e găsesc în
oraş şi În suburbii " , rezultă că numărul rcfugiaţilor din Braşov stabilit pc veci
nătăţi era pc la mijlocul anului 1 8 2 1 de 7.204 \ iar din "Situaţia numerici'i a
tuturor str,zinilor din Tara Românească, care se găsesc În prezent în district/Il
Braşov", se constată că numărul total al refugiaţilor stabiliţi 1n diferitele co
mune d�n district era la aceeaşi dată de 4.859 6 .

Numărul real al refugiaţilor 1nsă este greu de stabilit, atît din caun mi'i
căr�i continue a acestora, cît şi datorită faptului că, mulţi dintre ci, arnăuţi,
p<� nduri sau oameni politici, aveau tot 'interesul să se strecoare peste graniţă
şi să locuiască clandestin, pentru a evita eventualele urmăriri, mai ales că,
potrivit ordinelor autorităţilor Guberniului Transilvaniei, cei dovediti .,etc
rişti sau rebelisti ", trebuiau să fie îndruma ti sub pază În Bucovina 7, 5i În
ţinutul din sudul Rusiei s.
Emigrarea peste Carpaţi, ca număr şi componcnţă socială, s-a preoipitat
în ritmuri nee�ale, în funcţie de fizionomia şi desfăşurarea evenimentelor
din Tara Românească.
După cum se ştie "cu mul t Înainte ca turcii să treacă Dunărea spre a
potoli şi a pedepsi răscoala lui Tudor Vladimirescu şi a eteristilor" tara
"începe să se Împrăştie, biciuită de teamă ... Boierii mari sau simpli cinovnici,
avuţi şi mai puţin avuţi, porneau buluc În pribegie, spre pămîntul chesaro
crăiesc al Ardealului şi Banatului" 9.
După plecarea la Braşov a consulului austriac de la Rururcşti Flcischackel
von Hakcnau şi a consulului rus Alexandru Pini, insotiti de boierii Iordache
5i Grigore Filipescu, Alecu Ghica, Nicolae Mavros, Constantin Samurcaş si
alţii, Întîmplată la 1 6/2R martie 1 8 2 1 , .,emigratia a luat forme de panică" 1 0.
!n Banat, la Lugoj si În toate satele din îmnreiurimi s-au stabilit refu 
giaţi din Oltenia, mai ales mici negustori şi muhi foşti ,.rebelişti" n.
La Sibiu au venit mulţi boieri si îndeosebi boierii craioveni, În frunte cu
episcopul Galaction al Rîmnicului 1 2.
Mulţi refugiati Însă s-au stabilit temporar la B raşov.

magistratului, nr. 2424/1 R2t, anexa 5. Docwnentul respectiv este
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303,
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Emil V î r t o s u, op. cit., p. VIII.
B Arh. st. Braşov, Actele magistratului, nr. 31R6/1R21.
Emil V î r t o s u, op. cit . , p. III.
Andrei O ţ e t e a, op. cit., p. 221.
1 1 E mi l V î r t o s u, o p . cii., p . IV.
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Urmînd drumul văii Prahovci, marca majoritate a boierilor munteni, Îm
preună cu mitropolitul Dionisie Lupu, s-au stabilit în oraşul Braşov, unde
boienii mari erau recunoscuti of,icial atît de autorităţlile chesaro-crăieşti, dt
�i de magistratul Braşovului "ca repre%entanţi autorinti ai regimului legal din
Ţara Românească, refugiat incidental la Braşov" 11.1.
O parte dintre refugiaţii din Ţara Românească s-au îndreptat spre oraşul
Braşov şi satele învcc·i nate, urmînd vechiul drum comercial care străbătea
trecătoarea Branului.
O altă calc importantă de pătrundere în Transilvania era prin trccătoarc<1
lhuăului.
Pentru supravegherea acestor trecători, Încă din luna martie 1 8 21 maiorul
Dorsner, comandantul batalionului din regimentul 2 secuiesc cu reşedinţa l a
Onm, fiind Însărcinat s ă ·intervină cu unitatea s a Î n cazul unei invazii din
partea răsculaţilor, a cerut magistratului oraşului Braşov ca, Împreună cu
autorităţile locale din comunele Satulung şi Tîrgulungeni, să instaleze ruguri de
semnali?are pe culmile dealurilor de la Şanţul-Vechi, de la Tîrlungeni şi mai
departe pînă deasupra Bicfalăului pe înălţimile de la Pirişul Nou. In ca?.
ele pericol aceste ruguri erau apninse, dîndu-se astfel alarma.
Asemenea ruguri de semnali?.are, pentru paza trecătorilor au mai fost
ridicate şi pe dealul Furcilor, Şanţul Popii, Straja, Lădăuţi şi Boroşncul Mare H .
Deoarece mulţi refugiaţi. din diferite motive, căutau să pătrundă În
Transilvania în mod clandestin, pe cărări tăinuite, orice punct de trecere de
pe frontieră era pă?.it cu ştrăşnicie de pichete instalate din loc în loc, pc
cHlmile munţilor de-a lungul hotarelor dinspre Ţara Românească şi Moldova,
alcătuind un adevărat cordon de pa?.ă şi izolare.
I mpcriul austriac, care cuprindea În acea epocă Între hotarele sale şi Tran
silvania situată În imediata apropiere a focarului revolutionar cuc izbucnise
În ţările române, fiind un stat multinaţional , avea toate motivele să se
intereseze îndeaproape de mersul evenimentelor din Muntenia şi Moldova.
Mişcarea revoluţionară condusă de Tudor Vladimirescu şi intrarea lui
Alexandru lpsilanti În Moldova erau urmărite nu numai de Guberniul Transil
vaniei, ci chiar şi de curtea i moerială de la Viena, unde Metternich Încearcă
să ţeasă firele politice ale statului său absolutist, pe baza echilibrului forţelor
europene.
"Suveranii Întruniţi la congresul de la Lavbach aflaseră, la Începutul lui
n .n.) p rin depeşele lui Pini şi pi"in adresa lui Tudor
martie ( 1 82 1 ,
Vladimi rescu către îmoăratii Rusiei şi Austriei. de rvenimentele din Tara
Românească. Motivul întrunirii lor - înăbuşirea răscoalei din Italia - avc<1
să le dicte?.e atitudinea şi faţă de răscoala din Oltenia" 1".
In Transilvania, fon1l suprem "care se ocupa cu problema refugiatilor
era Guberniul Transilvaniei cu sediul la Clu j " 16.
-

E mil V î r t o s u , op. cit., P . VII-VIII.
Arh. st. Braşov, Actele m a �:i,tratulni, nr. 1 06R/1 R 2 1 , anexa 1 .
1 5 Andrei O ţ e t e a , op. cit . , p. 20 1 .
\fi Carol G o 1 1 n e r, op. ci t . , p . 1 3 .
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Pentru a preîntîmpina extinderea mişcării revoluţionare în Transil vania,
unde condiţiile de exploatare erau mai grele decît cele din ţările române,
deci spiritul revoltei mocnea, aşteptînd momentul descătuşării, au fost mobili
zate toate autorităţile civile şi militare. Agenţiile chesaro-crăie�ti din Bucu
reşti şi Iaşi au fost obligate să informeze în mod regulat cabinetul p:1 rt icular
al curţii de la Viena asupra mersului evenimentelor.
Semnificativă în această privinţă este copia prezidenţială Q. 34 din 24
martie 1 8 21 trimisă din Sibiu de baronul Schustekh, maiorului Dorsner,
comandantu l batalionului din regimentul 2 secuiesc cu reşedinţa la Ozun,
din care rewltă clar teama extinderii revoluţiei şi în Transilvania.
"Conform unei înştiinţări a agenţiei c. c. din laşi din 2 ale l unii curente
(martie, - n.n.) pc care cabinetul particular al curţii o comunică consiliului
de război c.c. al curtii - a sosit la laşi la începutul lunii ianuarie, Stoian
Cîrstici, duhovnic militar al corpului de voluntari iobăgesc desfiinţat în 1 8 1 4,
căruia i s-a dat o pensie de milă de 200 florini ren. şi a făcut datorii care
se u rcă aproximativ la 2000 de piaştri . Din această c:1uză a fost urmărit de
agenţie şi a fost pus sub supraveghere, dar el a ,reuşit să scape fugind în
noaptea de 25 spre 26 februarie. A genţia a lansat pretutindeni mandate de
arestare, fără rezultat şi există presupuneri că acest turbulent, Împreună cu
mai mulţi compatrioti ai săi, au trecut în Ţara Românească pentru a intra
în slujba răsculatului slugcr Tudor Vladimirescu. Deoarece este de temut că
Vladimirescu nu se va da îndărăt să semene duhul nemulţumirii şi al răscoalei
în provinciile noastre mărginaşe, mai ales însă printre românii înmdiţi îndea
proape ca origine şi crt>di11ţă cu partizanii săi (sublinierea noastră) şi apoi din
cauza cunoştinţelor pe care şi le-a dobtndit Cîrst�ici despre împrejurările
sociale ale supuşilor noştri români, a legătul'ii dintre ei şi a influenţei pc
care o exercită asupra mai multor mărginenj de ai noştri în urma funcţiei
lui preoţeşti de mai înainte, este obligat domnul maior să-şi îndrepte atenţia
În districtul În subordine asupra acestui om periculos, iar În caz că ar intra
în ţară să-I aresteze îndată şi să-I trimită sub escortă corespunzătoare" 17.
Neliniştea provocată de mişcarea revoluţionară din tările române se cuibă
rise chiar şi în palatul i mperial de la Viena, care dorea să v adă cît mai
grabnic înăbuşit focarul revoluţiei care izbucnise ameninţător la graniţele
imperiului.
Relevatoare în această pr·ivinţă este o adresă trimisă de maiorul Dorsner
"cinstitului magistrat al oraşului şi districtului Braşov", din 24 martie 1 8 2 1
din care desprindem următoarele amănunte semni fica-tive:
"Pentru a li se tăia răsculaţilor de dincolo, din Ţara Româneacă şi Mol
dova, orice posibilitate de a fi ajutati pe ascuns de a·i ci din ţară, se ordonă
prin înalt ordin prezidential al comandamentului general din 24. 1. c. În
baza scl'isorii autografe a maiestăţii sale împăratului şi regelui, de sub Q. 35
1 7 Arh. st.
Arhivele de stat
preotu1ui militar
jur?lri, fapt care

BraŞOv, Actele ma�stratului. n r . 1 039/1 8 2 1 , ane x a 2. T n documemde din
din Budapesta, reproduse În Colecţia Hunnu1.aki (Serie nuoă), voi. III, numele
Stoian Kerstici (Cîrstici) este menţionat de mai multe ori, În diverse împre
atest?l teama autori t?\ţilor privind activitatea revoluţionară a acestuia.
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să nu se livre7.e răsculatilor şi parti7.anilor lor, la o eventuală cerere, nici
un fel de armament sau muniţii sau orice fel de lucrări necesare războiului,
ci să se vegheze cu severitate la toate punctele de trecere ca nu cumva aceste
l ucruri să le f,ie trecute răsculaţilor pc furiş. De aceea, comandamentul
grăniceresc roagă pc cinstitul magistrat să binevoiască să interzică vin7.ătorilor
de praf de puşcă şi negustorilor de aic·i , precum şi armurierilor, vinzarea
prafului de puşcă, a plumbului şi a tutu ror felurilor de annc. Apoi comunică
comandamentul grănicercsc cinstitului magistrat in copie, un inalt ordin
prezidenţial al comandamentului general din 24 al 1. c. de sub Q. 35 cu
rugămintea să u rmărească cu toată atenţia arestarea in districtul de sub ordine,
a periculosul u i p reot (Cirstici - n. n .) a cărui descriere s-a făcut, acest lucru
este chiar in propriul său interes" 18.
Pentru menţinerea liniştei in districtul şi oraşul Braşov se i au toate
măsurile dictate de împrejurări: se cere concursul "taţilor de vecini" pentru
descoperirea instigatorilor şi a răsculaţilor, graniţele sint oăzite cu străşnicie,
forţele armate , al căror e fectiv a fost mărit, sint gata să intervină in orice
moment, intărindu-se totodată puterea şi autoritatea comandamenn1lui de
frontieră, castelanul de la Bran este obligat să raporteze de indată orice eveni
ment petrecut pe hotarele B ranului, iar persoanele suspectate de a simpatiza
sau a avea legături cu revoluţionarii sînt supravegheate şi chiar arestate.
La Bran, dată fiind importanţa trecătorii, dt şi aorooierea de Ţara
Romfinească, funcţionează un comandament grăniceresc de frontieră şi un
comandant al Pasului Bran.
Din registrul inchisori,i oraşului Braşov pe anii 1 8 1 8-1 822, rezultă că la
5 aprilie 1 821 primul arestat eSite Oprea Juvelcă, de 22 a n i din Schei "din cauza
vorbirii revoluţionare " , iar al dOIÎlea este Oprea Petecilă de 30 de ani din Bran,
arestalt la 4 mai 1 82 1 . fiind " suspectat de a fi Întreţinurt legaturi cu răsculaţii
din Tara Românească" 19 şi anume, că ar fi particinat la tulburările provocate
în Ţara Românească de răsculaţii din grupul lui Ciontulac, î n re gtiu n ea
Cîmpulung-Muscel 20.
Menţinerea ordinei în districtul şi orasul Braşov cădea in sarcina magis
tratului, care avea în subordine fortele de nolitie şi instanţele judecătoreşti.
El p rimea rapoartele de la comandamentul grăniceresc din Braşov, de la
castelanul din Bran care lucra in colaborare cu comandamentul grăniceresc
de pe frontieră şi de la toţi cei in să rc i n a ti cu supravegherea păstrării liniştei
puhJ,i cc. ln baza acestor rapoarte, el lua măsurile dictate de imprejurari, dind
dispozitiunile necesare.
La 26 m a r nie 1 R2 1 magistratul oraşului Braşov pr1mcşte informatia de b
maiorul Dorsner că pe teritor·iul Branului de sus "s-ar afla mulţi fugari si
s-ar putea alătura acestora şi alti vagabonzi, de aceea comandamentul grăni
ceresc roagă pe cinscitul magistrat să impună autorităţilor locale de la Bran
18 Arh. s t . Braşov, Actele magistratului, nr. 1 0 39/1 8 2 1 . anexa 1 .
19 A·rh . st. Braşov, Registrul Închisorii oraşulu1 Braşov 1 8 1 8-1 822,
şi 1 064.
2 0 Arh. st. Braşov, Actele magistran1l ui, nr. 1 494/1821 .
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să oblige pe colibaşii de sus să declare pe orice fugar de dincolo pc care ii
vor primi de acum încolo, ca şi pe străini, comunicind fără întîrziere numele
lor şi al membrilor larnil.ici, cît şi servitorimea, care se va declara însă numai
nume11ic" :! L.
La 29 martie 1 8 2 1 ca s telanul de l a Bran, Bokros Andreas ( 1 807- 1 849),
in formează p rezidiu! magistratual despre refugiaţii din Ţara Românească
v eniţi pc teritoriul Branutui şi despre starea lor de spicit, menţionînd tot
odată că unii brăneni au trecut în Ţara Românescă alăturîndu-se răsculaţilor:
"De l a ultimul meu raport - scrie Bokros - din 18 al lunii curente
(martie - n.n.) încoace, s-au aşezat mai mulţi boieri din Ţara Românească
aici în terito11iul B ranului de sus şi pe fiecare zi ce trece vin tot mai mulţi.
Cum se cunosc părerile fugarilor şi ale l ocuitorilor de aici, care sînt de
aceeaşi credinţă şi neam cu răsculaţii de dincolo, nu găsesc de oportun să li
se îngăduie o şedere mai îndelun�ată aici în teritoriul de mai sus, cu atît
mai vîrtos cu cît slujitor.ii boierilor refugiaţi, cît şi oamenii răi de aici
(Bran - n.n.) trec în Ţara Românească şi se alătură răsculaţilor de dincolo
şi astfel se periclitează siguranţa publică şi este de temut că aceşti dezertori
să treacă dincoace într-o noapte, cu o cea:tă nestăpînită, pentru a jefui pe stăpînii
lor lăsaţi aici, a căror situaţie o cunosc prea bine şi astfel şi în această
regiune, care este situată foarte aproape de graniţă, dincolo de l inia contu
maoiei, ar putea să fie tulburată liniştea, aici unde nu se poate opune decît
prea puţină rezistenţă sau chiar de loc. Astfel, am crezut de cuviinţă să comunic
acestea cu adaosul că nu este bine să se îngăduie şederea îndelungată a boieri
lor dimpreună cu sluj itorii lor, dincolo de linie, ci să li se pună în vedere sau
să treacă dincolo de linie, sau să se Întoarcă dincolo de graniţă" f12
La 1 0 aprilie 1 8 2 1 , castelanul de la Bran, Andreas Bokros, raportează prc
%idi ului magistratual că "locuitori,i mărginaşi din Ţara Românească, În special
rucărenii, au adus aici tot felul de arme şi se spune că le-au depus în divizia
noastră Sirnea, dar nu se cunoaşte cu ce intenţie, pentru siguranţa lor, sau
cu gînduri duşmănoase" 23.
Primind dispoziţii să cerceteze acest caz, la 29 aprilie 1 8 2 1 , castelanul
Andreas Bokros trimite, conform invcntarului, 13 puşti, 1 2 pistoale şi o sabie,
confiscate de la colibaşii din Branul de Sus 'M.
La 1 3 aprilie ·1 8 2 1 , maiorul Dorsner comunică magiSJtratului oraşului
Braşov copia prezidenţială Q. 69, semnată de generalul de brigadă baron
Schustekh, p rin care se stabileşte regimul ce se va aplica refugiaţilor veniţi
din Moldova şi Ţara Românească.
Potrivit celor stabilite " se va expl ica rcspectivilor că nu pot aştepta nici
un ajutor bănesc din vistieria statului austriac. Aceia care sînt în stare să se
susţină din mijloace prop11ii vor fi înştiinţaţi că sînt autorizaţi sau să aştepte
în ţările monarhiei austriace momentul prielnic Întoarcerii în patria lor, sau
21 Arh.

22

23

st.

Ibidem, nr. 1 082/1 8 2 1 , anexa L

B raşov, Actele magistratulu.i, nr. 1 068/1 8 2 1 ,

nr.

anexa

L

1 2 1 8/1 82 1 , anexa L

24 Ibidem, nr. 1 3 38/1 8 2 1 .
Ibidem,
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să plece îndată Într-o provincie turcească. În cazul dintîi, e1 nu vor fi lăsaţi
în apropierea graniţei, ci vor fi trimişi în interiorul ţării şi aici vor fi ţinuţi
sub puă, severă, pentru ca prin con tactul lor cu supuşii austreci de aceeaşi
origine şi credinţă să nu constituie un pericol pentru ţară. Acelora care nu
sînt În stare să se susţină din mijloace proprii, trebuie să li se comunice
că nu vor fi primiţi În ţările chesaro-crăieşti şi trebuie să se Întoarcă în
patria lor, adică În provinciile turceşti, prin acele puncte unde nu au să
se teamă pentru siguranţa lor armele, de ex. pe la Orşova Nouă. Refugiaţii
sînt obligaţi să depună armele la graniţă şi acestea li se vor restitui numai
la Întoarcerea În patria lor" 2.;.
În privinţa conduitei pc care refugiaţii trebuiau să o adopte, Comandamen
tul de frontieră aduce la cunoştinţă o notă din 4 mai a prezidiului consi
liului de război al curţii, în baza căreia ,.să fie invitate cu concursul autorită
ţilor ci voile, persoanele care s-au refugiat din Moldova şi Ţara Rominească
în ţările coroanei austriece şi să li să pună în vedere să se comporte în linişte
şi să se abţină de la orice Întrunire sau consfătuire În legătură cu evenimentele
care se petrec în provinciile de dincolo. Iar dacă între aceşti refugiaţi se gă
sesc elemente care sînt cunoscute autorită�ilor prin participarea lor la aceste
evenimente, sau dacă adoptă în viitor o conduită care ar tulbura lin•iştea, să
fie imediat îndepărtate din localităţile situate În apropierea graniţei şi să fie
indrumate spre interiorul ţării şi să fie astfel împrăştiate, îndt să nu maJi fie
în stare să perichtcze siguranţa publică. În general trebuie băgat de seamă că
aceşti refugiaţi să nu poată intra în legături periculoase cu locuitorii de
dincolo" :li .
Pentru a cunoaşte doleanţele boierilor refugiaţi, În vederea comunicării
măsurilor oficiale, autorităţile chesaro-crăieşti numesc pe Iordache Florescu,
ca intermediar între autonităţi şi boieri.
.
Grija pentru stă vilirca şi înăbuşirea mişcănii revoluţionare, se reflectă în
cuprinsul a numeroase ordine şi dispoziţiuni prin care se in�terzice în perma
nenţă vînzarea de arme şi alte materiale de război, precum şi trecerea fronti
erei de către supuşi•i austrieci, spre Moldova şi Ţara Românească.
în a.-:est sens la 5 mai 1 8 2 1 Georg Banffy, guvernatorul Transilvaniei,
trimite judclui primar al oraşului şi districtului Braşov, Francisc Klompe von
K ronberg, următoarea adresă semnificativă prin conţinutul ei:
"Izbumind în vecinele prov·incii, Ţara Românească şi Moldova răscoale
şi rcbdiuni, pentru a putea menţine stăpînirea legitimă şi legală a maiestăţii
sale împăratul şi regele nostru şi pentru a stăvili acţiunea răsculaţilor şi
scopurile lor ilegale, s-a dispus la 16 martJie a.c. Înllr-un mi.lostiv
ordin adresat comandamentului suprem al armatei, ca nimeni să nu
cutcze sub nici un mot1v să dea răsculaţilor din Ţara Românească şi Moldova
nici arme, nici alte lucruri necesare războiului, pc răspunderea proprie. Acest
lucru se aduce la cunoştinţa dumneavoastră şi vi se dă dispoziţia să
aduceţ•i acest ordin la cunoştinţa tuturor şi îndeosebi agricultonilor, negustori
lor şi meseriaşilor şi totodată să vegheaţi cu atenţie şi să dispuneţi să se ia
25 Arh. ,t. Braşov, Actele magistratul u i .
26 Ibidem, nr. 1 593/ 1 8 2 1 .
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masuri în consecinţă. Iar la ducerea la îndeplinire a acestui ordin al maies
tăţii sale să se aibă îndeosebi în vedere, ca nu cumva răsculaţ�ii să cumpere
aici pe ascuns arme, sau muniţii sau alte materiale de război. Cu acest prilej,
am ţinut să vă avertizcz pc calc oficială că în actuala conjunctură să nu
daţi în nici un caz şi sub nici un motiv paşaport de trecere în Tara Româ
m�ască sau Moldova acelora care ar intenţiona să plece acolo, pc or,icît de
scurt timp, pînă nu veţi primi alte dispoziţJii de la mine iar pe cei care
vor insista din calc af,ară, să-i ,trimiteţi la mine" �i.
In completarea acestor hotărîro, privind diberarea paşapoartelor, guver
natorul Georg Banffy, la 1 1 mai 1 8 2 1 , scrie din Cluj magristratului Braşovu
lui, că a dat dispoz,iţia antenioară determinat de două motive şi anume :
"ln primul rînd mi-a venit ştirea oficială din mati multe părţi că turcii au
omorît la Brăila pe oiellii noştri şi le-au luat oile şi in al doilea rînd, că
În îmrcaga Ţară Românească domneşte o asemenea nesiguranţă pc toate
drumurile şi în toate locurile încît nimeni nu poate intra în această ţară
fă,ră o evidentă p rimejduire a vieţii şi a averii sale " .
În contin.uare, analizînd temeinicia acestor motive, guvernatorul Georg
l3anffy, revenind in parte asupra celor hotărîte mai înainte, dispune:
"Deşi această împrejurare din urmă n-a fost încă deplin înlăturată,
dar s-a atenuat mult în ceea ce priveşte pe sudiţii chesaro-crăieşti care sînt
acum mai respectaţi, iar mouivul dintîi cu privire la situaţia oierilor s-a
lămurit pe deplin, fiind vestea de mai sus falsă şi născocită numai de partida
grecească a ipsilanţilor, care a răspîndit-o, astfel stînd lucrurile m-am hotărît
să atenuez dispoziţJiunilc din ordinul meu anterior, autorizind să se dea paşa
poarte pentru scurt timp în Ţara Românească acelor oieri demni de încre
dere a căror moralitate a fost verificată, îndeosebi acelor oieri care vor să-�i
aducă la vărat oile în păşunile de aici, sau acelor persoane care vor să plece
în afaceri neguswreşti urgente, cît şi acelor cărăuşi care vor să ducă îndărăt
pe refugiaţJÎii de aici. La reîntoarcere însă este nevoie ca aceste persoane să
tic supuse celei mai severe paze şi supravcgheri în ceea ce pnivcşte compor
tarea lor" :!tJ.
Persoanele suspectate de a fi avut legături cu răsculaţii, precum şi cele
bănuite că ar intenţiona să provoace extinderea mişcării revoluţionare pc
tcr,i toriul chcsaro-crăiesc sint urmărite pe toate căile.
La 30 aprilie 1 82 1 , în urma comunicării comandamentului general sub
nr. 424 1 , "Guvernul crăiese informează despre un polonez zvelt, blond, care
vorbeşte germana, italiana, franceza şi poloneza şi este adjunct al corpului
de ulani proiectat în timpul tulburărilor din Ţara Românească şi care a ple
cat din Bucureşti spre Braşov cu intenţia de a îndemna la dezertare pc
ostaşii din armata chesaro-crăiască, spre a se înrola În acel corp şi cum
comandamentul general a luat din partea sa toate măsul'ilc pentru a supra27 Arh. st.
28
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veghea pc acest om, să fie arestat imediat, iar după ce va ii pnns să se
raporteze faptul înaltului for" :m .
Un ordin similar privind pe acelaşi polonez a fost dat şi către magistratul
oraşului Sibi u 30,
În vederea executări·i ordinului de mai sus, magistratul Braşovului, în
colaborare cu poliţia şi cu "taţii de vecini" , întreprinde cercetări minuţioase
şi percheziţii în toate cartierele şi suburbiile oraşului.
Tot referitor la urmărirea şi arestarea persoanelor bănuite de complicitate
cu revoluţionarii, senatorul şi directorul poliţiei von Brcnnerbcrg raportează
că la 9 mai 1 8 2 1 , un oarecare Leontopolu, care a intrat în ţară pe la Bran
fără paşaport, a fost arestat şi dus la contumacie, "iar pentru că a încercat
să arunce nişte scripte cu conţinut suspect a fost dus la cinstitul comandament
de frontieră şi de acolo a fost predat poliţiei cu toate lucrurile găsite asupra
lui. La interogatoriul luat respectivul recunoaşte că în calitate de supus rus, d
s-a alăturat la început la corpul de armată al l ui lpsilanti în credinţa că
acesta a organizat revoluţia cu ascnt·i mentul guvernului rus, dar văzînd acum
că \arul rusesc nu�l sprijină pc lpsilanti, l-a părăsit pc acesta şi de aceea a venit
cu intenţia să plece în Rusia, prin Bistriţa " :� 1 • În urma cercetărilor -s-a hotărît
ca arestatul să tie escortat cu foaie de drum În Rusia, prin Bistriţa şi Cernăuţi,
trimiţîndu---<i -se guvernului rus documentele ce au fost găsite asupra lui.
Un nou val de refugiaţi din Ţara Românească spre ţinuturile mărgi naşe
ale Transilvaniei se produce o dată cu int.rarea turcilor în Ţara Românească
cu scopul de a înăbuşi răscoala.
"TurcLi au intrat în ţară, la 1/ 1 3 mai , prin trei părţi: primul corp, sub
comanda paşei din Brăila, I usuf Pcrcofc.iali, din Brăila În Moldova, al doilea,
corpul scraschicrului Selim Mehcmet de la Silistra, prin Giurgiu şi Căl ăraşi,
în Muntenia, al treilea, de la Vidin, Ada Kaleh, Lom Palanca şi Rahova, prin
Calafat şi Bechet, în Oltenia, sub comanda lui Serviş-Paşa din Vidin, la care
s-a alăturat şi renumitul cîrjaliu, Cara Sciz, cu 1 5 000 oameni" :12•
După înfrîngerea principalelor forte ale revoluţionarilor, cete răzlc\C de
panduri şi arnăuţi au luat cărările munţilor încercînd să se adăpostească in
Transilvania.
Astfel, la marele număr al refugiaţilor de pînă acum, se adaugă o nouă
categorie: arnăuţii şi pandurii din armatele lui lpsilanti şi Tudor, "care sosesc
zi de �i la Braşov, unii st rccurîndu-se prin înşelăciune ca negustori prin
plaiurile obişnuit frecvente, alţii furişîndu-sc prin poteci ascunse" J.'l.
La Braşov, arnăuţii refugiaţi sînt scmnalaţi încă de la sfîrşitul lunii aprilie
1 S 2 1 . E vorba p11innre ahii şi de căpitanul rus Andre Eschi Sambol, "comi
derat suspect de a fi partinn al răsculaţilor lui Ipsilanti, arestat împreună cu
a;rnăuţii săi" 134•
Arh. q_ llraşov, Actdc magistratului, nr. 1 � 1 5/ 1 � 2 1 .
:;o Carol G o I l n e r, op. cit . , p. 33.
: 11 Arh. st. llraşov, Actele magistratului, nr. 1 5 6C/ I H2 l .
: 12 A'1drci O ţ c t c a , op. cit., p. 303.
:1:1 Arh. st. llraşov, A:td� magistratului, nr. 293/ l g2 L
a • Ibidem, nr. 1371/1821 .
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Magistratul l3raşovului, alarmat de marele număr de panouri şi ma.i ales de
arnăuţi care pătrundeau înarmaţi în Transilvania, la 1 9 iunie, cere guverna
torului Transilvaniei, Georg Banffy, prin curier special, instrucţiuni în privinţa
regimului ce urmează să fie aplicat acestei noi categorii ele refugiaţi, arătînd
că În cazul cînd "aceşui oameni vor fi împinşi îndărăt în Ţara românească
vor cădea direct în mîinile turcilor, iar în cazul cînd ar scăpa de turci se vor
îndeletnici cu j afurile. Pe de altă parte arnăuţii şi pandur.�i aflînd că vor fi
cxpulzaţi înapoi în Ţara Românească ar provoca tulburări chiar în Ardeal,
constituindu-se în cete de j efuitorti " .
Adresa di n 1 9 iunie 1 82 1 a magistratului oraşului Braşov se bazează pe
raportul senatorului şi directorului de poliţie v. Brcnnerberg care precizează
următoarele: "De cînd au început să opereze armatele turceşti contra trupelor
de răsculaţi ale lui Ips1lanti şi Tudor şi le împing pc acestea spre frontieră,
sosesc aicea zilnic mulţi arnăuţi din aceste trupe de răsculaţi, trecînd graniţa în
calitate de negustori, parte trecînd pe poteci oprite, dintre care unii sînt origi
nari din R usia, alţii din cele 7 insule grece�ti, de sub suzeranitatea engleză
şi din Moldova, apo.i mai mulţi boieri şi negustori, refugiaţi din Ţara
Românească care au fost j efuiţi de răsculaţi şi ci recunoscînd pe arnăuţii ce
i-au j efuit au înaintat plîngeri conura lor, prctinzînd despăgubir:i de la aceştia
şi cerînd cu insistenţa arestarea lor. Cum Însă, Înaltul ordin prezidenţial al
excelenţei sale domnului guvernator rcgesc cu privire la răsculaţii ce se refu
giuă aici pretinde ca ci să fie împinşi peste gra.n ită, iar În privinţa plîngerilor
boierilor contra arnăuţilor, relativ la j efuirile pe care le-au suferit, nu s-a
dat Încă nici o dispoziţie care să precizeze dacă li se poate da curs, directorul
poliţiei întreabă următoarele (pc magistrat) : Dacă aceşti arnăuţi din trupele
de răsculaţi ce încearcă să se refugieze aici, mai urmează să fie Împinşi peste
graniţă, fără nici o consideraţie, acuma cînd turcii au Înaintat pînă la frontieră
şi cînd căzuţi în mîna acestora ar fi expuşi unei morţi sigure, sau să fie du�i
În Rusia prin Bucovina, pentru a se putea Întoarce în patria lor?
În cazurile cînd aceşti arnăuţi ar fi acuzaţi de către boierii şi negustorii pe
care i-au j efuit şi s-ar găs.i asupra lor cai furaţi sau alte bunuri l uate de l a ei,
pot fi aceştia arestaţi, iar lucrurile furate restituite păgubaşilor, şi asemenea
cazuri n-ar trebui oare j udecate de cinsnita j udecătorie?" 35•
în baza acestui raport al poliţiei, magistratura Braşovului înaăntează tot
la 1 9 iun.i e 1 8 2 1 , guvernatorului Georg Banffy, o adresă în care, analizează
situaţia arnăuţilor şi pandurilor refugiaţi pe tenitoriul Braşovului, ce:re instruc
ţiuni, dînd totodată şi anumite sugestii în legătură cu măsurile ce ar trebui
luate.
în această adresă se spune: "în ceea ce pnveştc punctul întîa, excelenţa
sa este rugată nu numai să binevoiască să dea dispoziţie magistratului, ci şi
înaltul comandament al ţăr:iD. să dea instrucţiuni ca răsculaţiă c<l!re trec graniţa
să fie prinşi şi trimişi în Ţara Românească. Cum însă armatele turceşti au
înaintat pînă la frontiera Transălvaruiei risăpind complet trupele răsculaţilor,
:J5 Arh. st. Braşov, Acu:lc magistratului, nr. 1 9 9 1 / 1 8 2 1 ,
9-
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aceşti arnăuţi, dacă vor fi impinşi peste graniţă, sau vor cădea in miinlile
tUircilor mergînd la o moarte sigură, sau se vor ascunde în munţ.i de frica
turcilor şi se vor deda la noi jafufli. în consecinţă magistratul crede că scopul
acestui înalt ordin se poate atlinge dacă aceşti arnăuţi, din care cea mai mare
parte au vennt cu trupele lui lpsilanci din Moldova şi Ţara Rom:lnească, să
fie trimişi sub escortă militară prin Bistriţa şi Cernăuţi spre Basarabia.
In sfîrşit, în ceea ce priveşte punctul al doilea, magistratul crede că în
acele cazuri în care un boier sau un negustor recunoaşte în persoana unui
arnăut refugiat pe acela care 1-a jefuit, respectivul să fie a�estat şi lucrurile
lui să fie percheziţionate, iar dacă s-au găsit între ele obiecte furate de la
păgubaş, acestea să fie p�redate păgubaşului, dar justiţia să nu-şi permită nici
o altă acţiune în această cam:ă. În actualele împrejurări urgente, cînd Închisorile
noastre sînt pline de aceşti răsculaţi, cutezăm să Înaintăm cu supunere aceste
două chestiuni excelenţei voastre şi cerem o milostivă îndrumare pentru ca ma
gistratul să ştie cum să procedeze În viitor" :uJ. În răspunsul său din 9 iulie
1 8 2 1 , în legătură cu regimul ce urmează să fie aplicat acestor refugiaţi şi
bunurilor aduse cu ei, guvernatorul Georg Banffy precizează următoarele :
1. Răsculaţii au fost avertizaţi de soarta care îi aşteaptă În cazul că
nu se liniştesc, făcîndu-se singu11i vinovaţi. De altfel, dispoziţiunile transmi�c
excelenţei sale şi generalului comandant sînt categorice şi au fost luate ele
cabinetul chesaro-crăiesc în Înţelegere cu cel rusesc, iar ruşii le-au şi pus În
aplicare.
I l . Cabinetul nostru şi-ar strica relaţiile cu cel turcesc lăsind să intre
pe arnăuţi şi panduri, ,iar În cazul expulzării lor în provinciile ruseşti, unde
există aceeaşi stare de lucruri, şi-ar sti1Îca relaţiile cu cel rusesc.
I I I . Tolcrîndu-se aie:i rebeli s-ar ajunge la continue friqiuni intre fugari
ŞI Între boierii jefuiţi de ei, care ar putea duce chiar la acte de v�olenţă.
IV. Chiar fă,ră cxpulzarea răsculaţ,ilor care se găsesc acum în ţară, avem
să ne temem de cete de Iefuitor.i, din cauza înaintării armatei turceştJÎ şi a
împrăştlier�ii trupelor de rasculaţi, dar acestea, după exemplul anilor nrecuţi
şi în urma dispoziţiunilor repetate, vor fi uşor ele ris1i pit, datorită intervenţiei
putemice a armatc,i, în prezent tntărită.
" în urma acestora - se spune În con tinuare - magistratul va dispune
imediat arestarea acelora <:are intră În categoria celor ce trebuesc daţi peste
graniţă conform Înaltelor dispoziţiuni ale maiestăţii sale şi anume a rebelilor
şi a celor ce au luat parte la răscoala din Ţara RomS.nească şi Moldova
cu arma În mînă şi să-i predea armatei fără întîrziere, pentru a fi expulzati
În Ţara RomS.nească. În ceea ce priveşte lucrurile aduse de aceştia dacă ele
vor fi revenclicate parţial sau integral de anumiţi boieri, iar aducătorii vor
recunoaşte de îndreptăţite aceste revendicări şi vor intenţiona să le restituie
adevăratului posesor, atuncea să i le restituie, în caz contrar Însă să fie
sechestrate, să fie sigilite cu �igiliul autorităţilor şi al posesorului, să fie
prevăzute cu numele şi adresa aducătorului şi să fie luate în păstrare riguroa�ă,
:Js
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pentru ca indată ce s tăpînirea legală va intra În funcţiune În Ţara Româneas
că, să fie predate, pentru a se putea stabili cu precizie legitimitatea preten
ţiilor celor două părţi. În n ici un caz nu se vor lua În discuţie cele petre
cute în Ţara Românească şi nici nu se vor face comentarii asupra drepturilor
de proprietate � bunurilor provenite din Ţara Românească" :l7.
La 1 9 iunie 1 8 2 1 generalul de brigadă Leibinger comunică lu;i Kronnen
berg, judcle oraşului Braşov, că " ieri s-au descoperit că sudiţii chesaro-cTăicşti
se îndeletnicesc acuma cu ocupaţia secretă de a trece peste graniţă în loc de
comrabandă de sare, chiar oameni. Este cazul celor 6 arnăuţi care au fost
aduşi înarmaţi În Broşovul Vechi. Eu rog - spune mai departe generalul
Leibingcr - să se pună capăt acestor nelegiuiri, dîndu-se ordine severe ·ii
ţin numai să adaug că eu dau dispoziţie tuturor posturilor de frontieră să
tragă, drept răsplată, În primul rînd călăuzei un glonte În cap " :1 :.
In vederea execut:i.rii acestui ordin, vice-not<l!rul Tartler semnează în
aceeaşi zi o decizie prin care se dispune: "Să se aducă la cunoştinţă pretutindeni
În oraş, suburbii, localităţi libere, CÎrt şi în Zărneşti, Tahan şi În cele şapte
sate, că este strict interzis de a servi călăuză oamenilor care Încearcă să treacă
înarmaţi <5au neînarmaţi În Ţara Românească, pe poteci ascunse, Încoace şi
îndeosebi pe arnăuţi, iar oamen�i să se ferească cu atît mai mult să calce
această dispoziţie, deoarece toate posturile de hontieră au primit ordinul să
tragă asupra călăuzclor acestor refugiaţi, care încearcă să treacă încoace p e
poteci ascunse" il!l.
La 7 iulie 1 8 2 1 generalul de brigadă Leibinger, comandantul trupelor
de graniţă din Braşov, comunică ma�isnratului oraşului Braşov că "a primit
Însărcinarea de la excelcnţa sa comandantul suprem, să preia pc toţi indivizii
care rintră pc furiş în Tara Românească şi pc care magistratul găseşte de
cuv:iinţă să-i dea peste graniţă şi să-i ducă peste frontieră sub escortă" ,
menţionînd c ă : " între aceşti oameni care a r treb ui goniţi din ţară ar trebui
să ·Între şi străinii din oraş şi î mprejuri mi, fără căpătîi şi curios îmbrăcaţi,
care ar putea deveni periculoşi şi din cauza l ipsei celor necesare traiului" "0.
Relativ la condiţ�ile rintrărrii în T.ransilvania a rămăşiţelor de trupe din
armata lui lpsilanti, comandamentul de frontieră transmite o di spo7.·Îţrie a
comandamentului general din 2 iulie 1 82 1 , în care se prevede că "oamenii
de rînd care v.in la noi În ţară din trupele dezorganizate ale lui lpsilanti,
aparyinînd poporului de jos, să nu fie respinşi la graniţă, ca acei conducători
şi căpitani care au participat activ la răscoală . . . " . Mai· departe, se prevede
că " aceşti oameni, în cazul cînd nu au avere, pînă la plecarea lor în patrie,
fie că sînt cetăţeni străini sau sudiţi, În cazul cînd sînt apţi de serviciul
milita r, să fie recrutaţi şi să fie nrimişi, sub escortă la regimentelc sau cercunilc
m
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de recrutare respective. Dar sudiţii şi cetăţenii străină, care din cauza infiÎrmi
tăţilor nu sint apţi de serviciul militar, cît şi acei străini care deşi apţi nu
vor să •intre în armată şi au mijloace necesMe materiale să se susţină, pînă
l a intoarcerea lor in patrie, să fie predaţi sub supraveghere şi cu liste nominale
celor ma�i apropiate autorităţi provinciale, pentJru a f,i wimişi mai departe" 'li.
Tot privitor la soMta acestei categoD�i de refugiaţi şi la măsu11ile de
siguranţă ce trebuiesc luate, guvernatorul Georg Bânffy comunică la 7 iulie
1 8 2 1 că: "după bliruinţa obţinută de turci asupra corpului de răsculaţi al
prinţuluă lpsilanti şi al l ui Vladimirescu, o mare mulţime de răsculavi şi de
alţi emigran\i de mai demult, de neamuri dife�rite, impinşi de oaSitea turcească,
să Ee lăsa{li să intre pe la răslogii barierii, pentru propnia lor siÎguranţă, În
marele nostru pr�nciÎpat" .

"Avînd i n vedere marele lor număr - se spune mai departe -nu se
poate face o triere intre oamenii paşnici şi .răsculaţi şi În consecinţă domnul
general comandant a dat dispoz·ivie armatei să perrnătă intrarea in marele
nostru principat celor ce depun armele, cu excepţia cunoscutelor căpetenii
ale ,răsculaţilor şi a acelora, care s-au dedat la nelegiuill"i, iar fugară� să fie
predaţi celor mai apropiate instanţe de judecată prov:inaială. Obligaţia acestor
instanţe va fi să trimită pe băşttinaşi i nstanţelor de la locul lor de origine,
iar pe străini, jurisdiqiei celei mai apropiate de patria lor, pentru a fi
expediaţi de acolo in patrie, cu certtifcicatele sanitare ce li se VO!l" inmîna"42.
La 28 iulie 1 8 2 1 directorul poltiţăei, Franz von Brennerberg înaintează
mar;stratului oraşului B raşov stattistlica stlrăinilor care se găsesc în oraş şi
suburbii, din care rezultă că În oraşul Braşov la acea dată erau 7204 suflete.
Re�ăm mai jos această statistică, interesantă prin faptul că ne arată
modul de repartliţie al refugiaţilor pe vecinătăţi (cartiere), precum şi denu
mill"ile vecinătăţilor existente in anul 1 8 2 1 in oraşul Braşov"3.

tNSEMNAREA PERSOANELOR STRĂINE CE SE GĂSESC îN ORAŞ ŞI SUBURBII :
suburbii:
1.
2.

Tn vecinătatea din Tirgul (ailor
do
do
din str. Vămii

). do
do
do .
do
do
do
do
do

4.
5.
6.
7.
8.
9.
1 0.
Il.

numărul

do

do
do
do
do
do
do
do
do

de
de
de
de
de
de
do de

str. Nouă
str. Sfîntul Ion
sus str. Poqii
mijloc str. Porţii
jos str. Poqii
sus str. Spitalului
jos str. Spitalului
sus str. Neagră
mijloc str. Neagră

41 Arh. st. B raşov, Actele magistratuh1i, nr. 2 1 72/1 8 2 1 .
Ibidem, nr. 2360/1 8 2 1 .
4� Ibidem, nr. 2424/1 8 2 1 , anexa 5 .
42
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1 2.

do

1 3. do
14. do
I S . do

1 6.

do

1 7. do
1 8 . do
1 9. do

do de jos str. Neagră

6.

7.
8.
9.
10.

I l.

1 2.
1 3.
14.
15.
1 6.
1 7.
1 8.
1 9.

Tn
Tn
Tn
In
Tn
Tn
Tn
Tn
Tn
Tn
In
Tn
Tn
Jn
Tn
Tn
Tn
Tn
Tn

30
68
158
286
87
118
118
272

do întîia str. Castelului
do a doua str. Castelului

do a treia str. Castelului
do a patra str. Castelului
do de sus str. Nouă

do
do

str. Orfanilor
str. Tîrgul Peştelui

Tot;llul

1.
2.
3.
4.
5.
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vecinătatea
vecinătatea
vecinătatea
vecinătatea
vecinătatea
vecinătatea
vecinătatea
vecinătatea
vecinătatea
vecinătatea
vecinatatea
vecinătatea
vecinătatea
vecinătatea
vecinătatea
vecinătatea
vecinătatea
vecinătatea
vecinătatea

persoanelor

In suburbii

d i n oraş

2.744

din str. Poqii
de jos str. Poqii
de sus str. Lungă
de mijloc str. Lungă
de jos str. Lungă
de sus str. Mijloc
de jos str. Mijloc
de sus str. Laterală
de jos str. Laterală
str. Ţîntaşilor
str. Furcilor
str.
str.
săsească din str. Fîntînii
ungureasca din str. Fîntînii
u ngureasca din Curmătură
primă din Schei
a doua din Schei
a treia din Schei

391
348
1 90
237
1 95
1 59
26
66
13
6
4
145
75

1 10

113
57
669
661
996

Total :

7.2C4

Tot la sfîrşitul lunii iulie 1 8 2 1 , slujbaşii şi arendaşii din diferitele comune
ale districtului Braşov, îna�intează magistratului ,. l n s e m n ă r i" privind bo
ierii şi străinii refugiaţi din Ţara Romilnească pe tentoriul comunei respective,
indidndu-se numele şi rangul capului de familie, numărul copiilor pe sexe,
numărul servitonilor pe sexe, numele gazdelor precum şi nr. casei tn care
locuiesc.
,
Totaliztnd aceste (lnsemnăni) întocmite tn cursul lunilor iunie şi iulie 1 8 21,
s-a alcătuit următoarea :
"SITUAŢIE NUMERICA A TUTUROR STRAINILOR DIN ŢARA ROMÂNEASCĂ
CARE SE GĂSESC IN PREZENT IN DISTRICTUL BRAŞOV" :
N r.

Loc•litatta

crt.

1.
2.
3.
4.

Ghimbav

Vulcan

Cristian
Rîşnov

servitorilor
Obs.

Totalul
tuturor
persoanelor

Nr.

de sex
masculin

5
319
81
8 07
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3
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19
145

1

de sex
temi n in

1
27
13
15�
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-

-------

--- ---·---

Obs.
cr '·

N r.

l.or:�lirare:t

Toro lul

tururor
persoJ. nclor

Nr. sen·itorilor
- - - - - - --------

de sex

m:�.sculin
- · · ----- -·

5.
6.
7.
Il .

9.

1 0.

11.
1 2.
1 3.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.

Codle a
I-Iălchiu
Feldioara
Măieruş
Sînpetru
Hănnan
Prejmer
Baciu

Turcheş
Cernatu
Satul ung
Tărlungeni
Purcăreni

Zărneşti
Tăhanul Nou
Bran

Total

eneral :

18
6
16
-l

9
2
3

1

de sex

fem i n in

1

-

5

-

-

9
1 03
559
629
743
2 09
353
75
1 C6
442
1 99
1 76

----

-

15
71
77
1 09
4�
111
2
9
96
2-l
2

15
69
123
1 25
35
1 06

4 .859

774

R04

5

17
7C
31
8

Numărul ma:re al refugliaţilor, 7204 numai m oraşul Braşov şi 4859 În
cele 20 de comune din districtul Braşov, la care se adaugă mereu tot mai
mulţi arnăuţi şi panduci, dădea mult de gîndit autorităţilor chcsaro-crăieşti,
care erau în permanentă legătură cu magist;ratul oraşului şi autorităţile mili
tare de pc frontJieră şi din localităţile unde se stabiliseră vremelnic aceşti
refugiaţi.
Teama de dezordine şi chiar provocare a unei răscoale în Transavania la
care s-ar fi alăturat şi populaţia oropsită din aceste părţi, era mot�vul princi
pal care a determinat luarea unor măsuri severe de supraveghere, mai ales că
şederea refugiaţ�lor se prelungea şi după înăbuşirea mişcării revoluţionare
provocînd scumpirea vieţii.
Plrirna măsură care trebuia luată consta În îndepărtarea acestor refu�aţi
din localităţile aprop�ate graniţelor dinspre Ţara Românească, în vederea sta-·
bilirii lor în interiorul Transilvaniei, deci, cît mai departe de focarul revolu
tiei. Cutn Însă printre refug,iaţi erau tnu]ţi boieri mari care cereau să · rămină
la Braşov şi Sibiu şi ch:i ar se o puneau o11icărei deplasări, pretextind diferite
motive, dispoziţiile guvernatorului liransilvaniei oscilau între măsuri catego
rice şi altele mai blînde, lăsîndu-se uneori magistratului libertatea de a
aprecia şi a alege soluţia cea mai potrivită împrejurărilor.
ln această privinţă "excelenţa sa guvernatorul ţării răspunde prin înaltul
ordin prezidenţial din 1 6 iunie a.c. nr. 282 la raportul ma�istratului din 24
mai 1 8 2 1 , că magistratul va Înţelege din dispo7.iţiunile prezidenţiale de pînă
acum, pentru ce motive s-a ordonat să se eVJite a�lomerările prea mari de
străini În Braşov şi Sibiu, iar unul din motivele cele mai �mportante a fo�t
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supravegherea acestor străini, a slujitorilor şi a corespondenţei lor; se comu
nică de aceea magistratului întrucît el crede că ar putea să îndeplinească pe
proprie răspundere obligaţia lui de serviciu de a supraveghea pe străini. Avind
în vedere marele lor număr Jin Braşov, iar dacă această mare aglomerare de
oameni nu va produce o exagerată scumpire a alimentelor şi îndeosebi a
locuinţelor care parc că s-a ridicat la preţuri cxorbitante, să se îndeplinească
dorinţa boierilor care se găsesc acuma aici, lăsîndu-i deocamdată pc loc, pe
viitor însă toţi străinii care vor mai veni să fie respinşi şi faţă de aceştia să
se procedeze con form instrucţiunilor date, dar în satele curat româneşti să nu
se admită n ici un refugiat şi în special pe graniţă, ci să fie trimişi în sa·tele
săseşti şi ungureşti din intoriorul ţării".
Cum acest ordin mai dispunea ca refugia ţii din Ţara Românească să nu
fie lăsaţi în nici un caz in satele curat româneşti şi tn special în cele situate
pe graniţă, ci să fie îndrumaţi în comunele săseşti sau ungureşci, se cere magis
tratului "să dea ordin arendaşului din Bran şi celor din Tohanul Nou şi
Zămeşti, să ia măsuri, în conformitate cu acest înalt ordin, cu precauţiunea
necesară, pentru ca refugiaţii din Ţara Românească, care se găsesc acolo, să
plece fără întîrziere în 'interiorul distl'ictului şi să se aşeze tn comunele săseşti
şi ungureşti"41•.
Ca răspuns la aceste dispoziţiuni date de guvernatorul Georg Bănffy în
luna iulie 1 R21 magistratului Braşovului, von K ronnenberg raportează urmă
toarele:
"In legătură cu boierii care se găsesc în oraş, în suburbii şi district şi cu
străinii refugiaţi al că,ror număr se ridică conform ,listelor statis.tice păSitrate
aici la 7204 suflete în oraş şi suburbii şi la 4859 În district, magistratul a fost
de la venirea acestor străini într-o continuă aşteptare pînă acum, crezind că
ei se vor întoarce iarăşi în patria lor şi tocm31Î în această aşteptare, îndeo
sebi însă deoarece excelenţa voastlră aţi binevoit să aprobaţi lăsarea deocam
dată aicea a acestor străini prin înaltul ordin prezidenţial din 24 mai a. c.
nr. 28 2, s-a dat curs dorinţei acestor străini şi ei nu au fo!lt trimişi mai depal'lte
de aici în plăşile şi oraşele invecinate şi nu au fost îndepărtaţi ma�i mult de
patria lor. Cum însă veştile din Ţalfa Românească nu sînt aşa de liniştitoare
pentru aceşti boieri şi străini, pentru a se putea hotărî la o reîntoarcere, ci
se pa;re că ei doresc să rămînă şi pe m31Î departe un cimp oarecare în Tran
silvania, iar dacă ci vm rămîne, în speci:al iarna aici în Braşov şi În dist rict,
este de temut că s-ar putea produce o scumpire extrem de mare a celor nece
sare tr;lli ului. In urma acestora magistratul a dispus
în conformitate cu
ordinul mai vechi al excelenţei voastre - ca numai boierii cei mari ?i
familiilc mai distinse să fie lăsate aici, a căror înclcpălrtare nu o poate pretinde
magistratului fără să se atingă situaţia şi rangul lor, 1toţi ceilalţi străini însă,
care se găsesc in oraş, în suburbii şi în comunele din district, sînt obligaţi
fără nici o excepţie să plece pînă la sfîrşitul lui august să caute adăpost în
alte districte a1e Transilvaniei, iar pentru ca să aibă timp suficient pentru
-

H

Arh. st.

Braşov,

A.;:te Domeniale,

nr.

2 1 39/1 8 2 1 .
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pregătirea plecării şi să nu aibă motiv să se plîngă de un tratament aspru,
magistranll le-a şi adus la cunoştinţă termenul care li s-a impus pentru plecare.
Magistratul îşi ia libertatea să facă acest supus raport excelenţei voastre
despre dispo21iţiile pe care le-a luat. Avînd însă în vedere că magistratul
le-a mai comunicat şi mai ina'inte acestor boieri să plece in plăşile şi oraşele
învecinate, iar aceştia au refuzat executarea ordinului, rog pe excelenţa
voastră cu supunere să-mi dea instrucţiuni ce atitudine să adopte magistratul
În cazul că şi de astă dată boierii şi ceilalţi străini nu vor respecta termenul
ce le-a fost acordat pînă la sfîrşitul lui august" .r.:;.
Este de menţionat că atît În II11s emnările statistice, cît Şl Întreaga cores
pondenţă purtată între autonităţ�le chesaro-crăli eşti, se face o distincţie dară
intre boierii divaniţi şi boierii maPi, de o parte consideraţi ca prieteni, şi
între negustoni:i, servitorii boierilor şi aJţi .r efugiaţi de rang inferiotr, de altă
parte, pomeniţi, de obicei sub denumirea de "străiini" .
Jn favoarea rămînerii pe loc a boiooilor intervine chiar mitropolitul Ţării
RomS.neşti, Dionisie Lupu, care se găsea şi el În oraşul Braşov. Astfel, la 7
august 1 82 1 el Înaintează magristratului o cerere a 44 boieri cu observaţia că
"aceşti boieri nu sînt în situaţia de a pleca de aioi cu atît mai mulrt, cu cît
sînt în aşteptare de a 1i se îndeplini o cerere adresată guvermvlui crăiese şi
anume, acordarea unui împrumut dintr-un fond public, În schimbul unor
ipoteci sigure pe valoni imobiliare".
în locul acestor boieri, pentru a se uşura sarcinile oraşul un, mitropolitul
propune să fie trimişi în interiorul Transilvaniei alţi oamem, necăsătoriţJi,
care ar avea mai multă avere.
Magistratul restituie mitropolitului cererea cu următoarea rezoluţie: "Se
poate uşor prevedea că în cazuJI cînd toţi snrăli nii ce se găsesc acuma aici, ar
rămînea în oraş peste iarnă, nu numai că s-ar produce o mare scumpete, ci ar
ajunge la snrîmtoare şi locuitorii de aici, care stau cu chirie, din cauza lipsei
de locuinţe. Pentru a preîntîmpina aceste urmări neplăcute nu este altă soluţie
decît, ca o parte din aceşti străini şi anume cei lipsiţi de mijloace să plece În dis
trict, iar cei mai Înstăriţi În oraşele şi tîrgurile Învecinate. Magistratul, care nu
cunoaşte situaţia materială a fiecăruia, n-are nimic în contJra ca Înalt prea
sfinţia sa Împreună cu cîţiva boieri să facă această triere şi să nu întîn:ie să-i
comunice •Listele tUJturor stirăin�lor, în cazul cînd mitropoBitul ar voi să-şi
asume efectuarea acestei operaţii" -16.
Cu toate ordinele date, boierii însă rămîn ş1 pe mai departe în localităţile
unde se stabiliseră Încă de !la început.
In privinţa amăuţilor, guvernatorul Transilvaniei ordonă la 20 augu�t
1 8 2 1 "să fie îndepărtaţi în Bucovina toţi ·răsculaţii greâ care se găsesc acum
în ţară, sau vor intra pe furiş de acum Încolo, a căror orimi,re este str�ct
interzisă şi a căror şedere în Transilvania nu se îngăduie şi cu atît m.1i
puţin plecarea l01r În interiorul monarhiei ausnniece" 47.
45 Arh. st. Braşov, Actele magistratului, nr. 2424/ 1 8 2 1 , anexa 2.
46 Ibidem,
47

Ibidem,

nr.

nr.

2544/1 8 2 1 .
2809/ 1 82 1 .
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Deoarece unii refugiaţi �reci din armata l u i Ipsilanti se arătau în public
in uniforma lor neagră de răsculaţi, provocînd prin aceasta perturbăl"i, la
29 septembrie 1 8 2 1 conducarea oraşului porunceşte din nou polliţiei "să
urmărească cu tot zelul în toate vecinătăţrle oraşului şi ale suburbi�lor nu
numai pc aceşti pani?-ani ai lui Ipsilanti îmbrăcaţi în negru, ci şi pe ceilalţi
arnăuţi şi răsculaţi şi să fie expLd7.aţi în Bucovina, conform înaltei dispo
ziţiuni" "�.
Urmă!'li rea revoluvionarilor refugiaţi, În special a celor suspeqi, continuă
cu toată vigoarea. La 9 octombrie 1 8 2 1 , vicc-notarul Tafltlcr comumca
poliţiei, slujbaşiloll" locaLităţ�lor libere din district şi juraţi�or din domeniu,
ordinul guvernului crăiese al ţărm din 1 6 august 1 82 1 trimis cu nr. 7633
judeţului, oraşului şi distnictuJui, domnului von I\. ronnberg, după care " con
form unei adrese prezidenţiale a prea înaltei poliţii a curţii din 9 iulie a.c.
care a fost primită de exce1l enţa sa domnul guverna<ror aJ. ţăJrii şi a fost
comunicCIJtă de dînsul guvernului ţă!'lii, un oarecare Fabek, care se dă drept
căpitan prusian s-a aliM cu răsculaţii greci, după ce şi-a dat în vileag la
Iaşi prinoipiile revoluţionare şi ideile exa.ha te, dar cînd s-au apropiat trupele
turceşti a luat hotărîrea, după cum se poate deduce din mai multe indicii, să
treacă În provinciile austriece, pentru a găsi azil. Cum În baza
principiului adoptat, asemenea răsculaţi trebuiesc izgoniţi din statele
chesaro-crăieşti, se dă msarcmarea să se cerceteze dacă nu cumva
acest Fabek a vellJit În Transilvania, iar în cazul că va fi descoperit să fie
arestat şi să se înainteze guvernului ţării pe Hngă scmnalmentele lui şi un
raport despre cele petrecute. În nici un ca z să nu se permită, p c proprie
răspundere a domnului judeţ, nici un refugnat necunoscut care nu are
paşaport valabil şi este cît de puţin suspectat de a f� participant Ia răscoală,
să circule liber prin Transilvania sau să stea ascuns" "9.
La 9 octombrie 1 821 guvernatorul TranSlilvaniei, conrele Gcorg Banffv
anunţă pc magistratul oraşului Braşov, că a încredinţat rezolvarea probl e
melor rcfugiaţilor comisarului suprem, baronului von Brukenthal, cerînd
magistratului să-i dea acestuia tot concursul şi ascultarea cuvenită 50•
Baronul von Brukenthal, în vederea executării acestei însărcinări, pro
cedează cu toată energia. El studiază toate dispoziţiile date de guvernatorul
Tran!lillvamei În problema refugiaţilor, iar în luna noiembrie 1 8 2 1 se depla
sează ·la Braşov pentru a examina la faţa locului situaţia !Tefugiaţilor şi
modul cum au fost îndeplillJite de ma�istrat ordinele guvernaJtorului.
ln baza celor constatate, baronul von Brukemhal, la 17 noiembrie 1 8 2 1 ,
Înain!tează magistratului o adresă p!'lin care î l acuză c ă nu a îndeplinit ordi
nele în pl'livinţa îndepărtălrii spre interiorul ţării a refugiaţilor din loca
lităţile situate în apropierea graniţelor şi !totodată "înălţimea sa dojeneşte pe
magistrat pentru indulgenţa prea mare cu care a acordat şederea refugiaţi,l or
aici, cu adausul că, În cazul cînd se vor ivi urmăJnile dezastruoase ale unei
�8
49

Arh. st. Braşov, Actele ma�s·tratului, nr.

Ibidem,
50 Ibidem,

nr .
nr.

3 1 5 2/ 1 8 2 1 .
3406/1 8 2 1 ,
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prea mari aglomerări de refugiaţi, magistratul va fi răspunzător pentru această
in dulgenţă a sa"51.
Rezoluţia din 24 noiembrie 1 8 2 1 a magistratului Braşovului, pc marginea
:� n•stei adrese, constimie un important document, l ămurind o serie de probleme
În legătură cu intreaga situaţie a refugiaţilor.
.. Tndată după primirea acestei adrese -- spune magistratul în rezoluţia sa
-- - s-a dat di n nou ordin tuturor arendaşilor din cele şapte sate, Bran
7.ărneşti şi Tohan , apoi slu jbaşilor din Rfşnov şi Vulcan să le aducă din nou
h cunostinta refugiaţilor romani, aşezaţi acolo, să se indeparteze în termen
ele R zile din localităţile sin1ate pc frontieră, sub ameninţarea unor măsuri
aspre de constrîngere, şi să se ducă sau în districtele vecine, sau la Hălchiu,
Codlea, Sîn petru, Bod, Felldioara, Rodbav, Măemş, dar nici fntr-un caz În
oraşul Braşov. Un ordin similar s-a dat si poliţiei cu privi re la refugiatii de l a
Dîrste şi s-au făcut publicaţii pretutindeni Î n oraş ş i suburbii c a nici u n proorietar
de casă să nu mai primească asemenea străini in casa sa, sub ameninţarea
unei amende de 12 florini si suportarea cheltuielilor de mutare într-o altă
localitate. Dar, cum a fo91: de aşteptat. În urma ace9tei instiintari, s-au p rodus
iar vechile tără�ăneli si refugiatii refuză să p�răsească de bună voie domi
ciliul lor actual, de aceea urmează să se înainteze domnului guvernator al
tarii, comelui Bănffy, în numele ma�stratului următoarea supusă cerere:
A şa cum s-a înrtîmplat şi pînă acuma la P'rimirea ordinelor sosite de la exce
lenta sa, ma�stratul a comunicat şi acuma. la sosirea dispozitiei trimise de
romisarlll suorem al tarii si consilier p-ubernial crăiese baronul v. Brukenlthal .
tl'turor refugiatilor romani aşezaţi cu famiHtle lor tn localităţile de flfonrtieră,
să plece în decurs de 8 zile sau în districtele vecine sau În locailităţile din
districtul nostru. situate mai departe de granita. dar nioi Într-un ca z tn
oraşul Brasov, sub amenintarea unor �rave măsuri de constrfngere. Dar
vechile tărăgănăi"Ti s-au produs şi de aSită dată din partea snră�nido�. deoarece
ei nu părăsesc de bună voie actualul domiciliu şi au declarat că sînrt gata s�
în frunte măsurile extreme. Tn declaraţiile lor făcute oral şi În scris, 51
înaintate prin arhiepiscopul mitropolit, sustin următoarele:
1-tîi. Jn timoul sederii lor aici . ei s-au comportat pasnic şi garantează şi
ocntru vi�rtor aceiaşi comportare oasnică din paf!tea anartinărtori�or lor şi sînt
hotărhi să se întoarcă fn panrie tnda:tă ce wrcii vor fi părăsit Tara Romilnească.
2-lea. Capii familiei au şi plecat În Tara Rom6.nească, pentru a se convin
ge despre 9tarea lucrurilor de acolo, lăsîndu-şi :1 ici familiile si avutul, iar
femeilor şi copiilor rămaşi le va fi imnosibiL fără capul familiei, să pără
sească În ace91: inceput de iarnă locuintele din localităţile menţionate, oregălcite
pentru iarnă şi 1n parte annicipat plătite, neavînd mijloacele materiale, atît
de greu de procura'!.
3. Cea mai mare parte din gazdele l or actuale sînt oieri şi crescători de
vite, care ]şi duc an�malelle ţn Tatra Ramânească şi aceşnia s-au bucurat tn
51 Arh. st. Braşov, Actele magi ,tratul ui, nr. 3757/1 8 2 1 , anexa 1 .
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trecut şi profită şi în prezent În urma averilor pe care le po se dă r�fugiaţii
în Tara Românească şi este o consecinţă natural ă a acestor sdri de lucruri,
deoarece ei au fost nevoiţi în nenorocirea lor să se adăpostească cerîn d ospi
talitatea acdora, care la rîndul lor datorează rccuno�tinţă şi le-au oferit de
bunăvoie adăpostul cerut, în apropierea patriei lor, rcstrîngîndu-se ci Înşi�i.
O asemenea primire indator�toare nu pot să aştepte refugiaţii în l ocal ităţile
îndepărtate, neavînd acolo cunoscuţi şi chiar reîntoarcerea lor În natric,
atunci cînd va sosi momentul prielnic, nu se va putea face din locmilc mai
îndepă,rtate atît de uşor şi cu aşa puţine cheltuieli ca din domiciliile lor
actuale. Din aceste motive şi din altele a căror enumerare ar duce la o pr�a
mare extindere, au cerut refu�iaţii să fie lăsaţi în actualele localităţi, avînJ
În vedere şi fericita poSiibilitate a unei grabnice reîntoarceri în patrie, întrucît
le-a devenit absolut imposibil, fiind vorba de un timp atît de scurt, să-'ii
părăsească locuinţele şi să se angajeze în cheltuieli de mutare, cînd banii le
sînt necesari Întreţinerii de toate zilele şi cînd ei primesc ajutoare de la
nmoscuţi şi de la gazdele lor de aici, în schimbul unor restituiri viitoare,
ajvtoare pe care nu ,le-ar mai putea primi în interiorul ţării" .
"I n favoarea cererii lor, ei aduc şi argumenrtul că În t�mpul foametei d e
la noi, e i nu au refuzat azilul cerut În Ţara R omânească tuturor supusilor
ce?.aro-crăieşti şi au aprovizionat ţara noastră cu cereale, iar dacă se ia În
considerare specula care s-a produs aici de ;Ja venirea lor, p:rin scumpirea
preţurolor, ea este compensată de veniturile pe care le-au realizat ţănnii şi
meseriaşi de aici" .
" l n timp c e magistratul cutează s ă aducă la cunoştinţa excelenţii sale
toate aceste împrejurări el comunică totodată că În conformitate cu · uhimile
raporte s-au întors În Ţara Românească 4 .000 din aceşti străini şi adaugă
- spre a-şi justifica felul de a proceda şi ll"eproşul care i s-a făcut de a f,i fost
prea îngăduitor, acceptind un prea mare număr de stll"ălini În acest mare prin
cipat - că, atunc� cînd s-a dat dispoziţia ca străinii să fie tmmişi în inte
riorul ţări�, aceştia se şi aşezaseră În oraş şi în district, iar magist·ratul nu
a avut nici ordinul formal şi nmci n-a dispus de mijloace pentru a proceda
cu forţa contra unlliÎ număr adt de mare de oameni, care şi atunci ca şi
·
acum au refuzat să se îndepărteze din distnict cînd 'li s-a adus la cunoştinţă
Înaltul ordin" .
"Jurisdicţia d e aici, ale cărei luc,rări s-au înmultit din cauza prezenţei
acestor străini, n-a avut nici un interes să reţină aic• pe aceşti oameni şi a
transmis cu punctualitate toate înaltele ordine, iar magistratul poate fi făcut
cu adt mai puţin vinovat pentru faptul că aceşti străini au rămas în ap ropierea
patriÎei lor, cu dt i s-a dat pe de altă pa rte instruqiunca precisă să trate7.c
aceşci oameni cu blîndeţe".
"Chiar şi În p rezent numai forţa mi-l itară este în stare să determine aşa
de mulţi oameni să-şi părăsească adăposturile aotuale dacă, fără a se ţine
seamă de obieqiunile lor, va trebui să fie alungaţi din localităţile situate la
graniţa romanească toţi refugiaţii fără niai o considCII" are la situaţia lor per
sonală sau familială - care nu constituie nici un pericol pentru a fi trimişi
tn interiorul ţă:rii. Am ţinut seama chiar de interesele locuitorilor din oraş,

http://cimec.ro - http://istoriebv.ro

EMIL MICU

140

care au avut p rilej să-şi valorifice p rodusele manuale cîştigînd bani de la
aceşti străini, şi ne-am snrăduit să aran j ă m aşa lucrur�le ca locatarii să nu
rămînă fără locuin{e şi să nu se producă acţiuni de dare în judecată".
"Am rugat apai comandamentul de fironnieră - care emite singur, fără
concursul autori.tăţilor locale civrle paşapoartele celor ce se întorc în Ţara
Românească şi este În măsură să cunoască scăderea sau sporirea numărului
rcfugăaţilor stră�ni, - să indice chiar pc paşaportul fiecărui străin care intră
În acest p rincipat, că n-are voie să rămînă în acest district, ci conform ordi
nului mai înalt este dator să meargă în interiorul ţ ă l"Îii De asemenea am
interzis În oraş şi suburbii fiecărui proprietar să mai primească în casă ase 
menea refugiaţi români sub pedeapsa unei amenzi de 1 2 florin� şi plata
chdtuiclilor de mutare, şi cred că nu s-a ncgJ,i jat nimic ce a fost în puterea
şi autoritatea magistratului. Magistratul îndrăzneşte să raporteze cele de mai
sus, excelenţei sale în legătură cu explicaţiile date domnulu1 com�sar suprem
al ţării, baronului v. Brukcnthal, pentru a p rimi dispoziţii pentru viitor" 52.
În baza celor constatate la Braşov, comisarul superior von Bmkenthal
înaintează guberniului T1ransilvaniei, tot În cursul lunii noiembrie 1 8 2 1 , un
raport, în care, În privinţa rcfugiaţilor din districtul şi oraşul Braşov,
precizează că după indicaţiile magistratului s-a refugiat un număr de 1 3 . .J24
suflete, dintre care 9.000 s-au adăpootit numai la Braşov, Însă "este de pre
supus - spune Brukenthal - că unii străini au reuşit să scape vigilenţei poliţiei
şi a funcţionarilor de scaun şi se crede În general că numărul refugiaţilor
s-a ridicat la 1 6.000 de suflete şi chiar la mai mulţi" 53•
Numărul mai mare al refugiaţilor �ndicat de Brukenthal, comparauiv cu
numărul men�onat în primele statistici (de 7204 pentru oraşul B raşov şi
4859 pentru comunele din district), se expLică atît prin faptul că statistica
pomell!ită de Brukenthal a fost alcătui,tă în ·luna noiembrie 1 82 1 , IÎar stati
sticile anterioare sînt din luna iulie 1 8 2 1 , deci îmre timp au mai venit şi
alţi refugiaţi, dt şi prin faptul că Brukenthal a cuprins probabil În numără
toarea sa şi pe arnăuţii şi pandurii, care nu sînt pomeniţi În primele statistici.
Cu toate măsurile luate de autonităţi de a sili pe refugiaţi să se reîntoarcă
În patrie, sau să se stabilească în localităţile din interiorul ţării, mulţi refuzară
orice deplasao:e.
La 24 noiembrie 1 8 2 1 căpitanul von Seulen, arendaş din Satulung, rapor
tează că deşi a adus la cunoştinţă refugiaţilor din SatulunJ?; de a părăsi
localitatea în 8 zile, aceştia s-au rugat să rămînă pe loc date fiind greutăţile
ivite din cauza iernii. Deci, "ei nu vor putea fi îndepănaţi decît cu forţa " 54•
Tot la 24 noiembrie 1 82 1 , castel anul de h Bran, Bokros rapontcază
magistratului că "În mma dispoz:iţiunilor primite a anunţat ·la Zărneşti, în
ziua de 2 1 , la Tohanul Nou în 22 şi la Bran În 23 noiembrie a. c. În mod
public pe toţi străli nii calfe se mai găsesc aici şi anume: în Zărneşti 1 3 famaii,
în Toham.d Nou 5 famillii şi în Bran 8 familii, să plece în decurs de 8 zile
.

52

Arh.

54

Arh. st. Bra�v, Actele magistro.tului, nr. 3813/1821.

�t.

Braşov, Actele m�·stratuJui, nr. 3757/1821, anexa 1 .

5:1 Carol G o 1 1 n e r, op. cit., p . 42
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şi le-a da�t d�poziţie severă sau să meargă in Trei Scaune, sau a1n in
district la Hălchiu, Feldioara etc. sau îndărăt în Ţara Românească" 55•
Cele 8 familii de refugiaţi, stabilite în cumuna Vulcan, roagă, la 24
noiembrie 1 8 2 1 , să fie lăsate acolo pînă la Întoarcerea lor În Ţara Românească
din cauza siJtUaţiei financiare strîmtora.te.
Acelaşi lucru il cer şi refugiaţii din Ţara Românească care se găsesc
la Dtrste !i6.
La 1 decembnie 1 8 2 1 căpitanul de cavalerie Lang, arendaş din Purcărcni,
raportează că refugiaţii tromâni de acolo, În ciuda ordinului dat, nu fac
pregătiri de pJecare 57.
La aceeaşi dată, Litsken, arendaş din Tîrlungeni, raportează că refugiaţii
din localitate şi-au ridicat paşapoa.ntele pentru a se Îlllt oarce in paur.ie, cu
excepţia a două persoane, care au adus adeseori cereale din Ţara Românear-ă
şi memtă cu atît mai mult să fie lăsate acolo, cu cît aduc folos comunei şi se
compo11tă liniştit ss. La 3 decembrie 1 8 2 1 , Bokros, castelanul de la Bran,
înaintează magistratului mai multe cereri ale refugiaţilor din Ţara Româneas
că, aşezaţi în B ran, Zărneşti şi Tohanul Nou, care cer să fie lăsaţi În locuinţele
lor din difer.ite motive, ca: aprovi21ionarea cu alimente făcută, chiria plătită
antJicipat, lipsa de ban� şi alte motive asemănătoare 59.
Numărul cererilor de a rămîne pe loc, adresate magistratului la sfîrşitul
anului 1 8 2 1 , este mare. Aceasta se explică nu numai datorită anotimpului
înaintat şi situaţiei financiare precare a refugiaţilor, dar şi faptului că ştirile
rare veneau de acasă erau deseori alarmante, Ţara Românească fiind ocupată
de trupele turceşti caăe se dădeau la j aful"i şi omoruri.
Dacă familiile boierilor rămase la Braşov erau tratate cu multă conside
raţie de către oficialităţile oraşului, În schimb lucrătorii din Braşov, ma
nifestau faţă de boieri şi familiile lor o atlitudinc ostilă şi plină de ură,
izvorttă nu numai din cauza vieţii de petrecem şi huzur a acestor refugiaţi,
dar ma.i ales pentru faptul că boierii erau consideraţi exponenţii principali ai
clasei cxploatatoare.
Semnificativă În privinţa atitudinii de ură şi revol tă a lucrătorilor din
oraşul Braşov contra boierilor este adresa Direcţiei poliţiei nr. 88 din 2 ma1
1822 in care se spune:
"S-au p rodus mari multe exemple care dovedesc că tineri lipsiţi de bună
cuviinţă, ucenici, calfe şi salahori atacă fără ruşine şi obraznic, nu numai în
p lină stradă, pc promenadă, ci în special scara în faţa caselor pc boncri,
soţiile şi fiicele lor, care circulă, şi îi insultă pe aceştia batjocorindu-i.
De aceea se aduce Încă o dată la cunoştinţă tuturor ca avertisment şi
ordin totodată, că f,iccare este dator să întîmpine pc boierii străi111i, care s-au
refugiat aici, pe negustori şi pe ceilalţi oameni, politicos şi amabil, dîndu-le
consideraţia cuvenită rangului lor şi nimeni să nu cutcze să-i insulte, sau
să-i trateze În mod necuviincios, căci În acest caz li se va aplica,
•

Arh. st. Braşov, Actele magistraw!ui, nr. 3885/ 1 8 2 1 , anexa 1 .
56 Ibidem, nr. 3806/ 1 8 2 1 .
" 7 Ibidem, n r . 3878/1 8 2 1 .
''B Ibidem, n r . 3879/1 8 2 1 .
;; g Ibidem, nr. 3963/ 1 8 2 1 .
53
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fără nici o considerare închisoarea sau alte pedepse grele, celo:r care se vor
deda la acte duşmănoase . . .
În a)tcptarca rcstabilirii ordinii În Tara Românească, unii refugiaţi fac
demersuri la autorităţi de a rămîne pc loc, alţii obţinînd paşapoarte de trecere,
pc care le elibera comandamentul de frontieră (în atribuţiunile căruia intra şi
cenzurarea corespondenţei) , trec dincolo de contumacia Branului, în satele
din Branul de Sus, unde aşteptau informaţii asupra evenimentelor din ţară.
Numărul refu�iaţilor porniţi spre Tara Românească, dar stabiliţi temporar
pc teritoriul Branului de Sus, era atît de mare încît maiorul Dorsner raportează
magistratului la 15 mai 1 8 22 că "puţine case mai sînt în care să nu se găsească
străini şi că, staţionarea lor în satele de la frontieră ar putea provoca un
atac chiar din partea wrâlor" no. Maiorul Dorsner ce•re magistratului să dea
dispoziţiuni castelanului de la Bran să trimită pe aceşti surăini peste graniţă,
în Tara Românească sau în ;interiorul Transilvaniei.
La 1 9 iunie 1 822 castelanul c.lc la Bran raportează magistratului că a pus
în vedere străinilor aşezaţi pe rteriwriul Branului de Sus să se reîntoarcă în
patria lor sau să meargă în interiorul Transilvaniei şi că cea mai mare parte
au şi trecut în Tara Românească, rămînînd numaă vreo cinci familii, care pînă
la sfîrşitul lunii vor pleca şi ele. In continuare, castelanu1 Bokros mai rapor
tează că din informaţiile demne de încredere, date de clucerul Constantin
Iliad, în noaptea de 1 6 spre 1 7 iuruie 1 8 22, rămăşiţe dintre " răscuJaţi" au
împuşcat mortal În locuinţa sa pe beşliul turcesc 6�.
Ruina, anarhia şi flagclul incendiilor provocate în ţările române de ocu
paţia turcească aveau să se term�ne numai după evacuarea principatelor
de către oştirile turceşti şi înscăun�urea donmilor pămînteni.
In Tara Românească, Grigore Ghica Vodă a intrat În Bucureşti la 1 3/2:'>
scptembr;ie 1 8 22, iaT evacuarea completă a Tării Româneşti s-a terminat la
J 5j27 septembnie 1 8 22 6:! .
Pentru stabilirea liniştii în interiorul ţării, după cum rezultă dintr-o
adresă din 6 decembrie 1 8 22 a agenţiei austriece din Bucureşti, "principele
Tăr�i Româneşti din orc.linul înal tei Porţi urmăreşte să cureţe această pro
vincie de toţi indivizii suspecţi şi tulburătoni a�i liniştii publice şi pe cît este
posibil să le interzică intrarea în ţară " . În acest sens se ăau măsuri severe
de siguranţă ca persoanale suspectate de a fi participat la mişcarea revolu
ţionară din Tara Românească să nu se strecoare in ţară ca oie.ri ardeleni,
sau cărăuşi prahovcni. Vătafii de plai din Tara Românească au primit ordin
" să cerceteze amănunţit aceste două categorii de oameni la intrarea �or în
ţară şi să le permită int;rarea numai acelora caJre posedă paşapoarte în regulă,
în care să fie trecute atît numărul, cît şi persoanele însoţitoare, apoi fie
care oicr sau prahovean trebuia să stea chezaş pentru integritatea morală a
sl ujitorilor săi şi să se reînto<l!rcă cu acelaşi om cu care a intrat în prrovincie".
Răspunzind la această adresă magistratul oraşului Braşov menţionează
că guvernul "nu poate garanta pentru integritatea morală a tuturor strănni"

GO
61

62

Arh. st. Braşov, Fondul Bran, nr. 1 38 / 1 822.
Arh. st. Braşov, Actck magistratului, nr. 2 1 05/1822,
Andrei O ţ c t c a, op. cit., p. 332.
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lor care se intorc În ţară, �ar pe de altă parte este foarte neplăcut pentru
provincia noastră, dacă nu li se va permite mareJui număr de străinii care
se mai găsesc aioi in toarcerca lor în · l ara Românească de unde au venit, din
cauza adeverinţei despre integritatea lor morală" 63.
După înăbuşirea mişcării lui Tudor, paralel cu măsurile pe care le iau
autorităţile din Transilvania pentru trimiterea peste graniţă a refugiaţilor, per
soanele bănuite că au încercat să provoace tulburări În Transilvania sau a u
căutat s ă recruteze din această provincie oameni pentru mişcarea revoluţionară
din Tara R ominească, sînt urmărite ·cu toată severitatea.
Din cupr;insul unui act din 20 ianuarie 1 8 23, redactat in limba latină,
rczlliltă că, guvernul crăiese al Transilvaniei cere magistratului B raşovului să
cerceteze cu toată a•tenţia .r aportul servioiului tricesimal din Bran prin care
"supusul turc Gheorghe Ciontulac, prCJtins originar din locali•tatca Cîmpulung
din Ţara Românească şi locuind acum l a Sibiu CSite acuzat de mai multe
ilegalităţi şi anume de aceea c ă in timpul răscoalei izbucnite anul trecut în
TaJra Românească ar fi incercat să convingă pe supuşii chesaro-cră!Îeşci din
împrejurimile Braşovului să-şi părăsească patria şi să urmeze steagurile princi
pelui Ipsilanti" M.
Reîntoarcerea refugiaţilor la vetrele lor s-a desfăşurat ueptat şi concomi
tent cu restabilirea ordinii, astfel că pînă Ia sfîrşitul anului 1 8 23 cei mai
mulţi au părăsit districtul şi oraşul Braşov reîntorcîndu-se în patrie. Unii
refugiaţi însă, mai rămîn .>--6 ani, aştep tînd o conjunctură favorabil ă p c
care o va oferi pacea de la Adrianopole.
Liniştea părea restabilită şi la Braşov, dar o scrie de p rocese care se dc.zbaL
în faţa instanţelor judecătoreşt.JÎ din oraşul de l a poalele Timpei în anii l 822
şi următorii, amintesc încă multă vreme de episodul mişcării rcvoluţiona,rc
şi de penioada refu�ului.
Astfel judecătoria oraşului şi districtului Braşov în anul 1 82 2 a l uat în
cercetare reclamaţia negustorilor din Bucureşti, Iosăf Mayer şi Ios.if lsac,
sudiţi cesaro-crăieşti, înaintată contra macedonenilor I ani sin C ;hcorghe şi
Demeter ·sin Gheorghe, partizani ai lui Ipsilanti, învinuiţi că ar fi sustras 1"
Breaza anumite obiecte de valoare aparţinînd reclamanţilor, p c care le trans
porta În lăzi spre Braşov cărăuşul zărneştean Aldea Dobre. Pîrîţii se apără
susţinînd, pe baza depoZIÎţiei lui Aldea Dobre, că l ăzilc au fost Jesfăcute
la Braşov de căpitanul de răsculaţi Duca. Fiind arestaţi şi .,lăsaţi pradă în fo
metării tn toiul iernii", după cum se plîng în p eciţii\ e lor, ci protcsteaz:\
în faţa magistratului arătînd că "noi nu sîntem hoţi de Jrumul mari: S :l ll
răufăcători, ci ne-am răsculat pentru crcştinătate şi p e n t r u libertatea popo
rului nostru" ,as.
ULtimul grup de refugiaţi, compus din toţi cei compromişi grav poli ti
ceşte faţă de turoi, din cauza atitudinii lor rusofille tn timpul mişcării revolu
ţionare condusă de Tudor, se rcîntoarcc În ţară de-abia după pacea de la
Adrianopole.

magistratului,

Ibidem,

6'

Ibidem, Actele judecătoreşti nr. 4/1822.

Arh.

st.

Braşov, Actele
6 1 4/1823.

ea
61

nr.

nr.

4 1 71 / 1 822.
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DIE STADT BRAŞOV (KRONSTADl) UND DIE VON
TUDOR VLADIMIRESCU GEFOHR TE REVOLUTIONXRE
BEWEGUNG
(ZUSA MMENI'ASSUNG)

Die von Tudor Vladimirescu gcfiihrte revolutionare Bewegung des Jahrcs

1 8 2 1 in cler Walachci iiberschritt bei weitem die geographischen Grenzen cler

Gcbictc wo sic sich entfaltetc. Wcgcn des Gchaltcs und cler Dynamik ihrcr
politischen und sozialen Idcen erfasstc sie in cinem cinheitlichcn und erneuern
den Geist die Geschichtc cler drei rumănischen Lănder: Walachci, Moldau und
Sicbcnbiirgen.
In Siebenbiirgen machte sich cler gegen die hcrrschende Klassc gerichtete
revolutionărc Geist bcsondcrs stark in cler Gcgend von Braşov (Kronstadt)
und Sibiu (l Iermannstadt) bemerkbar, wo mehrcrc Zehntausend Fliichtlingc
aus cler Walachei Zuflucht suchten.
Viele cler Gef,Jii chtcten gehorten selbst cler herrschendcn Klasse der Wa.l achci
an und \Varcn demzufolgc Gcgner cler I deen cler von Tudor Vladimircscu
bcgonncncn rcvolutionăren 13cwcgung. Anderc jcdoch waren Anhănger dcr
rcvolutionărcn Idccn, und stcllten cine Gcfahr fiir die feudale Gcsellschafts
ordnung des Habsburgerreiches dar. Deshalb wurden sic auch von den zivilcn
und Militărbchordcn streng verfolgt.
Aus zeitgcnossischen Quellen geht hervor, dass in den Monaten Juni und
Juli 1 8 2 1 nur in cler Staclt Kronstaclt 7204 Fliichtlinge waren, wăhrend sich
zur selbcn Zeit in dcn Gemcinden des Distrikts 4 8 5 9 Fliich�linge aufhieik en.
Die groHe Zahl cler Gcf1liichtcten rief nicht nur in den siebenbiirgischen
Rcgicrungskrcisen cine grosse Unruhc hcrvor, sondcrn auch am W�cner Hofc,
von wo die kaiserlich-koniglichcn Agenticn angewiescn wurden, das kaiser
lichc Geheimkabinett i.iber clen Gang cler Ereigmsse auf clem Laufenden zu
ha!ten.
Eine Reihe von unveroffentlichten zeitgenossischen Dokumenten clic der
V erfasser bcni.itzt, bezeugen die Sorge vor cler Ausclchnung der revolutionăren
Bewegung - liber Kronstaclt - nach Siebenbiirgcn. Es sincl dies: kaiserlichc
Schrciben aus Wien, militărische Befehle uncl Berichte, Amtsschreiben der
Zivilbchordcn, Statistiken, Gerichtsurtcilc u.a. Aus ihnen geht hervor, dass
zur Aufrechterhaltung cler offenulichen Ruhe in Stadt und Distrikt Kronstadt
alle von den Umstănden erfon:.le!'ten Sicherheitsmassnahmcn ergr;iffen wurden.
Dic N achbarvăter wurdcn zur Entdeckung dcr Aufwicglcr und der Aufstăn
dischen herangezogen ; die zur Grenzwacht bestimmten Truppen wurdcn bc-
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deutend verstărkt, es wurde ein Grenzkommando geschaffen, der Kastellan
von Bran (Torzburg) wurde angewiesen, sofort alle Ereignisse auf Torzburger
Gebiet zu berichten und erhielt die Vollmacht, alle verdăchtigcn Personen
zu verhafiten.
In der Stadt Kronstadt und in ihrer Umgebung kam es zu Sympathie
kundgebungen fiir die von Tudor Vladimirescu gefiihrte Bewegung und zu
Emporungen gegen die gefliichteten Bojaren. In den Akiten wird Oprea
Giuvelcă aus cler Oberen Vorstadt von Kronstadt (Scheii Braşovului) erwăhnt,
cler "wegen revolutionărer Reden" verhaf.tet wurde, ausserdem Oprea Petecilă
aus Torzburg, "verdachtigt mit den Aufstăndischen aus cler Walachei Ver
bindungen umerhalten zu haben" . Die Arbcitcr, Gescllen und Lehrjungen aus
Kronstadt zeigten eine hasserfiillte Haltung gegeniiber den ausbeuterischcn
Bojaren, weswegen sie auch mit Gefăngnisstrafen bcdroht wurden.
Die Ermordung von Tudor Viladimirescu und die Niederlage cler revolu 
tionăren Bewegung, die von cler Besetzun g cler Walacheli und cler Moldau
durch die tiirkischen Armeen gcfol� war, hatte cine ncue Welle von Fliicht
lingen nach Siebenburgen zur Folge, daJCunter viele Panduren und Arnauten,
die den Truppen von Tudor Vladimirescu und Alexander Ypsilanti angehort
hatten. Unter diesen Umstănden befahlen die Reglierungsbehorden und die
Behordcn den Fliichtlingen, das Grenzgebiet bei Kronstadt zu verlassen und
sich 1im lnneren Sicbenbiirgens niederzulassen, oder in ihre Heimat zuriickzu
kehren.
Die Riickkehr cler Gcfliichtetcn in die Walachei vollzog sich allmăh1ich,
in dem Massc, in dem sich dic La ge in cler Walachei beruhigte.
Die Gefliichtcten dic cine russlandfrcundlichc Haltung eingcnommen hatten,
kchrtcn crst nach dcm Fricdcn von Adrianopel ( 1 829) zuriick, abcr clic Vcr
folgung dcr Personen, die vcrdăchti g t waren, mit dcr rcvolutionăren Bewegung
Vcrbindungen gehabt zu ha ben, dauerte noch langc mit unvcrmindcrtcr
Strcnge an.

10 - Cumida\"a
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DIN ACTIVITATEA EDITORIALĂ ÎN EPOCA ILUMINISMULUI
IN SUDUL TRANSILVANIEI *
de DAN

MIHĂILESCU

Dezvoltarea forţc:lor de producţie în TransiJlvania, în a doua j umătate
a secolului al XVII I-lea, a pus În evidenţă simptomele destrămării feudalis
mului şi apariţia relaţiilor de producţie capitaliSJte. Acest fapt se concretizează
mai ales în veacul următor, cînd se Înregistrează o creştere corespunzătoare a
economiei. Statul austriac ia măsuri atît pentru protejarea indusnriei În ascen
siune, cît şi de protecţie vamală, împotriva pătrunderii produselor din alte ţări.
Pe latifundiile seuioriale, ţăranii sînt supuşi unei duble exploatări. Pe de
o parte, nobilii comi,teau tot fel ul de abuzuri În privinţa folosirii acestora
la muncile obligatorii, iar pe de altă parte, statul auSltriac îi supunea la
impozite şi prestaţii înrobitoare. Efectele acestei situaţii s-au reflectat î n
mişcările ţărăneşti d e mare amploare, printre care s e numă.ră şi cea condusă
de Horia, Cloşca şi Crişan.
În aceste conditii social-economice, se încearcă de către Curtea de la Viena
unele măsuri pentru ridicarea culturală a românilor din Transilvania în scopul
consolidarii stăpînirii habsburgice. În consecinţă, s-a dat În anul 1 786 'o
patent:i i mperială care a creat posibilităţi mai largi tineretului de a învăţa
la şcoli, din care rezultă obligativitatea copiilor de a merge la şcoală, precum
şi distribuirea gratuită a cărţilor.
Această orientare a fost precedată şi Într-un anumit fel pregătită, de aparitia
unui num;Lr ·relativ mare de manuale şcolare. Din anul 1 777 încep să se
tipărească mai multe abecedare şi cărţi cu caracter didactic i . Între 1 77 7 - 1 8 3 0 ,
sînt tipărite În l imba română la Blaj , Sibiu şi Braşov, 20 bucoavne, grama
tici şi îndreptare pentru aritmetică2.
Această operă de culturalizare a fost susţinută şi reaJizată de Şcoala anle
leană, ·reprezentată de Samuil Micu, P�tru Maior, Ioan B udai-Deleanu, adepţi
'' Capitol dintr-un ;tudiu monogr,tfic intitulat Diu istoria ec'i rtii, tiparuhti şi a bibliu
tccilor În sudul Transilvaniei, de Dan Mihăilesnt şi Pavel Bindcr (În ms.).
1 C. B o d e a, Preocupări ecmwmice şi culturale În literatura
trawilvan(i dimre a11ii
1786-1830,

în Studii, 1, 1 956, p. 88.

Bucoav11ă, Blaj, 1 777; Abecedar, Blaj , 1783: A . b.c. sau Bucoavnă, Sibiu, 1 78 3 ; G h .
a i, l11dreptar c<i t rii aritmetică, Sibiu, 1785; Bucoavnă, Sibiu, 1788 : Bucoav11ă, Sibiu,
Bucuav11ii, S.biu, 1 797; Radu T e m p e a , Gramatica româneascii, Sibiu, 1797; Între

2

Şinc
1795 ;
1 803- 1 830 Încă 1 1 buroavne şi Gramatica românească a lui Eliade Rădulescu, tipărită În
1 828 la Sibiu - vezi l. Bianu, N. Hodoş, D. Simoncsru, Bibliograjia româ11cască veche,
I I , 191C. p. 5 � � . 5-!5, 5�7. 5-l ll, 5�9. 550-55 2 ; I I I , 1936, p. 73�. 7 1 9-738; IV, 1944,
p. 329, 3-10, 3H.
IC•
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ai iluminismului, care îmbrăţişînd asp1raţiile tireştJi ale poporului nostru pe
tărîm social, politic şi educativ, au luptat pentru cucerirea drepturilor legi
time ale românilor din Transilvania.
Gh. Şincai, care cimp de 1 2 ani a fost directorul şcolilor rom@neşti unite
din Transilvania, a căutat să răspîndească cît mai multe manuale şi cărţi
instJruotive pentru " luminarea poporului" . El face o traducere din germană
despre "Învăţătura firească spre surparea superstiţiei norodului" care a văzut
lwnina tiparului numai în zilele noastre 3, scrie o broşură de popularăzare
ştiinţifică "Istoria naturii sau a tirii" 4 şi publică o lucrare cu caracter agro
tehnic "Povăţuirea către economia de cîmp spre folosul şcolilor române�tJi" ;;_
Iluminismul ll"eprezintă epoca răspîndir.ji tot mai susţinute a cărţilor cu
conţinut laic, ştiinţific. Acest lucru se datoreşte şi condiţiilor concrete, a
conjuncturii economice şi politice În care se află Imperiul habsburgic În a doua
parte a secolului al XVIII-lea şi începutul secolului a.l XIX-1lea.
Rierderea Sileziei în timpul Mariei Tereza, perioada războaidor napo
leoniene, cei trei ani de secetă ( 1 8 1 4 - 1 8 1 7), lupta popoarelor dinăuntru!
monall"hiei, sînt tot artîtea situaţii îngrijorătoare pentru guvernul de la Viena,
care peMru a face faţă acestor situaţii dificile, ia o serie de măsuri tehnăce,
economice şi instructive în interesUl} cult:Uvăr�i raţionale a pămîntului. În acest
scop s-au întocmit şi răspîndit în rîndul ţăranilor din Transilvania, diferite
scrieri cu conţinut agrozootehnic, prezentarte la nivelul cunoştinţelor de atunci:
"Povăţuiri pentru tăbăcirea pieilor dobitoacelor moarte" ( 1 786)
- "Învăţătura pentru combaterea gălbczii la oi" ( 1 787)
- "Învăţătura economici poamelor de pămînt, crumpcnii şt folosul
lor" ( 1 8 15)
- .,îndreptare în ce chip se poate Întrebuinţa ghinda spre hrana
oamenilor, în loc de bucate" ( 1 8 1 6)
- "Sădirea bumbacului" ( 1 8 1 0)
- "Prăşirea pomilor" ( 1 8 12)
"Despre agonisirea Vliţei de vte sau măiestria de a face vm, vmars,
"
oţet ( 1 8 1 3 )
- "Cultura tabacului" ( 1 8 23)
- "Învăţătura de a face sirop şi zahăr din mustul tulcilor de cucuruz
sau din mustăreaţa de jugastru" ( 1 8 1 2- 1 8 1 3)
- " Creşterea frăgarilor şi cultura viermilor de mătase" (1 823).
Aceste b roşuri sînt, în cele mai multe cazuri t!I"aduceri sau adaptări
după cărţi franceze şi germane de specialitate, lucrări apăwte sub îngrijirea
agronomului şi profesorului de ştiinţe naturale de la universitartea din Pesta,
Ludwig Mitterpacher ( 1 734- 1 8 14). Ele sînt tJipăl"litJe în limba germană,
maghiară, sîrbă, română, cehă etc.!>. Multe dintre aceSitea au circulat în
3 Gh. Ş i n c a i, lnvăţZitura firească spre surparea superstiţiei norodului, Bucureşti, Edit.
Ştiinţifică, 1 964, p. 219.
4 Şr. P a s c u, în Din istoria Transilvaniei, ed. a II-a, I, 1 96 1 , p. 293.
5 C. B o d e a, op. cit., p. 94.
o Ibidem, p. 89-90.
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rindul ţăranilor romfini, maghiam şi germani, in special, in ţinuturile mm
prdductive.
Tirajul cărţilor agrotehnice tipărite pe cheltuiala statului oscila Între
500-2500 exemplare. Se cunosc cazuri dnd numărul acesta era depăşit;
hroşura "lnvăţătura economiei poamelor de pămînt . . . . . " a ieşit În 4000 de
exemplare. O parte din titlurile apărute sint tipărite in tipograf�a lui Peter
Barth din Sibiu. Ahe lucrări sint subvenţionate de diferiţi învăţaţi sau
negustori, cărora, pentru atenţia de care au dat dovadă, li se acorda o
dedicaţie pe p!rima pagină. Nicola Nicolau din Braşov, p�ăteşte tipărirea
"
calendarului pe 1 00 de ani (Buda, 1 8 1 4), precum şi o " gheografie sau
"scrierea pămîntului" (Buda, 1 8 1 5 ), iar Plutarh cel Nou după Pierre
ni anchard este tradus şi tipărit de N. Nicolau. Fraţii Boghici au tipărit pe
cont prop11iu toare titlurile ieşite din tipografia Schobeln in perioada
1804-1 8 1 77.
Paralel cu tipăll'iturile agrozootehnice, încep să apară în aceasă perioadă
şi primele broşuri de şJti�nţă populamzată, care abordează probleme de interes
comun şi la nivelul fnţelegerii oamenilor simpLi. Din aceste lucrări semnalăm :
Budelko, "Cuprinderea meşteşugurilor" (Sibiu, 1 788)
-- " Inceputurile istoriei de obşte" (Sibiu, 1 798)
- " lnvăţătura a vindeca boala sfranţului" (Sibiu, 1 803) 8.
Incep să circule mai intens romanele populare " Alexandria", "Bertolda
şi Bertoldino" a lui Croce, povestea lui "Arghir şi Elena"9 de I . Barac,
.. Pildele lui Esop" ş.a., toate apărute �n tipografiile din Sibiu şi Braşov.
In anul 1 8 1 0 s-a ivit o neÎnţelegere Înllre Johanna Reg�ina v. Schobeln10
şi tipograful sibian Peter Barth, cu priv�re la tipărirea unor cărţi romfineşti:
Alexandria 1 1 , Molitvetnic, Liturghia, Acatist.
Despre acest diferend a luat cunoştinţă guvernul care p111În adresa cu
nr. 394 1 din 7 mai comuniÎca: "Deoarece tipograful Peter B.arth nu are nioi
un prev,ilegiu exclusiv pentlru tipămrea cărţilor romfineşti (der walachischen
Biicherei kein ausschliessliches Privilegium), neputind s-o tnilăture pe Johana
Regina v. Schohel n , ca proprietara unei tipografii, de la tipărirea unor astfel
7 lhidem, p. 90-92.
8 I. B i a n u, N. H o d o ş, D. S i m o n e s c

3 30, 3 32 .

u,

op. cit., II, p. 550, IV, p. 328, 329,

9 Titlul complet: uistoria despre Arghir cel frumos ş i E lena cea frumoasă şi pustiită
rraias:l". Acea stă l ucrare este o povestire simbolică cJ.re repre z i n t ă cucerirea Tran<ilvaniei dt•
către Tra.i:m. Vezi Tramilva11ia, XXIV, nr. 4 din 15 apr. 1 893, p. 1 1 8-1 19.

!O I n l i ti !(ii l c juridice, apare n um el e proprietarului J.B.v. Srhobeln, deşi În această perioadă
tipografia e ra închiriată de C. Boghici. Ea a fost arcndată Între 25 mai 1 804 - 1 august 1 8 1 6.

11 A l e x andri a, vechi roman popular de origine �reacă, a p ă tru ns la noi prin intermediul
sîrbilor. Tn Transilvania, versiunea Alexandriei este cunoscută pe la j um ătatea veacului al
XYI-lea d�p � o scr.iere sî:�easca, . c opi.ată la _Mănă�tir_;a Neam�u �in poru�ca mi•t ropol�tu! ui
,
.
Gn�ore. Ongmalul traducern s-a pie r d u t . Au ramas msa citeva copu ; cea mat veche se gaseşte
În "Codex Negoeanus", scrisă de Popa Ion din Sînpe t ru (Hunedoara). Primită favorabil de
popor povestea lui Alexandru cel Mare vede lumina uiparului în Transilv an ia la Si biu în
1 794, în t i pog rafia lui Peter Barth. Vezi N. Canoj an , Istoria literaturii române 'r.'echi, I,
Bucu reşti, 1940, p. 77-78.
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de carţi, se dă încuviinţare magi�ratului, să caute o Înţelegere între cele
două părţi, ca să nu-şi producă vreo pagubă prin tipărirea aceleiaşi căni " .
în continuare se arată, că În cazul în care nu se cade la Înţelegere, "să
se trimită pentru fiecare carte ce urmează a fi tipărită, cîte un exemplar înal
tului guvern, ca să rezolve diferendul" 12.
Urmărind Bibliografia Romanească Veche, am observat că ,.Acatistul" şi
,.Istoria lui Alexandru Macedon" sint tipărite la Sibiu (1 8 1 O), iar "Molitveni
cul" la Braşov ( 1 8 1 1 ) 1:1• ("Liturghia" care ar fi trebuit să fie tipărită de
v. Schobcln, respectiv de C. Boghici la Braşov, nu mai figurează În B.R.V.,
ceea ce Înseamnă că aceasta n-a mai apărut). Tipărirea lucrărilor În cele două
centre confirmă faptul că între cele două tipografii a imervcnit o Înţelegere
în vederea înlăturării miei produqii tipografice paralele.
După datele istorice confirmate, ştim că "Alexandria " a fost tipărită la
Sibiu În 1 794 şi 1 8 10. După 1 8 1 0 urmează un interval de 2--3 decenii, timp În
care această lucrare nu mai apare În Transilvania. Absenţa "Alexandriei" s�
explică prin măsurile de interdicţie date de guvernul imperial cu privire la
retipărirea acestui roman popular, fapt care reiese dintr-un document oficial al
timpului.
In actele magistratului din Braşov cu nr. 236 din 1 8 1 1 llo , se arată c:l
înaltul guvern imperial restituie cu actul 1 077 4 cărţile care i-au fost trimise
de magistratul oraşului Braşov În 16 aprilie acelaşi an şi anume: "Istoria lui
Alexandru cel Mare", [ "Istoria lui] Bertolodo [ şi ] Bertoldino", " 0 bucoavnă
cu un adaus pentru rîndui,ala slujbei" , "Micul Octoih".
Documentul mai sus menţionat atrage atenţia că "în conformitate cu hotă
rîrea adusă de ccn:wra cărţilor şi confirmată de guvern, cea dintîi carte (Alex
andria) nu se mai poate retipări, fiind plină de superstiţii şi născociri nefolo
sitoare" şi din această cauză a fost considerată Încă din secolul trecut drept o
operă interzisă (schon im vorigen Jahrhundert verbotenes Werk).
Celelalte trei scrieri sînt admise pentru a fi retiparite, deoarece, aşa cum
socotea cenzura, sînt folositoare tinerewlui de la ţară. Era În 1 8 1 1 cînd cen
zura imperială Împiedica retipărirea " Alexandriei ", afirmînd că această carte
este interzisă de un secol, deşi din litigiul Schobcln-Barth reiese că guvernul
aprobase retipărirea acestei cărţi, care 'a şi apărut la Sibiu În 1 8 1 O. Din această
controversă, se pare, că În primul caz al diferendului dintre cei doi tipografi.
guvernul a aprobat În principiu felul cum putea să se rezolve situaţia.
Yn al doilea caz. cenzura fiind în posesia cărţilor ce urmau să fie retipă
rite, nu a mai Îngăduit aparitia "Alexandriei". Astăzi, problema acestei inter
cliqii , nu surprinde numai prin inconsecvenţa faptelor, ci şi a lipsei de logică.
Pentru populatia săsească, centrul activităţii iluministe a fost Sibiul.
Acesta, între 1 7 1 2- 1 790 este locul de reşedintă al guvernului transilvan, unde
se află şi sediul comunităţii săseşti.
ln curînd, iluminismul se va resimţi şi pc plan publicistic, mai ales că în
Sibiu funcţionau În perioada amintită mai multe tipografii care scoteau nume12

Arh. st. Braşov. Actele magistratului, nr. 1 462 din 1 8 1 O.
i a n u, N. H o d o ş, D. S i m o n e s c u, op. cit., III, p.
Aflate În Arh. st. Braşov, sub numărul indicat în text.

13 I . B
Il
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roase lucrări originale. Concomitent cu acestea pătrunJ operele literare �i filo
;wfice ale scriitol"ilor străini : Leibniz, John Locke, j. Chr. Wol f, ]. J. Rousseau,
Voltaire, Montesquieu ş. a .
.\utorităţile bisericeşti şi de stat au luat măsuri severe pentru a zădărnici
circulaţia lucrărilor care propagau ideile acestui curent.
Printre operele puse la index pentru acelaşi motiv, s-au numărat şi cele
ale scriitorului M. I-Iissmann, originar din Sibiu 15.
Maria Tereza Încă din 1754 a interzis frecventarea universităţilor din stră
inătate, iar În 1 767 a dat un ordin prin care a dispus sistarea pătrunderii căr
ţilor iluministe şi ateiste tr..
Burghezia în ascensiune luptă pentru organizarea unor instituţii culturale
cu caracter progresist. Se cunoaşte asociaţia înfiinţată de saşi : "Societas philo
historum Transilvaniae" şi cea iniţ!Î;ată ceva mai tîrziu de ilumin.i stul sibian
Ioan Molnar Piuariu, "Societatea filosoficească a neamului românesc".
Curentul iluminist, promovează literatura progresistă din apus, a enciclo
pediştilor francezi, în care sînt prezennate ideile lor ateiste şi materialiste. Sub
influenţa acestor concepţii, apar şi în Transilvania primii adepţi ai noii filozo
fii. Unul din cei mai radicali materialişti de la sfîrşitul secolului al XVIII-lea
şi începutul secolului al XIX-lea. a fost Kiss Mihaly, un timp preot la Vîrghiş
(jud. Covasna), care a tradus lucrările lui Helvetius 17.
Reacţia oficială Împotriva iluminismului s-a concretizat în represiunca lui
Mctternich, care în 1 8 1 9 a interzis tinerilor transilvăne-ni să mai frecventeze
universităţile din Germania. Pc de altă parte a oprit pătmnderea publicaţiilor
de orice fel din străinătate, mai ales a celor politice din Austria, iar cabinete
le de lectură organizate de burghezie au fost dizolvare 18•

15 Carol G ă I l n e r, Die Beziehungen des
<einer siebenbiirgischen Heima t , În Fonchungen
p. 79-98.
16

Au/klărungsphilosophen Michael Hissman zu
zur Volks- 1md Landeskunde III, 196C,
,

Cf. volumul întocmit şi prefaţat de J. Haj6s, Kiss Mihaly, Bui:ureŞ'ti, Edi·t. Ştiinţi
fic:l, 1953, p. 17.
17

Ibidem, p. 1 5.

Carol G i:i I l n e r, Elemente progresiste În gîndirea saşilor din Transilvania În seco
lul X 1X, În Din istoria filozofiei Î11 România, III, Bucureşti, Edit, Academiei, 1968, p. 12S,
18
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AUS DER VERLAGSTXTIGKEIT IN SODSIEBENBORGEN
ZUR ZEIT DER AUFKLXRUNG

(ZUSAMMENF ASSUNG)

Die Arbeit bringt An�aben i.iber clic Verlagstatigkeit zur Zeit cler Aufkla
rung, als weltliche Bi.icher in einem crheblich grosseren Masse herausgcbnacht
und verbreitet wurden als in den vorangegangenen Zeitcn.
Diese Erscheinung wird in ihren Auswirkungen in Stidsicbenbtirgen ver
folgt, wo - wie auch in anderen Landesteilcn - am Ende des 1 8 . und zu
Beginn des 1 9. Jahrhunderts eine Reihc von Druckwerken i.iber Landwirtschaft,
Viehzucht, Technik, Gesundheitswesen, Geschichte usw. erschlenen, die dcn
damaligen Stand des Wissens widerspiegeln .
Neue und bisnoch unbekannte Tatsachen bringt die Arbeit iiber den Streit
betreffend den Nachdruck des volksttimlichen rumanischen Romans "Alexan
dria", cler am Anfang des 19. Jahrhunderts zwischen den Verlegern Schobeln
aus Braşov (Kronstadt) und Barth aus Sibiu (Hermannstadt) entstandcn war.
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DA TE NOI REFERITOARE LA CONFERINŢA INTIMĂ
A FRUNTAŞILOR PARTIDULUI NAŢIONAL ROMÂN
ŢINUTĂ LA SIBIU IN 14 IUNIE 1 899
ele � IC:OLAE BARIIUTt\

!)upă m1şcarea mcmorandistă, care a avut un larg ecou atît în ţară
cît ş1 peste hotare, făcînd cunoscută pretlJljindcni situavia gravă a naţiona
lităţilor din manarhia ausnro-ungară, lupta poporului român pennru eliberare
naţională şi socială contJinuă.
Urmărind înăbuşirea mişcării naţionale a români,J or din Transilvania.
guvernul maghiar, după cum se ştie, p r·in ordonanţa ministerială nr. 321
din 1 6 iunie 1 894, desfiinţează Partidul Naţional Român pc motivul că,
existenţa şi activitatea acestuia "nu are bază legală" 1.
Ministrul de interne trimite prefccţilor şi subprefeqilor din toate judeţele
ordine p rin care se cere înăbuşirea oricăror aCţiuni politice ale românilor,
făcîndu-se cunoscut totodată că cei ce nu se vor supune lcgi:lor vor fă pedepsiţi
cu o amendă pînă la 1 00 florini şi cu închisoare pînă la 15 Zli!le2. A urmat
apoi interzicerea celor două conferinţe naţionale convocare de Partidul
Naţional Român pentru datele de 15 mai şi 24 octombrie 1 896 :1.
Faţă de înăsprirca măsurilor privind Întrunirile publice, adunările popu�arc
�i ahe manifestaţii de protest, Gazeta Transilvaniei, nr. 225 din 1896, soria:
,.Din vara anului 1 8 94 încoace, printr-un şir de ordinaţiuni ministeriale şi
rczoluţiuni şi deciziuni aJe oifganelor administranive şi comunale din comi
tate, am foSit aduşi acolo, încît nu mai ştim dacă mai putem să ne considerăm
În adevăr ca cetăţeni ai acestui stat, ori că sîntem internaţi aici ca nişte
colonii de deportaţi, care nu mai au nici un drept, nici o speranţă şi privesc
cu resignaţiune la ceea ce fac şi intreprind cu ci stăpîni·i soamei lor, de la
a căror graţie atîrnă. Mai Întîi au dizolvat comitetul partidului nostru naţional
şi au oprit funcţionarea acestui partid, apoi au inrterziÎs orice Întruniri cu
direcţiunea partidului nostru naţional, mai departe au oprit ÎntrunÎ!ri,le noastre
1 Teodor V. P ă c a 1 i a n. Car tea de aur .<au luptele pnliuce nat ionale a rnmâ11ilnr de
sub coroana ungarci , Sibiu, 1 9 1 3, voi, VI I , p. 67
2 Zenovie P î c 1 i ş a n u, Politica mi11ortiară a g uve rnelo r ungureşti (1867-19 14), Bucu
reşti, 1 943, p. 48.
3

T. P ă c ă 1 i a n,

op.

cit., p. 794-795.
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cu caracter naţiona1l romanesc şi acum ne Împiedică a ne intruni şi organiza
ca alegători" .
U n a1t prilej î n care poporul român a căutat să ia Mitudine faţă de
evenimentele po1itice, a fost încercarea de organizare, la 3/15 mai 1898 Ia
Blaj, a unei serbări pentru a anive�rsa cincizeci de anii de la revoluţia din
1 848. Dar şi această acţiune a fost �nterz-isă de oficialităţi".
Lupta politică a rom:inilor :t ransilvăneni nu a putut fi stăv,il ită niCt
p rin aceste măsuni.
Faţă de asemenea situaţie, fruntaşii poilitici intreprind not acţiuni al
căror scop era întăi1Îirea unităţii tn jurul partidului precum şr a conştiinţei
naţionale.
Despre ţinerea unei confe,r inţe intime a partidului, care a avut loc la
Sibiu in 14 iunie 1 8 99, nu se fac menţiuni ample nicăieri. Este doar amintită
ulterior de unele ziare 1rom:ineşti şi maghiare, ca de exemplu: Tribuna
nr. 1 21 , Gazeta TransilvaniÎei nr. 1 22, Tribuna poporului nr. 1 09, Orsr.lgos
Ertesfto din 24 iunie 1 899.
Totuşi, din unele documente cercetate de noi in Arhiva Mureşeruillor,
rezultă că nepublicarea ştirilor referitoare da Împrejurările convocăniti ei,
precum şi a subiecteJIOir disctlltate, a fost stabi:lită chnar in cadrul acestei con
ferinţe.
ln lucrarea noastră Încercăm să stabilim istoricul şi conţinutul acestei
conferinţe intime, avind la bază corespondenţa inedită a ,lui 1. Raţiu,
E. Dăianu, Amos Fdncu căltlre Aurel Mureşianu privind convocarea conferinţei
şi notiţele amănunţite asupra celor discutate la conferinţă.
Din documentele cercetate rezultă că la data de 23 apnilie 1 8 99, din
iniţiativa lui Firancisc Hossu Longin, s-au intrunit la Deva, in casa acestuia,
Alexandru Hossu Longin, Amos Frîncu, Nicolae Comşa, Iuliu Maniu şi
Aurel Vlad.
ln urma discuţiilor purtate s-a redactat o scrisoare cu data de 1 iunie,
către preşedintele partiduluiÎ, 1. Raţiu, prun care respectivii cereau convo
carea unei con ferinţe publice, fixtnd totodată problemele ce urmau a f�
discutate.
Dată fiind importanţa acestei scrisori inedite şi intrudt din cuprinsul
ei rezultă tn mod dlar problemele politice, sociale şi economice care frămtntau
pe unii dintre frunrtaşii burghez,iei 'fDm:ine, o redăm tn tnttegime :
"Domnule preşedinte!
Cuprinşi de legici.me ingrijiri în faţa situaţiunii grave, ce evenimentele
anilor din urmă a creat partidul nostru naţional şi convinşi că şi D-voastră
împărtăşiţi preocupălnile, ce tn acest punct frămtntă intteaga noastră naţiune,
am convenit în dorinţa de a vă comunica vederile noastre, prin care credem,
că s-ar putea iniţia o lucrare pentru stabili rea dezorganizării, ce ne ameninţă.
4 Ştefan P a s c u,

cu vechea Romanie,

Bucureşti, 1968, p. 86.

tn Desăvîrşirea unificării statului naţional român. Unirea Transilvaniei
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Aderenţi convinşi ai programului partidului naţional şi al organismului său,
noi credem că pentru conducerea oficială a partidului naţional român, pentru
moment acţiunea cea mai necesară este :
Convocarea
grabnică a conferinţei generale a delegaţilor alegătorilor
.
romam.
Drept modalitate pobrmvită socotim : observarea formelor de conv�care
uzitate pînă acum.
Aflăm Însă, că este o condiţie sine qua non pentru asigurarea organi
zăr�i pa�tidului, ca deodată cu convocarea conferinţei publice menţionate,
conducerea oficială a partidulill să convoace în mod intim şi ad nominem
pe toţi delegaţii l a o conferinţă confidenţială prealabilă al cărui termen să se
fixeze cu 48 de ore înaintea zilei menite pentru conferinţa publică.
Aflăm mai depa�te, că în condiţiile date singura gacanţă pentru reuşită
este, ca insinuarea conferinţei publice să se facă numai după ţinelfea con
ferinţei confidenţiale în 'termenul minimal legal de 24 de ore.
Ne mai luăm voia a vă descoperi, că după reconsiderarea relaţii�or loca,le,
conferinţa <��r fi de dorit să. se ţină în Orăştie.
Insistăm îndeosebi pentru convocarea conferinţei intime În scopul, ca nici
Într-un caz să nu se zădărnicească întrunirea şi reorganizarea partidului şi în
consecinţă credem, că misiunea conferinţei intime este: De a vota toate moţiu
nile, care în caz de admitere a conferinţei publice să se enunţe drept hotărîri,
ia1r în caz de oprire să se proclame în formă de manifest iscălit de toţi dele
gaţii drept voinţă şi directivă de aquune, a mandatarilor alegătorilor romani.
Luîndu-ne voia a supune aprecierii D-voastră vederile indicate prin ce cre
dem a ne fi împlinit o romanească datorinţă, semnăm cu distinsă stimă. Deva
23 aprilie 1 899".
Urmează punctele de vedere ale semnatat11ilor:
1) Enunţarea susţinerii neştirbite a programului politic.
2) Convocarea de adunări de popor pentru popularizarea programului
şi dezvoltarea conştiinţei naţionale.
3) Advertiztarea cluburilor municipale pentru a susţine o vi e şi continuă
luptă certnd prin propuneri de adrese, ce ar fi să se facă către toate forurile
constituţionale, •ealizarea postulatelor înscrise în programul naţional.
4) Iniţierea şi continua�rea luptei În comune pentru observarea dreptului
de limbă şi a tuturor postuLatelor programului.
5) Angajarea cercurilor bisericeşti pentru susţinerea autonomiei ambelor
biserici romane şi a şcoalelor noastre şi delăturarea tuturor ingerenţelor admi111i strative şi a mijloacelor de corupţie 1a acelora.
6) Apel la conducătorii mişcării culturale româneşti pentru a propaga
ideile de cultură naţională şi susţinerea independenţei culturii romaneşti.
7) Apel la conducerea financiară pentru a opri pauperizarea elementului
ţăran şi instituirea unei bănci generale agrare şi de asigurare pentru trebuin
ţele poporului român.
8) Apel la mij loace pentru susţinerea organelor de publicitate ale parti
dului.
"
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9) Reorganizarea com�tetului cent.ral a clubu11ilor municipale şi cercuale
şt introducerea unei discipline de rigoare in panid.
1 O) Cul tivarea relaţiunilor cu naţionalităţile nemaghiare şi traducerea lor
in manifcstaţiuni.
1 1 ) Înlăturarea chiar �i a aparenţelor, că partide străine, ori panide din
România, ar putea avea vreo înrîur i re în conducerea politicii noastre.
" Pentru alimentarca spiritului public -- se spune în continuare - sîntem
de părere ca să se constituie reuniuni municipale ccrcuale în condiţiunea ca
în acelea să fie exclus orice clement contrar elementelor noastre şi ca prezi
dcnţii acestor reuniuni, prin contact confidenţial, să insiste pc acţiuni concen
trice intereselor sing ura tice l or cercuri.
Spri jini rea tuturor acţiunilor menite a exclude din manifestarea vieţii na
ţionale toate elementele nenaţiona,le, compromise ori j ust suspecte din punctul
vederilor noastre principiale politice şi angajarea presei noastre în această
direqiune" .
În urma acestei scrisori, preşedintele Ioan Raţiu, după supunerea spre
aprobare În comitetul de la Cluj \ convoa'Că 39 de persoane, " oameni sinceri
ai cauzei" li, la o conferinţă intimă, în locuin\a sa din Sibiu, În ziua de 14 iunie
1 899, "cu scopul - după cum se menţ�ona În convocatoare -- de :a preciza
paşii ce se vor găsi potriviţi întru sanarea stăJr ilor noastre şi p revenima perico
lelor ce ameninţă partidul nostru şi cauza naţională" 7•
La conferinţă au fost prezenţi : Ioan Raţiu, George Pop de Băseşti, Teodor
M i hali, Dionisie V.aida, I oan Va:ida, Coriolan Brediceanu, George Popovici
Verset, Onoriu Tilea, Iuliu Coroianu, Dr. I lea, Iosif St. S ul u ţiu, Amos Frîncu,
1-'rancisc Hossu Longin, Au rcl Vlad, Elie Dăianu, I . A. de Pred a şi V. Zehan �'.
Discuţiile au Început prin citirea scrisorilor celor absenţi, scrisori men i te
să moti veze neprezentarea acestora, precum şi poziţia lor faţă de situaţia par
tidului.
Mai întîi s-a dat citire scrisorii lui Alexandru Mocioni, care nu a parti
cipat la conferinţă, fiind bolnav !l.
Despre tactica şi situaţia politică a Partidului Naţional Român, a cărui
funcţionare fusese oprită de guvernul maghiar, Mocioni scria: " . . . Unica a'rmă
ne este rezistenţa pasivă! Şi unic corecta ţ,i nută este, a nu părăsi nici cît un
fir de păr terenul legal, dar a susţinea cu toată tăria sufletească bazele de
drept ale organizării noastre politice, a'l e partidului naţional. Căci fără orga
nizare poljtică nu se face luptă politică, şi fără partidul naţional nu se face
5 Arhiva Mureşcnilor, nr. 267, sc n >oa rc•a lui Dr. P roca, Jin 27 IX 1 899, Sibiu, către
Aurd Murcşianu.
r, Ibidem, nr. 3436, srri�oa r ca lui Amo' Frîncu către A urei Mureşianu, 9 iunie 1 899,
Sibiu.
7 Ibidem, nr. 574 1 , convocatorul trimi' de Ioan Ra�iu lui A. Mureşianu, 1 iunie 1 899,
Sibiu.
8 Ibidem, nr. 5740, notită asu ra celor discutate la confcrin1ă.
p
u Ibidem, nr, 3 1 82, copia scrisorii lui Al. Mocioni trimisă lui I. Ra ţ i u la con ferinţă.
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politică naţională. Iar partidul naţional va exista pînă atunci, pînă cînd el va
trăi în inimile noastre " 1 0•
în cadrul şedinţei s-a discutat apoi posibilitatea convocării unei conferinţe,
mulţi din cei prezenţi luînd cuvîntul şi arătînd punctele lor de vedere În
această privinţă. Astfel, Aurel Vlad a susţinut propunerea fruntaşilor români
de la Deva, amintită mai sus.
Coriolan Brediceanu a declarat că pînă la revocarea ordinelor de dizol
vare aJ partidului date de Hieronimi, ce o aşteaptă de la guvernul Szell, nu
este de acord cu convocarea conferinţei naţionale, nici publică, nici privată,
fiindcă cea publică ar constitui o deviere de la calea legalităţii, deoarece ordi
nul de dizolvare este emanat de un for legal, deşi e un abuz de putere, iar cea
intimă ar lovi în organismul partidului de pînă acum, deoarece deciziile valide
numai În public se pot aduce. Este pentru continuarea de consfătuiri intime în
vederea strîngerii rîndurilor partidului.
Ioan Vaida• este pentru hotărîrea de la Deva, dar cere numirea unei co
misii pentru a pregăti materialul conferinţei.
Teodor Mihali consideră că, În faţa situaţiei în care se află partidul, mai
ales in urma grupării de la "Tribuna Poporului", nu este momentul de a se
convoca o conferinţă publică.
Militînd pentru Întărirea coeziunii panidului, Elie Dăianu consideră că
primordial ar fi necesară unitatea de vederi a Întregului comitet central, în
scopul îndeplinirii cu succes a sarcinilor impuse de situaţia internă a Partidului
N aţional Român şi relaţiile cu oficialităţile.
George Pop de Băscşti susţine părerea• lui Mocioni. Arată greşelile comi
tewlui partidului naţional , pentru care se face vinovat atît el cît �i p reşedin
tele 1. RaţJiu, de a nu fi convocat congresul naţionalităţilor pc timpul confe
rinţei interparlamentare de pace de la Budapesta. Este de părere să se con
voace congresul naţionalităţilor în luna septembrie. Cît priveşte conferiîiţa na
ţională, aceasta să se amînc tot pentru luna septembrie, însă înainte să se \ Înă o
conferinţă intimă.
Mergînd pe linia intransigentă a grupării de la Deva, Amos Frîncu com
bate teoria de legaljtate dezvoltată de Brediceanu şi suspensiunea a'Ctivităţii
partidului cerută de Brediceanu şi Mocioni pînă la revocarea ordinelor de di
zolvare prin guvern. Arată că partidul există de iure şi de [,ano, deci În timpul
crizei de azi in care se află, trebuie pus imediat în funcţionaore supremul său
organism - conferinţa naţională.
Ioan Raţiu, faţă de cele susţinute de George Pop de Băseşti, a arătat sta
diul alianţei cu naţionalităţile indicînd un manifest ori congres contemplat,
rămas Însă neconvocat În urma unei scrisori a lui Polit, frumaş politic sirb,
care în vederea intereselor bisericii, a cerut amînarea.
Pentru convocarea imediată a unei conferinţe publice, a'Şa cum hotărîse
grupul de la Deva, au votat: Amos Frînoo, Francisc Hossu Longin şi :\urei
Vlad, iar pentru amînare restul de cincisprezece. În acest fel s-a hotărît amî10

Ibidem.
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narea şi convocarea unei a! doua conferinţe confidenţiale pentru luna septem
brie 1 1,
După cum se arată În notiţa privind discuţiile purtate "şedinţa se Încheie
prin aceea că, un comunicat la ziar să nu se facă despre conţinutul consfătuirii,
ci numai să se constate că a fost conferinţă şi a decurs în mod frăţesc, fiind
de faţă frunta'Şi din toate părţile" .
Conferinţa şi-a avut însă însemnătatea ei, rezumată astfel d e Ioan Raţiu
în scrisoarea din 1 7 iulie 1 8 99 către Aurel Mureşianu : " . . . conferinţa din
14 iunie a avut un rezultat îmbucurător, căci atit fruntaşii care a:u participat
la ca, cît şi aceea care în urma convocării mele s-au adresat în scrisori, şi-au
exprimat do11inţa fierbinte, de a vedea cît ma1 curînd unite toate elementele
bune sub stindardul partidului naţional " .

NEUE ANGABEN OBER DIE VERTRAULICHE KONFERENZ
DER RUMXNISCHEN NATIONALPARTEI IN SIBIU
(HERMANNSTADl) AM 14. JUNI 1 899
(ZUSAMME NFASSUNG)

Dcr Kampf des rumănischen Volkes fiir nationale und so:tiale llcfrciung
ging auch nach cler Bewegung fiir das "Mcmorandum" ( 1 892) weiter, das so
wohl im Lande als auch im Ausland einen weiten Widerhall auslăste, da es
iibera1ll die schwere Lage der Nationalitaten in cler ă9terreichisch-ungarischen
Monarchie bekannt machte.
Dje ungarischc Regierung und die Verwaltungs- und Polizeibehărden er
schwerten clic Tătigkcit cler Rumănischen Nationalpartei clurch eine Reihe von
Zwangsmassnahmen. In clieser Lage beschlossen die Fiihrer cler Rumanischen
Nationalpartei Massnahmen zu ergreifen, deren Zweck war, das National
bewusstsein des rumănischcn Volkes lebendig zu erhalten.
Einc dieser Massnahmen war die Einberufung cler Konferenz cler R umani
schen Nationalpartei, clie in Sibiu (Hermannstadt) am 1 4 . Juni 1 899 stattfand.
Auf Gruncl einigcr unvcrăffentlichter Dokumente behandelt cler Verfasscr clic
Geschichte dieser Konfcrcnz uncl die dabei bchandelten Fragen.
Die Hermannstadter Konferenz gehărt zu einer Rcihe von besondcrs w.ich
tigen Geschchnissen, clic :tur Verstarkung des nationalen Kampfcs cler Rumancn
bei trugcn.

Il

l.lorscc.

A rh. Murcşcn ilor, nr. 8 1 6 , Scriwarea lui 1. Raţiu către A. �1urcşianu din 17 iulie 1 899,
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CONTRIBUŢII STATISTICE PRIVIND ŞCOLILE ROMÂNEŞTI
DIN TRANSILVANIA îN A DOUA JUMATATE A SECOLULUI
AL XIX-LEA
de ŞERBAN POLVEREJAN

Problema Învăţ:imîn tului elementar românesc d in Transilvania în a doua
j umătate a secolului al X I X-Ie.1 , studiată În general puţin, este în mare măsură
dcficitară privind latu ra statistică. Datele referitoare la şcoli, şi tnvăţătorime,
folosite atît de autorii unor studii speciale cît şi în lucrările cu caracter de sin
teză, sînt luate din statistici o ficiale, ge rmane sau m a gh ia re , care de cele mai
multe ori, inten\ionat sau nu, sînt departe de a reda realitatea aşa cum se pre
zintă ea t.
R ăspîn di te în toate com i ta tele, disr rictele şi scaunele fost ul ui princip.ll al
Transil vaniei 2, �coJile element.uc române�ti sint greu de cuprins intr-o str.tis
tică globală, atunci cînd la această acţiune nu con tribuie nemi j locit foru rile
con fesiona le care le tutelează. Nefiind spr ij inite de către st.lt, dimpotri vă,
adesea victime di recte ale politicii de asupri re na, ionaiă, �colile româneşti sîn t
sus\inute de popor, de soarta căruia îşi leagă nemijlocit existenţa. De o oare
care stabilitate se bucură doar �colile principale (cap itale), aflate de obicei în
centre mai mari (oraşe, comune) şi deservite, În cele mai multe cazuri, de către
mai mulţi învăţători. Majoritatea însă a şcolilor elementare ro1_11â neşt i , incluse
În categoria şcolilor populare sau "triviale", îşi leagă existenţa de p rezenţa şi
st.Ibilitatca cadrelor didactice, de posibilităţile materiale ale <.:omunităţii care le
susţinea etc. Dintre acestea puţine au - chiar în perioada de relativă dezvol
t.ue a În văţămînt u l u i elementar din deceniul al şaptelea al sec. al XIX-lea local propriu, corespunzător. În multe cazuri locuinţa das<:ălului serveşte, în
accla�i timp �i pentru local de şcoală sau clădirea şcolii - cînd ca exista include şi locuinţa învăţătorului şi a familiei sale ·:l.
1 Sînt miliza1e c u precădere: L A. B i e 1 'Z, 1/,mdbuth
/:'il;c physikalisch-statisti.<che-t'1pngruplmche !Je.<chredmng die<e<
stat isz. t ikai evkonyv, Budape�ta, 1 872 şi urm.

der LandeJkunde Siebellf,iirgcm.
Land••s, Sibiu, 1 8 5 7 �i M.tgy.rr

2 După datele care le prezcn1ăm, numai in scaun•JI OJorhciului nu sint inregi,trall" �roli
româneşti În anul 1 865
� Pcmn1 detalii privind sillla\ia ŞlO!ilor elcmemare din acea epocă, vezi : Dr. P. Va�il·i,
nc..pre <tarcu de acum a şcnlilor noastre ditt 7 ramihania În Amicul şcoalei, nr . 2, 1 86C,
p 1 �" şi urm . ; ( ; , B a 1 i \ i U, s�·oulcle aut urwme. in Gaz.�ta 7 rallsilvaniet, nr . 34, 1 865,

p
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în cele ce urmea,�z ă, vom încerca, pe baza unui material inedit descoperit
în Arhivcle Sta.tului din Braşov 4, a pune în lumină date şi informaţii ,reale,
netrecute prin filiera intereselor de clasă ale autorităţilor -- acţiunea fiind în
treprinsă în alt scop decît cel statistic -- date care, credem, vor aduce pre
ţioase servicii cercetării istoriei Învăţămîntului transilvănean.
Ma!terialul în discuţie cuprinde trei piese distincte: o circulară tipărită în
limbile germană şi maghiară, emisă în "şedinţa guberniului regesc al ţării Tran
silvaniei ţinută la Sibiu, la 3 august 1 865 " (anexa I) şi două " Conspecte"
(situaţii) privind şcolile "principale" şi "populare" româneşti şi Învăţătorii care
le deservesc, întocmite pe confesiuni - gr. orientale (anexa I l ) şi gr. catoLice
(anexa III) - ambele tipărite în limba română.
Circulara (ordinul) şi cîte un exemplar din fiecare "conspect" . au fost
trimise de către guberniu autorităţilor politico-administra.tive ale comitatelor,
districtelor, scaunelor, precum şi ordinariatelor româneşti din Transilvania, cu
scopul de a reglementJa situaţia cadrelor dida�etice din învăţămîntul elementar
-conspectele conscituind documente de plecare în oficializarea Încadrării per
sonalului didactic - şi de a exclude posibilitatea eschivării de la serviciul mi
litar a multor tineri care se angajau temporal ca dascăli.
Referindu-se La decretul Locotenenţei c.r. a Transilvaniei nr. _) 056 1 din
5 ianuar,ie 185 9 şi la prevederile acestuia privind scutirea învăţătorilor de ser
viciul militar 5, ordinul atrage atenţia asupra! " abuzurilor" săvîrşite În numele
acestei legi de către tinerii care vor să se sustragă de la recrutare. Pentru evi
tarea acestor dificultăţi, autorităţilor politice 1� se comunică " listele înaintate
de către ordinariatele respective şi tipărite aici (Sibiu n.n.) pentru folosire în
caz de nevoie" 6. Primind listele, oficiao!ităţile po1itico-administrative locale vor
acorda drept de scutire numai acelor Învăţători care sînt trecuţi nominal în ele,
urmînd ca pe viitor ordinariatele să comunice anual (la sfîrşitul lunii octom
brie) atît autorităţilor cercuale cît şi guberniului ţării, toate schimbările surve
nite tn rîndurile corpului didactic. În ce priveşte întocmirea acestor liste (con
specte), reiese că ele au fost alcătuite către ordinariate şi consistorii, deci de
forurile tutelare superioare ale şcolilor. Acestea le alcătuiseră, l a rîndul lor,
bazîndu-se pe rapoartele solicitate anterior prin "ordinaciuni consistoriale" care
cer protopopiatelor să raporteze, pe bază de chestionar, despre situaţia şcolară
4 Arh. st. B raşov, Fondtt! Primăria Braşov, Scria Actele Magistratului, 1 865, N r. 875 7.
Actul ne-a fost semnalat de către arhivistul Gernot Nussbăcher, căruia îi mulţumim şi pe
această cale.

5 Principiile acestei ordonanţe sînt următoarele: .. Toţi învăţătorii primari şi secundari
precum şi adjunqii sunt scutiţi de miliţie dacă, a) vor produce decret de la Ordinariatul sau
Consistoriul respectiv, ca de la suprema diecezană, [sic] în care se va arăta că concernintele
[recrutul ] este aşezat stabil la o şcoală sistematizată ca Învăţător, subînvăţător sau adjunct.
Contractele încheiate cu comunele nu sînt de lipsă, nici nu se cer. b) concernintele are să
arete cu testimonii legale că a absolvit cu succes bun patru clase normale Într-o şcoală capitală.
Aceste măsu['i au valoare numai pînă la fin.itul anului 1 8 6 1 , pînă cînd adică au să intre În
viaţă prewtindc[ ni ] i nstitutele prepaiWldiale, cînd apei, nimeni nu va ma,i fi scutit, care
nu va absolva obiectele prescrise pentru pregătirea învăţători lor" ; cf. A111icul şcoalci, an. I,
nr. 1 , Sibiu, 1 860, p. 82.
G

Vezi anexa I.
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din protopopiatul respec-tiv 7• Î ntocmite în acest fel, situaţiile exclud once
dubiu privind exactitatea şi autenticitatea lor.
Prima listă (anexa 1 1) cuprinde şcolile româneşti de confesiune ortodoxă,
pc care le grupează în cap. A. - Şcoli principale {Hauptschulen) şi cap. B
Scoli populare (Volksschulen), sub următoarea rubricaţie verticală: Nr. curent
1 1 1, comitatul (districtul, scaunul) [ 2] ; comuna (localitatea) [ 3 ] ; numărul Învă
ţătorilor r 5 1 ; numele Învăţătorilor [ 6 ] �.
Cea de-a doua l istă se ocupă de şcolile � i învăţătorii de confesiune greco
catolică. Autorităţile confesionale grcco-catolicc, folosind aceeaşi rubricarţie pc
verticală, completează listele grupînd localităţile cu şcoli pe dieceze şi protopo
piate. În ce priveşte şcolile principale grcco-catolice, acestea sînt incluse printre
�colile populare, la comitatele şi protopopiatcle respective, cu menţiunea "şcoală
capitală".
În fine, pentru o ma1i bună orientare a celor interesaţi, prezentăm şi un
tabel sinoptic (anexa 1 \-) care, în rubrici deliberat alese, centralizează - pe
unită\i administrative şi confesiuni - toate datele din cele două ,,conspecte".
Cele 1 2 şcoli principde aflate În 1 865 pe teritoriul TransiÎivaniei, le găsim
grupate cu precădere în regiuni le cu populaţie românească compactă. Printre
cele ma•i importante amintim, alături de cele din Braşov, Năsăud şi Reghin,
şcolile principale din Răşinari cu 5 cadre didactice, Satulung (Săcele) şi Vene
\ia de Jos cu cîte trei Învăţători. În cazul ultimelor două localităţi, şcoala prin
cipală este dublată de cîte una populară. Ambele fiind Însă servite de acelaşi
corp didactic, deducem că este vorba de fapt - ca şi În alte ca1z urj similare
de o singură instituţie, cu două cicluri. Există Însă şi şcoli principale servite de
un singur dascăl, fapt ce denotă că În 1 865 nu toate şcolile din această cate
gorie mai răspund prevederile legii "Ratia Educationis" de a vedea obligatoriu
-" învă\ători. Unele dintre ele îşi păstrează se pare acest titlu şi implicit drep
turile ga'rantatc de el, În vi rtutea unor hotărîri mai vechi. Cauzele diminuării
potenţialului didactic al acestor şcoli trebuie căutate, credem, atît în fluc
tuaţiile posibilităţilor economice ale comunităţilor respective, cît şi În orien
tarea forurilor tutelare. Deoarece acest fenomen se observă mai ales la şcolile
de confesiune greco-catolică, amintim aioi, predilecţia episcopiei unite, mani
festată Încă din prima jumătate a veacului al X I X -lea, de a încuraja cu pre
cădere dezvoltarea învăţămîntului mediu şi superior, cu scopul de a sprijini
printr-un număr tot mai mare de intelectuali, lupta de emancipare naţională.
În ce proveşte şcolile populare, din totalul de 1 4 7 1 şcoli, 704 erau de con
fesiune greco-orientală (ortodoxe) şi 767 greco-catolice (unite). Din totalul şco
lilor populare, 1 408 sînt deservi te de cîte 1 Învăţător, 4 1 de cîte 2-3 Învă
\ători, iar 23 de şcoli nu au dascăli, posturile fiind vacante. Referitor la acestea
din urmă, de remarcat că, cu o singură excepţie, toate posturile vacante se gă-

-

7

Gazeta Transilvaniei, nr. 54, 1 8 65, p. 2 1 4 .
..

Circulara"

Consi storiului

Jin

Sibiu,

aJrcsat:l

protopopi atelor

în

10

iulie

1 865;

cf.

ti Pentru a înlesni utili zarea documentelor publicate , u b anexa Il ş i III, a m introdus
Jupă rubrica a tr�ia o r ub r i d nou:! [ 4 ], în ctrc am trcnn de n u m ire a Jc azi a locali t:llii şi
judeţul În care se află.

tt•
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sesc la şcolile greco-catolice, fapt care întăreşte cele amintite mai sus cu privire
la şcolile unite.
ln cele 1 4 8 3 şcoli principale şi populare româneşti, În anul 1865 predau
1 5 00 învăţători (735 de confes. gr. or. şi 547 gr. cat.). Dintre aceştia, 22 de
servesc concomitent cîte 2 şcoli aflate în localităţi diferite, 5 predau �a cite
2 şcolj de grnde diferite (principale şi populare) din aceeaşi localitate, iar 1 3
deservesc în aceeaşi localitate cîte 2 şcoli de confesiuni diferite (gr. or. ş i gr.
cat.).
Cîţi dintre aceşti dascăli vor fi avut pregătirea carespunzătoarc ca absol
venţi de gimnazii şi preparandii, cîţi dintre ci îşi vor fi adunat cunoştinţele
prin şcolile capitale sau chiar triviale de la sate, nu putem şti. Cert este că
masa cadrelor didactice trebuie să fi avut o compoziţie - ca pregătire profe
sională - destul de eterogenă, incluzînd persoane cu cunoştinţe cîştiga te în
toate categoriile de şcoli româneşti şi străine.
lnaadraţi cu "salarii" modeste, plăcite - În bani sau În natură - la in
tervale neregulate şi întotdeauna mai mici decît la şcolile de stat, învăţătorii
români erau adesea ţinta de atac a autorităţilor. Acestor neajunsuri li se adău
gau, nu o dată, conflictele interne ivite între dascăli şi preoţii locali, clare con
duceau şcolile în calitate de directori. Condiţiile grele în care erau obligaţi să-şi
desfăşoare activitatea - În cele mai multe ca•z uri, plină de abnegaţie şi cu
frumoase rezultate - explică în bună parte fluctuaţia mare a cadrelor didac
tice. A celeaşi motive fac ca alături de şcoli populare cu cîte doi învăţători, să
intîlnim cazuri cînd două şi chia•r trei şcoli să fie deservitc de un singur dascăl.
Lipsa de cadre şi motive de ordin economic determină angajarea aceluiaşi În
văţător la două şcoli de confesiuni difcr.i tc, măsură ce contr:avinc practicilor
mai vechi, combătută insistent de către forurile confesionale din perioada de
care ne ocupăm.
În fine, menţionăm că - aşa cum reiese din cele două "conspecte" - pc
teritoriul fostului principat a•l Transilvaniei existau in 1 865 un număr de 1 34 1
localităţi cu şcol� principale ş i populare românc�ti, din care, 1 06 localităţi aveau
şcoli elementare de ambele confesiuni.
Comendnd o lucrare statistică apărută la Viena în 1 864 n, G. l3ariţiu de
plînge lipsa unor evidenţe sistematice cu pr:ivirc la şcolile româneşti din Tran
silvania! 10. Intr-adevăr, Încercînd acum să determinăm dezvoltarea învăţămîn
tului elementar după revoluţia de la 1 84 8 , ne lovim de acelaşi neajuns: lipsa
de date şi de evidenţe centralizate. Luînd totuşi ca punct de plecare statistica
alcătuită de E. A. Bielz pentru anul 1 8 5 1 , În care din totalul de 2164 şcoli
populate aflate în Transilvania 742 sînt româneşti (371 gr.-cat., 367 gr.-or. şi
4 de altă religie) 11, constatăm că În decurs de 1 4 ani, numărul şcolilor elemen
tare româneşti a crescut cu 74 1 , deci s-a dublat. O reprezentare statistică a
dezvoltării Învăţămîntului, În cadrul acestei perioade de 14 ani, este însă greu
van

9 Statistisches fahrbuch dcr Osterreichischen Monarchie /iir das fahr 1863. Herausgegeben
der k.k. statistischen Ccntral-Commission, Viena, 1 86 4 .
1o In Gazcra Transilvaniei, nr. 4 şi 5, d i n 1 865, p. 1 3, rcsp. p. 17-- 1 8 .
11 E . A. 13 i e 1 z , op. cit., p . 200-202.
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de făcut, deoarece puţinele date existente au un caracter sporadic, sînt incom
plete şi adesea contradictorii. Aşa de p:ildă, pentru anul 1 8 5 8 Telegraful român
arată că din 2398 şcoli p rimare existente atunci În Ardeal, 98 1 sînt româneşti,
iar dintre acestea, 600 de confesiune ortodoxă 12. Deci în cei 7 ani ( 1 8 5 1 -1 858)
în timp ce şcolile ortodoxe - ca urmarre a prodigioasei •acuivităţi desfăşurate
de inspectorul şcolar P. Vasici - se înmulţesc cu 233, cele unite (gr.-cat.) abia
Înregistrează un spor de 1 0. Pentru acelaşi an ( 1 858) Amicul şcoalei dă Însă
cifra de 691 şcoli ortodoxe, ci fră care creşte în anul următor ( 1 859) la 767 şcoli
de aceeaşi confesiune D.
Începînd cu deceniul al optulea, o dată cu apariţia din 1 8 72 a Anuaru!ui
statistic maghiar H, informaţiile statistice se înmulţesc. Utilizarea lor în scopul
unei comparaţii cu datele prezentate de noi este însă dificilă, deoarece amin
tita publicaţie, prezentînd şcolile româneşti în cadrul confensiunilor, le grupează
pe dieceze, unităţi a căror ar-ii - cu excepţia Arhicpiscopiilor din Blaj şi
Sibiu - depăşesc limitele fostului principat transilvan 15. Pentru aceste două,
Anuarul . . . prezintă pentru 'anul 1 8 70 următoarele date: Arhiepiscopia• Bla
jului - 721 şcoli confesionale cu 7 38 cadre didactice 16, iar Arhiepiscopia Si
biului - 746 . şcoli, cu 8 1 5 dascăli 17• Cu toate că aceste c,ifre includ toate şco
lile şi învăţătorimea de toate gradele din arhidiecezele respective, raportîndu-le
la datele extrase din documentele prezenta'te de noi (529 şcoli cu 505 dascăli la
Arhiep. BI.ajului şi 7 1 0 şcoli cu 753 dascăli la Arhiep. Sibiului 18), constatăm în contrast cu perioada anterioară anului 1 865 - o creştere considerabilă a
numărului unităţilor şcolare de confesiune greco-catolică şi o stare de relativă
stagnare pentru cele ortodoxe.
Limitîndu-ne la comparaţiile de mai sus, conchidem că În situaţia statis
tică dată , documentele prezentate vor aduce - prin acurateţea şi amplitudinea
lor - o lumină nouă în cercetarea istoriei Învăţămîntului românesc transilvă
nean, din a doua j umătate a veacului al X I X-lea.

12

C f. Gh. T u 1 b u r e, Şcoala siitească din Ardeal În epoca lui Saguna, Cluj 1937, p. 43.

1� Amicul şcoalei, I, 1 860, p. 1 60.
H

Magyar statisztikai evkonyv, I, Budapesta, 1 872.
Cazul episcopatelor Lugoj şi Gherla.
16 Magyar statisztikai evkonyv, 1, Budapesta, 1872, p. 436-437.
17 Ibidem, p. 438-439.
18 Vezi anexa III şi II.
15
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ANEXA 1
Act. Ma�. Nr. 8757/1865.
528.1 865.
Im Namen Sr. k. k. Apostolischen Majestat, Grossfiirsten von Siebenbiirgen
und Grafen der Szekler, unseres allergnădigsten Herrn
dem Stadt und Destrikts Magistrat
in
Kronstadt.
Obschon die Bestimmung der im Landes-Gesetzblattc 1 859, Abthcilung 2, Nr. 2, enhal
tcnen Statthalterei-Verordnung vom 5. Janner 1 859, laut welcher nach dem Jahre 1 86 1 nur
mehr absolvine Prăparandisten als Volksschullehrer anzustellen wăren, jetzt noch nicht mit
aller Strenge durchgefuhret werden kann, so kănnen darum doch dic immer greller hervor
tretenden, dem Volksunterrichte, wie der Heereserganzung gleich ahtraglichen Misstande, dass
in stets steigenden Ziffer sogar unreife, des Lesens und Schreibens kaum kundige Junglin�e
mit Anstellungs-dekreten als bleibende Lehrer und Umerlehrer an den �r. kath. und griech.
orien.taJischen Volksschulen versehen werden, welche als solche heirathen oder einen andern
Befreiungstitel erschleichen, urn dann im Genusse desselben auszutreten und einen andern Jung
linge fUr denselben Vorgang Platz 7.u machen, umsoweniger geduldet werden, als das griech.
kath. erzbischăfliche Unterseminar in Blasendorf und die Prăparandie in Nassod, das griech.
orient. erzbischăfliche Seminar in Hennannstadt, dann die griechisch-orientalischen u.nd griechisch
katholischen Gymnasien hinlăngliche Quellen hieten, thunlichst nur vorgebildete, sich dem
Lehrfach bleibend widmende Jiin�linge als Schullehrer anzustellen. Kann auch nicht jeder
Lehrer zu einer gewissen Dienstdauer verpflichtet oder das Heirathen verboten werden, u.s.w.,
so konnte man doch nicht umhin in Gemassheit des hohen Hofkanzlei-Prasidial-Erlasses vom
1. Janner 1 865, Z. 6043, die betheiligten Ordinariate des griech.-kath, und des griech.-orient.
Ritus auf obige Missbrăuche aufmerksam zu machen und im allgemeinen lnteresse zu ersuchen,
womăglich nur Prăparandisten, Seminaristen, vorgerucktere Studierende, uberhaupt nur solche
Individuen bleibend anzustellen, welche sich zum Lehrerberuf bleibend widmen, da unter die
Erfordernisse der eingangserwăhmen Statthalterei-Verordnung niemals herabgegangen werden
kann.
Ueber die systemisirten bleibenden Schullehrer und Unterlehrersposten werden den poli
tischen Behărden die von den betreffenden Ordinariaten hieher eingesendeten und hier in Druck
�ele�ten Verzeichnisse anliegend zur Benutzung in vorkommenden I'allen mitgetheilt, so wie
gleichzeiti� auch die betreffcnden Ordinariate daruber verstăndigt, dass im Geiste des § 19 des
Heeresergănzungs-Gesetzes nur die bleibende Anstellung auf wirklich systemisirten Posten bei
wirklichen Dienstausubung befreie, we�halb auch dringend ersucht wurde, den ganzlich aus dem
Lehrfache Austretenden die Anstellungsdekretc abzunehmen, indem vazirende Lehrer keines
wegs befreit werden durfen, so wie ehensoweni� auch eine uberflussigc, nur die Gemeinden
belastende Doppelbesetzung desselben Postens (die Nothwendi�keit von Paralellklassen aus�e
nomen) stattfinden kann.
In Gemăssheit des bezogenen hohen Hofkanzlei-Erlasses wurdc schliesslich den Ordina
riaten an das Herz gelegt, die hăufi�en Wechsel und das zu fruhe Heirathen der Lehrer in
ihrem eigenen lnteresse zu verhuten, weil alle politischen Behărden gleichuitig angewiesen wer
den, diese Jiinglinge im Falle ihres Anstrittes der Nachlosung 7.u unterziehen und den Be
freiungstitel § 1 3, Punkt 4, des Heereser�ănzungs-Gesetzes, betreff der Frage der Unentbehr
lichkeit bei Hause zur Erhaltung der Gattin und des Kindes, sowie jeden andern von solchen
Individuen erhobenen Befreiungstitel eincr besonders strcngen Priifung zu unterziehen.
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Endlich wurden die griech.-ka th . und griech.-orien, Ordinariate ersucht die zeitweise vor
gekommenen Verănderungen unter den Schullehrern alljăhrlich mit Ende Oktober sowohl den
betreffenden Bezirksbehorden zur Wiirdigung bei den Reklamationen, wie auch dem k. Landes
Gubernium zur Kontrolle bei den vorkommenden Rekursen mitzutheilen, so wie die Namen
der mit Sdwlen versehencn Gemeinden und der bei denselben angestellten Lehrer in die all
jăhrig im Druck erscheinenden Diozesan-Schematismen auch aufzunehmen, wie es bei den
iibrigen Religionen geschieht und davon sodann je ein Exemplar den politischen Behorden und
dem K. Landes-Gubernium zu iiberschicken.
Aus der zu Hermannstadr, am 3. August 1 865 gehaltenen Sitzun� des k. siebenbiir
gischen 1 .andes-Cuberniums.

ANEXA I I
CONSPECTU DESPRE GRECO-ORIENTALE ŞCO[A]LELE PRINCIPALE ŞI POPULARE
ŞI DESPRE INVAŢIATORII APLICAŢI LA ACELEA 19
Comitatu,
scaunu,
districtu

Nr.
crt.

Comuna
[localitatea]

2

3

Denumirea de azi
a localidţii. Judeţul "

4

Nr.
i n va tia- Numele invatiatorilor
tarilor

5

6

A. HAUPTSCHULEN [ Şcoli principale]
8

1

Braşov

Braşov

- - j. Braşov 21

2

Hunedoara

Dobra

- - j. Hunedoara

3

3

Sibiu

Răşinari

- - ). Sibiu

5

Belisiacu Gregoriu
Peligradu luon
Dobsean luon
Cioflec Dimitrie
Murgu C-tin
Andronic Androne
Orojan Vasile
Dr. Mesiota [I o n]
Ghirea Alexie
Montenescu
lnotentiu
Pacurar Avram
Mihaltian Nic.
Chiorniţia Nic
Bobescu Nic.
Simtion Petru
Drocu Iuon

1" La transcrierea documentelor s-a păstrat grafica originală.
211 Rubrică introdusă de noi, vezi nota 8 ; pentru determinarea denumirii de azi a locali
tătilor am utilizat: Spiridon Fetti, Charta Marelui Principat Transilvania, ed. 1, Sibiu, 1 862;

S. Mo:dovan şi N. Togan, Dicţionarul numirilor de localităţi cu poporaţiune română din
Transilvania, Banat, Crişana şi Maramureş, ed. a 11-a, Sibiu, 1919; Coriolan Suciu, Dicţionar

istoric al localităţilor din Transilvania, 1 -II,Bucureşti, 1967-1968 ; Buletinul Oficial al Repu
blicii Socialiste România, Partea I, Anul IV, 1968, Nr. 105-1 07.
2 1 In cazurile în care denumirea localităţii a rămas neschimbată, la col. 4 s-a adăugat
numai judeţul.
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3

2

5

4

4

Braşov

Satul ung

Săcele, j. Braşov

3

5

Sibiu

Săli şte

- - j. Sibiu

2

6

Făgă raş

Ve neţia inf.

Veneţia de Jos,

3

j. Braşov

6

Domn i şoru

D-t ri e

Vezza Alellia

Dorca Iuon

Hociota Ilie
Cuppu Bucur

Poppa Nistor
Valaţianu Gcorgiu

Tarani Nicolae

13. VOLKSSCHULEN [ Şcoli populare]
7
8

9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

8fl

Hunedoara
.
..
..
..
.

Deva
Santahalmu
San An d re şi u
Cristuru
M a ner a u
Val ea
Nand rul ui

Biscaria

.
..
..
.

Tom pa
13 a th i z u
Almaşiu Secu
Cozi a
Ca rgi t i u
Chergeşi
Mi n thi a
Bezsanu
Here ea

H

.
..
..
..
..
..
..
..

�

Vuia u

Lesnicu
M un c el u m a re

Alba de jos
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..

Abrudu
Roşi a
Ci ur u leas ti

Cărpinişu

Soharu
Buci um Sa tu
lsbita
..
M unti a şu
..
Poieni
..
C i e rb u
Valca-do s u l u i

87
88

89

..
..
..

Trcmpoele
Zlatna
Presaka

40

.

Pc t rojeni

- - j. Hunedoara
Sîntuhalm 22 , ..
Sîntand rei ,
..
-.
Mănerău,
.
--

..

-Tîmpa,
Ba ti z,
A l m a şu Sec

..
..
..
..

--

Cîrjiţi,
Chergheş,
Mintia 23,
Bej an,

Herepeia,
Vulcez,
Leşnic,
--

.
..
..
..
..
..

.. (? )

..
.

j. Alba
-Roşia Montană, ..
Ciuruleasa,
..
--

Soharu u,

--

Izbita,
Mun t ari ,
Poeni ,
Cerbu,
I z vo r u
Ampoiului,
Trîm po ai el e ,
- -Presaca
Am po i u l u i,
Pă t r În !!;eni,

1

1

1
1
1

1

1
1
1
1

1
1
1

1

1

1

1

1
1
1

1

..
..

1
1
1
1

..
..
..

1
1

j. Alba

D

..
..
.
..
..

Chi gs i a I v an i t i c
Şierban Iuon
Ocosiu Mi ch a i l
Gila Ludovicu
Toma Ilie
Suciu Aron
Muntian Alex.
Spinian Adam

Paveloniu Petru

Susanu Adam
Almaşianu Iosif
Petran Alex.
Tercia Ioachim
Lups.ia luon
Betea Ioach im
Sîrbu Serafin
Muntian Iuon
Seulian Va �i li e
Popoviciu Michaila
Adamovic Dincius

Co.ti oi u Eliecu
Sicse Dumitru

Molnar Iuon

1

Anca Georgie
Stanislau Iuon
Stanislau Iuon
Stanislau luon
Paul Ştefan
Zigrnund Thodor
Morariu Iuon

1
1
1

Popescu Nicola e
Paul Iosif

1

Popoviciu Georgie

1
1

Stavar Andronic

22 lnglobat Deva; cf. Buletinul Oficial al R.S.R., Partea 1, Anul IV. 1968, Nr. 1 05-1 07,
p. 963 (În continuare von cita: Bul. Of.,).
23 ln glob at Deva; cf. Bul. Of., p. 963.
2� Jnglobat Abrud; cf. Bul. 0/., p. 866.
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41
42
-1 3
41
4 !i
46
47
48
4 !1

1

3

2

A�ha

Galatiu
V. Bul zul ui
Abrud Sa tu
O ffenbaia
Soh adol u
Pel e, iu
Vidra de jos
Valea Verde

de jo�
..
..
..

..
N

..

Vidra de Sus

..

5a

..

51

..

52
53

..
.

54 Hu nedoara
55
..
56
..
57
..
58
..
59 1
..
60
61

..

..

62
63
64
65
66

..

.

.

..
..
..

liS
(i!l
67

..
..
..

71

70

..
..

73

72

..
..

;�,

..

76

..
..

1
SO'
81
77
78
7!1i

..
..
..
..
..

82
83

..

84

..
..

85
86

..
..

87
88
89
9o
91

..

..
..
..

..
?.5
26

1

Socat ura
Albacu
Arada
Scarişioara
Ba stea

Bri sn ic u

Fod ietel u
Fi n toagu
Hol dea
Cosiesdi
Lapuşnicu
Lapugiu de josu
Lapugiu de sus
Lace u
Ohaba
Rad ulest
Mihal est

Socmasu

Stanceşti Ohaha
St retia
Tisza
Teiu
Hondolu
Haran
Rapol du Mare

Magura
Bohol t u
Deaula mare
Porcurea
Pojana
Bauia
Gbu
Clodu
noze si u
Bocointi
Homorodu
Mermezeu
Rengem iu
G i sagi u
Val ea-mare

Varmagu

Secarambiu

169

4

Valea nulzului 25,
Abrud-S::n 26,
..
Baia de Aricş, ..
Sohodol ,
..
Peleş,
..
- -

Vidra,
-A vram I anc u,

..
..

.

.

Vadul Moţilor,

..

-

..

A rada,
- -

-

Co şeşti ,
Lăpu şni c,
- -

1
1
1

1
1
1
1

1

1

1
1
1

1

..
..

Baştea, j. Hunedoara
Brîz n ic,
..
Făge t el ,
..
-

5

..

1
1

..

1
1

..

1

1

..

1

"

1
1
1

Lăpugiu de Jos, ..
U pugiu de Sus, ..
Lăsău,
..
..
Ohaba,
Răduleşti,
..
Mihăieşti,
..
Săcămaş,
..
- -

1
1

1

1

..

Stretea,
..
Tisa,
..
Teiu,
..
-..
Hă ra u,
..
Rapoltu Mare, ..
Mă g u ra,
..
- -

1

..

..
Purcăreti. j. Alba (?)
Poiana, j. H unedoara
..
Băcîia,
j. Alba
C i b,
Glod,
..
Bozeş, j. Hunedoara
Ceru-Băcăinţi, j. Alba
- - j. Hunedoara
Mermezeu-Văleni,
J. Hu ne do ar a
Ren ghet ,
..
Deal u-Ma re ,

1
1

1

1

1
1
1
1

1
1

Geo agi u,
"
Valea Mare, j. Alba

j. Huned.
Săcărîmhu,
..
Vărmaga,

Zlatna; cf. C. Su ci u, op. cit., Il, p. 226.
Jnglobat Abrud; cf. Bul. 0/., p. 866.

Con t opit
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1
1
1

1
1
1
1
1

1
1

1

1

1

6

Popoviciu Geor�ie
Popoviciu Georţ!.ie
Cojocariu Ilie
Sabo Teodor
Nanea Gerasimu
Furdui Petru
f'orasiu G('orgiu
unbesetzt [ vacant ]
Mihetiu Ioan
Fodore an u Avram
Cioldes Petru
Nirula Petru
Popa Nicolae
luonle>cu Eliscu

F u rka So fronie

Cielu Amonie

Popescu Nic .
Petroviciu Iosifu

Lunpulescu Amasie
Thoma
Danu Teodosie
lgnath Spiridon

Cris te

Popescu Iuon
Gura Iosif

Hadam Alexandru
Fogorasu Petru
Josanu G eorgi u
Simocu Wassilie
Mangu Michailu

Rubinovici C-tin

Nandra Adolf
Curiocu

Simion

Borzan Dimitrie
Mermezanu Nic.

Jargoviciu Petru
Perja Petru
Perian I uon
Duma Pe t ru
Cibean u Si m ion

Muntyan Samoilă
Macaveiu David

Hancheşi u Petru
Budai luon
Maniu Petru

Gavrilla Iacob
Bratu Moise
Paladie Nic.
Poppa Petru
Ardean Wassilie
Radu Simion
Fl o re a Pet ru
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2

Alba de sus

!l2
!l:l

»

!14

»

!l5
!lG
fl7!

..
..
..

i
1
!lRi Mureş
1
l
!l!l
..
1oo!
..

10 1
-·

1

1

103 1
1 0-t l

1

102.

lOii:
105

1

107

1 09
108

111
12
1 13

1 10

1 14 .
1 t 51

16

1 17
1 18

20

119

12 1
1 22
1 23

1 2ft
127
1 28
1 2!l

130
131
132

»

5

..
..
Ghijasa de Sus, ..

Zlagna
Vecerdu
Ghisiasa de sus

- -

..
..

Egerszeg
Niszna
Malomfaleu
Bergenye
Iclodu mare

Cernăţel,
Nazna,
Moreşti,
Berghia,
Iclondu Mare

..
.
..

..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.
..
..

Pete
Idicelu I
Idicelu II
Potocu
Jakonitia
Hodacu
Ibanesci
Urisiul de Jos
Nadosia
Sîngeru
Gernasig
Curtifaia
Luieriu
Sacalu

u

.Jeciu
Maierau
Ripa de Jos

Petea,
j. Mureş
Idicel,
..
Idicd-Pădure, ..
Delenii,
..
Jabeniţa,
..
Hodac,
..
!băneşti,
..
Urisiu de Jos, ..
Nadeş,
..
Sînger,
..
Gorneşti,
..
Periş,
.
Luieriu,
..
Săcalu de
Pădure,
..
Brîncoveneşti, ..
Aluniş,
..

Dumbrava
Cuiesdiu
Deda
Pile a
Rastosnea
Palota
Mesterhaza
Toplitia

1

Sîngeorgiu d�
Pădure,
j. Mureş

..
..
..
..

Turda

1
1
1

- -

Erdo Szent-Gyorgy

Ripa de sus

1

»

..

Turda

1

»

Mureşeni 28,

Mureş

1

nîrghiş,
j. Sibiu
Coveş 27,
Ighisu Vechi,

llîrghisiu
Conesiu
Ibisdori

..

1 24 Cluj
1 2:i

..
..

4

Cor unea
Nyarid Szt.
Benedek
Megyesfaleu

..
..

1

..

»

3

- -

Murgeşti,

- -

1

Vătava,

Cuieşd,

1

..

j. Mureş
j. Mureş

Pilea,
Răstoliţa,
Lunea Bradului, ..
Stînceni,
..
Topliţa, j. Harghita

Pi roska Zacharie
David Wassilie
Sturuban Iuon

1

Ti tieni Isi dor

1

1

1

1

1

1
1
1

1

1
1

1
1
1

1

1

1

1

1

Steagu Iuon
Bersanu Alex.
Constantinescu
Dan il a
Thoda Simion
Candea Iuon
Pondre Ioan

1

1

»

»

6

Oroia Michaib
Mititelu Georgiu
Chisiu f-ilon
Harada Ceorgie
Sorianu
Redu tiu Gligor
Siagonu Avram
Siagonu Georgie
Bratanu Iuon
Luca Nicolae
Mera Simion
Luciava Iuon
Mate Iuon
Mate Nic.
Simonis Georgiu
Bretian Wassilie
Mera Michailu
Muntyan Wassilie
Duma Georgiu

1
1

1

Ciosianu Iuon
Timar Gavrilu
Panga Stefan

1

Popescu Theodor

1
1
1
1

Oprea TI1eodor
Saca Zacharia
Murareiu C-tin
Gliga Wassilie
Ludosi Iuon
Runcanu Theodoru
Upia Gregoriu
Moga Iosif

1

27 Inglob>lt Tg. Mureş; ibidtm, p. 991.
28 Inglobat Agnita; ibidem, p. 1020.
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1 33 Alba Jc jos
1 :1.)

1 35
1 36 1

137 1

1 38 •

1 39

1 -10

.

.

.

..

..

..

.

.

..

..

..

.

1-11

..

142

..

.

1-15
146

1 1 7i

14S1

un;

i

1 50
151

1 521
1 53

1

154
1 5
5 1
1 56:
57
1
158

i

1 59
1 60

l(i:-1

.

..

..

.

.

.

..

..

.

Hunedoara
..

.

.

..

.
..
.

.

..
..
..
..

..

.

.

161

..

.

.

16!i

1 66
1 67

168

1 69
1 70

.

.

..
..
..

..
..

.

.

..

1 74
1 751

1

1 77
1 7S I

1 .�o

..

..

H i2

1 79

..

.

..

161

1

.

.
..

.

1 -1-l

1 76

.

.

11:l

171
172
173

.

.
.

..
..

.

.

..
"
..
..
..

Zsiomalu
Gioajiulu de sus
Ghirleova de sus
Ampoitia
Cetea
Tielna
Igielu
Cricau
Bucerdea
vino[ a ]sa rom.
Ti bau
Orda de jos
Totoiu
Ba mei
Mamaligaru
Mielesti
Repas
Il ia
Bacea
Muresia-Brethia
Sirbi
Branisca
Tirnava
Gialacuta
Fersiora
Vonya
Viszca
Fues-Begona
Bresseu
Danuleşti
Certesu de josu
Cozsu
Boiu de sus
Gothatia
Ullesu
Gurasada
Campeu-Surdacu
Bradatielu
Runciaru
Godineşti
Alm:is-SE"liste
Micancşti
Almaşielu
Cserbia
Camartinescu
Tataresti
Burzucu
Gl ud-G il eşti
Zamu

29 Tnglobat Alba Iulia;

5

4

3

2

j. Alba
Gcomal,
Gcoagiu de sus, .
Gîrbova Je sus, .
Ampoiţa,
.

.

..

-- -

..

Telna,
Ighiel.
Cridu,
Bucerdea
Vinoasa,
Tibn1,
Oarda �0•
Totoi,
Berghin,
M:imăligani,
Miceşti,

.

.

..

.

.

.

.

..

.
.
.. (? )
..
.
.

.

.

Rîpaş, j. Hunedoara
-

-

Ba cea,
Bre tea
Mureşană,
Sîrbi,
Brănişca,
Tîrnava,
- -

"
..

.

.

..

.

.

.
..

Furcşoara,
Vorţa,
Visca,
Valea Poienii,
Br:işeu,
D:inuleşti,
Cenejul de Jos, ..
Coaja,
Boiu de Sus,
.
Gothatea,
Ulieş,
.
.
CîmpuriSurduc,
.
Brădaţel,
Runcşor,

..
.

..

..

..

..

..

.

..

.

- -

.

.

..

..

- -

..

Almaş-Sălişte,
Micăneşti,
Almăşel,
Cerbi a,
Cărmă7.?\ncşti, .
Tătăreşti,
Burjuc,
.
Glodghileşti,
Zam,

..
..

..

..
.

..
.

..
..

ibidem, p. 866.
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1

1
1

1
1

1
1
1

1

6

Radu Samoilă
Neagoe Iuon
Antosu Moisi
David Iuon
Acileanu Avram
Ratiu Antonie
Topercianu Illie
Sieicanu Iuon
Geomalianu Petru

1
1
1
1
1
1

Sandru luon Rusan
Lobonţiu Nicolae
Moldovan Georgie
Marusca Matei
Burlutiu luon
Negru Nic.

1
1

Savu Chirilu
Orbonaşiu Iuon
Olaru Sofronie
f.arkasiu Michailu

1
1

1
1

1

1
1

1
1
1
1
1
1

1
1

1

1

1
1
1

1
t

1
1

1

1
1
1

1

1

1

Pipernea Georgiu
Cioranu luon
Ursa Petru
Popoviciu Pavel
Clesz Adam
Hegy Alex.
Cusma Iuon
Matz luon
Papp Georgiu
Papp Georgiu
Radoviciu Alex.
Radoviciu Alex.
Manga Lazar
Olariu Antonie
Luchu Iosif
Haida Iosif
Naicu Iuon
Petuiman Iosif
Niculescu Iuon
Hanu Grigorie
Caldaraşu Acf'ntie
Popescu Nic.
Derestianu Zacharie
Popf'scu Iosiftl
Codrianu Crctiunu
Zsipa [ ? ]
Lungu Alexie
Olariu Petre
Olariu luon
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1 72

3

2
181

Sol noe imer.

Bl r i m ia
·

182
183
184
185
186
187

..
..
..
..
..
..

..
..
..
..
..
..

Ciocatis
foaureşti
foineusu mare
Fon:uie
Carhunaru

1 88

..

..

Curtiunsiu

189
190
191
192

..
..
..
..

..
..
.

Lesc h ia
Plopis
Sac atura
Silnitic

193
194
195

.
..

..
..

196
197
198
199

Cluj
..
..
..

200

..

201

..

202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226

..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.
..
..
..
..
..
..
..
"

D

Co pelnicu

Val eni
Vi lma m ica
Trestie

Calata mare
Butiene
Vale6
Magyar-Gyero
Monostor
O. Monosturu
Bedetiu
(Olah Bikal)
Bedetiu (Bedecs)
Cala tiele
Tin tiu
Rau-Giuraitia
Ma tiesel u
Măguri
Rogoc�tlu
Sehaciulu Ma re
Tamasa mare
Sombatu
Cublestl
Some s fa lu

Cara
Cosiocna
Barei
Bon ab icu
Feneşu
Lona săsească
Muntea-reu
Somesi ul- rcu
Somesiul-caldu
Agribiciu
Dangau
Goro-Osorhei u
Gesstrade

5

4

6

Berinţa,
j. Maramurc�
Ciocotiş,
..
Eiureşti,
..
Finteuşu Mare, ..
Fînaţe,
..
Cărbunari,
..
CopalnicMă năştur,
..
Cuniuşu
Mare (?),
Lăschia,
..
Plopiş,
j. Sălaj
Lum i nişul,
Să lni ţ a ,
j. Maramureş
Văleni,
..
Vima Mică,
..
Tre sti a ,
"

1

Muresianu Amlr�i

1
1
1
1
1

Pap Georgie
Barbatu Gerasimu
Dragus Vasilie
Mureşanu Gregare
Pasca Vurtolomei
Simon Wassile

1

Vacele Simon

1

1

Barbosu Gerasimu
Ba rbosu Gerasi mu
Buzura Wassile
Popu Stefan

1

Luputiu Petru
Cionca Va sile
Popu Georgie

Căla ta ,
j. Cluj
Buteni,
..
Văleni,
"
Mănăstireni,
"

1

D

Mănăşturul
Românesc,
Bica,

"
..

Bedeciu,
"
Călăţele,
..
Finciu,
..
G i urcuţa de Jos,
Mărişel,
..
-..
Rogojel
..
Săcueu,
.. (?)
j . Săl aj
Tă m a şa,
Sîmboieni, j. Ciuj
Cubleşu,
j. Sălaj
Someşeni,
j. Ciuj
-..
Cojocna,
..
Bărăi,
"
Vîlcele,
..
Floreşti,
..
Luna de sus,
..
Muntele Rece, ..
Someşu Rece,
..
Someşu Cald,
..
Agîrbiciu,
..
Dîngău Mare, ..
D umbrava,
..
Straja,
.
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1

1
1

1
1

1

1

Lupu Wassile
Thodoritiu Gcorgiu
Bara Wassilie
Condo luon

1

Goje luon

1

Lungu Gavrilă

1
1
1

Teutelecan Ion
Todorutiu Nic.
Muntyan C-tin
Igna Simion
Dumitrescu Ion
Badea Ilie
Gaiu Ion
Puşcariu Petru
Poppu Andrei
Stirhescu I uo n
Geranu Gav.
Toutianu Georgiu
Moldovan :Miron
Metea Wassile
Moldovan Iuon
Petranu Juon
Mitrofan Simior.
Mitrofan Simion
Prigona Nic.
Simocu Teodoru
Lucats Samoilă
Ghir a n Fi li mo n
Crainicu Simion
Veresiu Iuon
Abrudi.anu Wassilie

1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1

1
1
1
1

1
1
1

1
1
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Cluj
"

22\J
230

"
"

1

1

231
2:12

2

33
2 5

234

2:16
3
237
238
239
240
24 1
242
2 13
241

1

1

2 15

1

1

2,16
247
248
249
250

251

252
:.!53
25 1

:.!55
256
257

258
25\J
260

:.!61

:.!62

Laputest i

Ru pea

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
..
"
.

1

Nadasiul rom.
Dancu

Dîncu,

Nadăşu,

j. Cluj
"

1
1

Me rcheasa
Tiumburu
Ungra
Tcinsiul rom.
Hel me agu

Mercheaşa , j. Braşov
Jimbor,
"
-"
Ticuşu Nou,
"
Hăl m cag,
"
Şona,
"
Felmer,
"
Lovn ic,
"
Co bo r,
"
Jibert,
"
Dacia,
"
Fişer ao,
"
R upe a ,
"
Criţ,
"
Meşendorf
"

1
1
1
1
1
1
1

Lupşa,
j . Alba
Hădărău,
"
"
Şasa,
"
G eam ă n a ,
Valea Lu p şi i,
"
Ocoliş,
"
R u nc,
"
Cacova Ierii, j. Cluj
Sălcit1a de Jos,

1
1
1
1
1

Latu reni
Selciova de s u s
Subp i a tra
Posiaga de sus
Posiaga de jos
Bedel eu
Ocol i s ul m1c

Lătureni 3'
Sălciua de Su�,
Sub p ia t ră,
Poşaga de Su s,
l'oşaga de Jo s,

1
1

Izvoarele,
Ocoli şel ,

j. Alba
"
"
"
"
"
"
"

Med i aş

--

j. Sibiu

Covoru
1ibertu
Sten a

Fisieru

Cohalm
Critiu
Mcsindorfu

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

263
264
265
266
267
268

269

270
27 1

:JO

al

a'Î

6

1

j. s aj

Felmeru

Med i aş

5

Panic,

Lofnicu

"
"
"
"
"
"
"

Lăpuşteşti,

Pa nicu

Siona

Tu rda
"
"
"
"
"
"
"
"

4

3

2
227
228

173

Lupsa-s a t
Hadara n
Siasa-Lupsa
Vinţia
Val ea Lu psei

Ocolisulu mare
R un cu
Cacova cri
Selciova de jos

Agri bi ti u
Bertanu
Bu zd u

Fraua
Hasiagu
Aticlu
C u rci u
Copsa Mică

Silica m:m

Agîrbiciu,

Biertan,
-Axente Sever,
Haşag,
Aţel,
-Copşa Mic?\,
Şcica Mare,

lnglobat R upea ; ibidem, p. 915.
Cătun al satului Să l c i ua d e Sus; cf C. StKiu, u p .

"
"
"
"
"
"
"
"
"

1

1
1
1
1
1
1
1

1
1

1
1

1
1
1

1

2
:.!
1

1
1
1

1

1
1
1
1

ât., 1 , p. 3 5 4
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Abrudianu Nicolae
Te u tel ecanu
At ana s iu
Popa C-tin
Ro ş u Ni c.
Neagosiu Geor gi c
llubaiu Iosif
Scracul S av u
Chiselitia Simion
Solea Ion
Raita Iuon
Popov i c iu luon

Mircea Georgie
Pumanu Georgic

Curia Wassilie
Bobocu I os i f
Ditku Nic.
Berianu luon

Ricu Georgie

Bucur Michailu

Sabo Was�ilie

Sabo Wassilic

Ispasu Nicolae
Ispam Nicolae
Tiurju luon
Fodoru 1 uon

l 'odo ru l uon
Rosiu Dimitru
Ci a ra Simio n
C i a ra Si mi o n
(;cbcnta Sofroniu
( ;cbcma Sofroniu

Oara Gavrilă
Oara Gavrilă
Moraru Nic.
Cosma Stefan
--------Colborianu Ilie
StKiu l uon
Dorca Nic.
1\hrianu Nic

Bu<u Ioanichic
Rutariu luon
B cl a s c u lu on
Romanu Theodor

Albu Iuon
Dejanu Georgie

Banciu luon

ŞERBAN POL VEREJAN

1 74

3

2
272
273
274
275
276

..
..
..
..

277
278
279
280
28 1
282

N
..

..
..

..

Reciu
Radu
Gîrbova
Miercurea

..

Ta pc reca

..

Alba de jos
..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Aciliu
Alamoru
Armeni
Bozu
Bcsinau
Guzu
Lemnasiu
Mandra
Brostcni
Lupu
Cinadia
Springu
Contia
Singatinu
Magu
Tau
Ocna de sus
Ocna de jos
Szent-Benedek
Silia
Herepea
Seniacobu
Ba tiu

Daicu Nic.
Miheţiu Gligoru
Manciu Iuon
Mohan Simion
Chendi Iuon

1
1
1

Hanhoi Iuon
Popoviciu Aftenie
Telia Iuon

..

1
2

..

2

..

-

-

Rod,
-

-

Miercurea
Sibiului,
Topîrcea,
- -

Alămor,

j. Alba

-

-

1

Hedelea Moise
haku Iacob
Orestianu Iuon
Popa Nicolae
Albll Moise
Reu Georgiu
Mitiu Iuon
llanu Iuon
Sierbu Iuon
Blaga Iuon
Gelie Nicolae
Blasieru I uon

j. Sibiu

1
1
1

j . Sibiu

1
2

Armeanu Nic.
Greavu I acob
Greavu Nicolae

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

Popovici Wasilie
Vassiu Iuon
Bratu Wassilie
Mumyan Samoilă
Dragiciu Avram
Muntyan Nic.
Moise Iuon
Moise Iuon
Vimilă Ilie
Manu Wassiliu
Bogdanu Nic.
Marcu Ilie
Rusu Ion
Dobratc Nic.
Tarcea Nic.
Marcu Ioachim
Baltezu Petru

1
1
1
1
1
1

Tarcea Nicolae
Olariu Wassilie
Filimon Grigore
Satu Iuon
Marginian luon
Germanu Nic.

J . Alba

..

j . Sibiu
..

- -

Boz,
Scdişcl,
Gusu,
Loamncş,
Mîndra,
Broştcni,

6

1
1
1
1
1

1
1
2

Poiana Sibiului,

..

�4

..
..

Poiana

..

aa

..
..

..

..

a2

..

Apoldu mare
Ludosiu

..

290

..

..

..

286
287
28!!
2!!9

1
1

5

4

Moşna,
Ncmşa,
Brateiu,
Richiş,
Şoroş
pe Tîrna ve a�,
Dupuş,
Velţ,
Valea Viilor,

j. Sibiu
Dobîrca,
j. Alba
Cărpiniş,
Apoldu
de Jos,
j. Sibiu
Apoldu de Sus,
Ludoş,

Doburca
Cărpinisiu
Apoldu mic

Miercurea

2!!5

308
309
310
311
312
313

Duppusdorf
Velţiu
Vurmloch

..

283
284

291
292
293
29·1
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307

Mosna
N.:msia
Brateiu
R ichisdorf
Siorosiu

YkJiaş

..

j. Alba
..

j. Sibiu
..
..
..

J.

Alba

Cenade,
Şpring,
Cunţa,
j. Sibiu
Sîngătin,
Mag,
j. Alba
Tău,
Uioara
j. Alba
de Sus a�
Uioara de Jos 34,
Sînbenedic,
Şi lea,
Herepca,
j. Murcş
j. Alba
Iacobcşti,
j. Mureş
Botez,
..

..

..

..

..

Tnglobat Dumbrăveni; cf. 8"1. 0/., p. 102 1 .
fnglobat Ocna Murcş; ibidem, p . 867.

Ibidem.
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2
3 14
315

319
320
321
322
323
324
325

Nocrich

Nocrich

"

Al tina
BcnJorf
Ma ga re i

13e n e şt i ,

VerJu

Vărd,
j. Si biu
Veseud,
"
De al u F r um os , "

"

"

"

"
"

Cincu mare
"

.

"

.

"

"

"

"

"

"

326
327
328
329
330
331
332

.

"

"

"

"

"
"

.

"

"

333
334
335
336
337
338
339
340

Nocrich

341
342
343
344
345
346
347
348
3 49
350
351
352
353

Orăştie

"
"

.

.

"

.

.

"

"
"

"

355

Castau

"

"

"

Hunedoara

356
357

"
"

�;

Y n globat

a 6 lnglobat

Cincşor,

Gherdeal,
Toarcla,

Bruiu,
Şomartin,

"

j. Sibiu
"

"

"

"
"

j. Hunedoara

j. Alba
Şibot,
Balomirul de Cîmp,
"

Vinerea :J6,

1

Romos, j. Hunedoara
Romoşcl,
"
- -

"

Si bi şcl ,
Căstău ,

"

"

- -

"

"

Seraca
Pricazu
Turdasiu
Bint i t iu

Sereca,
P rica z ,

Costeşti

Cos tc şti ,

Dancu

Dî ncu Ma re,

Tamasiasu

"

"

Turdaş,
Aurcl V!ain1

"

"

"

Uioara de Jos; cf. C. Suciu, up.
Cugir; cf. Bul. Of., p. 867.

Varga Samoilă
Savu luon
Stangu l uon

Mendosea lgnatz
Lenga Iuon
Micu luon
Gojia luon
Bacilă Nic.
Pascu Georgiu
Varga Iuon
Rusu luon

1
1
1
1
1
1

"

"

ât., I, p. 1 5 4 .
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Muntyan Simion
Butila Georgiu
Matei Alex.
Maeru Matei
Chinopu Nic.

l

Ciucanu Nic.
Banciu Iuon
Dragoman Iuon

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Barbu Cristian
Vaideanu Adam
D uble su Moise

1
1

1
1

--·--

Eli Dimitrie
Penescu Iuon
Marta Iuon

1

1

j. Hunedoara

Tămăşasa,

Ieoachimu [ ? ]

1
1
1
1
1
1
1

j. Sibiu
j. Braşov
j. Sibiu

Glîmboaca,
Hosman,

Holerga luon

1

"

"

Nicoara Wassile
Morar Iosif
Sania Danila
Timaru Nic.
Gligor Nic.

1
1
2

"

- -

Hartiaganu Manucl
Turcan [ ? )
Popu Theodor

1
1
1

j. Braşov

Cincu,

- -

Bcriu

..

"

Orăstie

..

"

Pelişo r,

Tichindeal,

"

J. Sib i u
"

Chi rpăr,
Săsăuş,
Ilimbav,
MarpoJ,

Romosielu
Vaidei
Si bisi c lu

"

"

"

"

Chirperu
Sasausin
I l i mb acu
Marpodu
Fo fel dea
Glimboca
I locman u
Cichindealu
Tibatu

"

Alţîna,

Rodbav,
Calbor,

Samartinu

1
1
1
1
2

j. Alba

- -

Rod bav u
Calbaru
Cioncioru
Gerdealu
Ta reia
13 ru in

13alomiru
V ine rea
Romosu

"

354

VcssuJu
Siulen be rg u
Cincu mare

6

5

Gabura
H i ri a
l ' ara u
C iongv a

"

"

1

4

GăbuJ,
H er ia ,
Fărău,
C i u nga :J\

Alba de jos

316
317
318

3

175

11

Danile Iosif
Samoila Nic.
Catoviciu Nic.
Popoviciu Iuon
Popoviciu Iuon
Vladu luon
Lula Nicoldim
Avramescu David
Dercusivranu Pavel
Bcza luon
Costcsc u I fraptu

ŞERBAN POLVEREJAN
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2

Alba de sus
"
"
..
"
..
..
"
..
..

365
366
367
36 ·
369
370
371
372
373
374
375
376
37 7
378
379

n

..
..
..
..
n

..
.

:::1

3S2
83

.
.
"
.
..
"
..
.
.
.
.
..
..
"
..
..
..

Scbcş
..

1

auul1

3\Jtl

1
1

3!)2i
3\13
394
395
396
397
398

-

"
..
"
"
"
"
..
"
..

1

1

Mateiaşiu
Fantina
Crihalma
Daisoara
Gala tiu
Mu cun dorfu
Pesindorfu
Zoltanu
Feleagu
Sirpatoca
Sirpotocu
Besi a
Crisiu
Feltia
Malincravu
Noul săsesc
Rondeala

Gelmar,
Ludeştii de Jos,
Pişchinţi,
Paloş,
Matei aş,
Fîntîna,

Rah au

R ah ă u ,
Cîlnic,
Deal,
Pet rcş t i a\r,
Loman,

l .omanu

Strungariu
Pian de sus
Pian de jos
Sibisiclu
Sasci ori
l .azu

Siugagu

C:iora
Ta nani a
Sibisianu

Vinţu de jos
Acmariu
Sarecscu
Dac a

:

"
..
..
"
.

1

1

1

Lancrii m :rs,

R ec h i t a

.

1
Dăişoara,
Galaţi :!7
Grînari,
Stejărenii, j. Mureş
Mihai Viteazu, ..
Feleag,
"
Şapanoc,
..
Şapanoc,
..
Stejărenii,
..
Criş,
j. Sibiu
Floreşti,
Mălîncrav,
.
Noul Săsesc,
.
Roandola,
..

La n c răm

Pctrifalau

"
.
.,

j. Br şov

- -

Scbcş

De alu

.
..
..
"
"
"
"
"
"
"

--

--

Cal nicu

Alba d e Jos

..
"
"
..
"
"
..
39(.1
..
400
"
401
"
--·-

Palosiu

6

5

4

----

Simeria
Falmariu
Ludesti
Pischiusiu

"
"
..

362
363
364

3
384
3115
386
3S7
3:)8
389

3

Hu nedoa r a

358
359
360
361

Strungari,

Pianu de Sus,
Pianu de jos,

Sebeşcl,
Săsciori ,
Laz,
Şugag,
Săliştea,

Sibişeni 40,
Vinţi de Jos,
--

Sărăcsă u ,

Oaia Română,

1

1

1
1
1

1

1

1
1

1
1
1

1

1
1

1
1

1

1
1

1
1
1
1
1

i

1

j. Alba

Tărtăria,

1

1

..

Răchita.

Theodoru Manasie
Budu Iuon
Jovescu Florea
Popoviciu Lazaru

2

j . Alba

..
.
"
"
"
"
"
"
..

1
1
1
1

"
"
..
"
"
..
"
"
"
..

lnglobat Făgăraş; d. C. Su ci u, up. cit., I, p. 250.
Inglob.n Scbcş; cf. Bul. 0/., p. 867.
::u Ibidem.
1 0 lnglobat Vin1u de Jos; cf. C. Suciu, op. cit., I l , p 1 1 S

:n

as
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1

1
1

1
1
1
1

1
1

1
1

1

1

1

1
1

- ··

1

-

·

(;iajia Teofil

Seirbanu Chiriac
l\faniu Iuon
Vladu Zacharie
Michailu Georgiu
Groza Iuon
Moisie Matei
Dobre Sosimu
Bucsia Nicolae
Popoviciu Wassilie
Lapadat Dimitrie
Vladu Zacharie
Brasiviu Nic.
Giajia Nic.
Opre Nic.
Chiristu Theodor
Heniagu Theodor
Oprea Iuon
Savu Nicolae
Moga Stefan
Macsimilianu
Samoilă
Secasiu Nic.
Andreiasiu Wassilie
Opintia Simion
Petrescu Lazar
Simion Nic.
Raica Nic.
Stoica l strate
Gotia luon
L u t i u P an fi l i c
Huntia Georgiu
AHiman C-tin
Radeanu Pa vei

Csernatu Petru
Prodan Ceorgic
Fi l i m on Wassi l ic
Cornea l uon

Bojianu Nic.
l\lo�a l uon

francu Titiu
Popa Gl"orgiu

177
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A!b.1 d� jos
"
"
"
"
"
"
"
"
"
Dobîca
"
"
"
"

1

40 2
·1 03
" 04
4 05
4 06
4 07
4 08
40 9
" 10
4 11
4 12
4 13
1
414
415

1

u

Alba de Jos
Sibiu

116
417
18
119
l20
421

"
"
"
"
"
"

122
423

"
"

124
425
·l26
427
428
429
4 30
4 31
132
·133
434
435

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
..

4

436
437
438
439
440
441
442
443

"
"

Sibiu
"
"

"
"
"

Vingard,

Vingardu
Ohaba
Berghinu
Colibi
Hapucia
Limba
Ciugudiu
Apahida
Bon ezi da
Diviciori-mari
Chcchisiu
Giaca

u

1

Satielu
Sibiu

Cristian
Turnisoru
Gustericia
Ruscioru
Popi aca
Gurarîului
·

1
1

--

"
"
..
"

--

"
"
j. Cluj

--

Berghin,
Hopîrta,
Dumbrava,
Ciugud,

1

( ?)

"

Bon ti da,
Diviciorii Mari,
j. Sălaj
Chechiş,
j. Cluj
Geaca,
"

"

1

Săcel '

j Sibiu 1

1
1

1
1
1
1
1
1
1

1

--

j. Sibiu

3

--

"
"
"
"
"

1
1
1

Turnişor 41
Guşterita 42
Ruşciori,

--

Gura Rîului,

"

1

1
2
1
2

Galisiu
Tilişca

Galeş,

Valea
Sina
Sibielu
C�ova
Amnasiu
Bungardu
Boi tia
Mohu
Selimbcra
Rosi a
Si ura mare
Sadu

Vale,
Jina,
Sibiel,
Fîntînclc,
Am naş,
Bungard,
Boiţa,
Şelimbăr,
Roşi a,
Şura 1\"larc,

"
"
"

1
2

Sacadatu
Slimnicu
Talmaselu
Rîu-Sad ului
Avrigu
Porceşti
Sebe�iul de jos
Sebcsiul de sus

Săcădatc,
Slimnic,
Tălmacel

"
"
"
"
"
"
"
"

1
1

--

--

--

--

Avrig,
Turnu Roşu,
Sebeşu de Jos,
Sebeşu de Sus,

"
"
"

"
"
"
"
..
"

1

"

"

1
1
1
1
1
1

1
1
1

1

1
1
1
1

1

1

1

Păcuraru Dănilă
Proscanu Nic.
Albu Nic.
Popa Georgiu
Chirila Iuon
Bucur Georgiu
Popa Amos
Jucanu Stefan
Chifa Gregoriu
Platon Theodor
Prudan Emanuel
Apahidianu luon
Patos Nicolae
Georgeoviciu
Mari an
Curtianu D-tru
Joandra Thoma
Dandea Iuon
Comsia Nic.
Radiciu Aran
Sasu Iuon
Bodila Petru
Poppa George
Catoiu Iuon
Sasu luon
Lazar luon
Danilu [ Iosof ] 4a
Nantea Nic.
Moga Daniel
Dragomir Stefan
Bonciu Petru
Irimie Theodor
Dandea Nic.
Bobescu Iuon
Dordea Georgiu
Wassilie Iosif
Posia luon
Baila Dimitrie
Barbu Iuon
Hensch Dimitrie
Prie Iuon
Muntyan Nic.
Brana Elie
Vladu Illie
Gusu Michaila
Necsia Aron
Bera Thoma
Florea Simion

41 lnglobat Sibiu ; cf. C. Suciu, op. cit., II, p. 2C8.
42 lnglobat Sibiu; ibidem, 1, p. 276.
4a Cf. 1. Bratu, Monografia Şcoalei gr. orientale române din Tilişca, Sibiu, 1 9 1 3, p. 86.
12

-

Cumidava
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3

2
444
44 5
446
447
448

Sibiu
..
..
..

44 9

1
450 1
45 1

452
453
-!54
455
456
-!57
458
459
•160
461
462
463
464

..

Alba de sus

Cornăţel ,
Col un,
Nucet,
Vurpăr,
Feldioara, j. Braşov

Rucuru

Rucăr,

..
..
..

Ruşi

Sighişoara

Sighişoara

- -

Daneşiu
Lasi ea
Heticaru
ferihaza
Siaisiu
Trapoldu
Hendorf
Tieline
Satu-Daia
Saschisu
Bundorfu
-Archita
Beia

Daneş,
Las!ea,
Hetiur,
Albeşti,
Şaeş,
Apold,
Brădeni,
Ţelinc,
Oaia,
Saschiz,
Bune şti,

Băbeni,

.
"
"
u
..
..
"
..
..
..
..

1

.

Solnoc int.

5

Cornatielu
Colunu
Nucetu 44
Vurperu
Feldiora

Sibiu

.

465
466
467
468
469

4

j. Braşov
J·

- -

- -

Sibiu 1

j. Mureş
"

j. Sibiu
j. Mureş
"
..
..

j. Sibiu
..

j. Mureş
..

j. Braşov
j. Mureş
j. Braşov
j. Sălaj

..

..

..

..

..

..

Baba
Gostila
Golgau
C:orneni
Vilma-Mare

470

..

..

Ciccu-Poiana

471

..

..

Dingu

Dumbrăvi1a,

-172

..

..

Curtinusiu

473

..

..

Dobricelu

..

..

Ciceu-Jurjeşti

..

..

Ciceu Corabie

..

..

Haciumasiu

Cunuiuşu
j . Cluj
Dejului,
Dobricel,
j. llistriţa-Năsăud
Ciceu-Giurgeşti,
j. Bistriţa-Năsăud
Ciceu-Corabia,
j. Bistriţa-Năsăud
Hăşmaşu Ciceului,
j. Bistriţa-Năsăud
j. Sălaj
Gîrboua,
j. Cluj
Măgoaja,
Chiueşti,
Negrileşti,
j. Bistriţa-Năsăud
Bobîlna,
j. Cluj

..

47·1

4 75

-17ti

.

·1 7 7
..
"
478
..
..
"
"
·1 7 9
480 Sol noe int.
481

11

"

-tt

"

1

Garbou
Magojia
Chineşti
Ncgrileşti
Alpretu

1

- -

Gîlgău

- -

..
..

J.

Cluj

Vima Mare,
j. Maramureş
Ciceu-l'ocni,
j. Bistrip-Năsăud
"

..

Apaqinca Sc.lun. Nonid1 ; cf. Sp. fc.:ui, op. cit.
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6

1
1
1
1
1

Calimanu luon
Popoviciu Nic.
Ona Naftailă
Morariu luon
Stanciu Iuon

1

Costicia Moise

1

Popoviciu Nic.

2

Ciseiu luon

Pacală Michaila
Paranu Ioachim
Iancu Nic.
Maieru Georgiu
Ganea Iuon
Rohanu Wassilie
Urdea Illia
Grosa Nic.
Lupu Ioachim
Manzacu Illie
Rolbian Danila
Bancioru Nic.
Vctesianu Nic.
Bardasianu Onufrie

1

1

1

1
1
1

1

1

1
1
1

1
1

1

Mureşianu Gavrila
Mihuţiu Gcorgie
Campeanu Tanasic
Cristia Georgie
Biltiu C-tin

1

1
1
1
1

Sigartau Ain;:.

1

Giurjiuca hron

1

Machiam Georg.

1

Catutiu Iuun

1

Muntyan Dimitru

l

Danciu Gavrila

1

Drulea luon

1
1
1

Vaida Theodoru
Cupsia Georgiu
Bodea C-tin
Juga Georgiu

1

1

-

1

Fauru Eremia

179

CONTRIBUTII PRIVIND �COLILE ROMÂ!'< EŞTI D I N TRANSILVAN I A

1

1

2

- -- -- ---

· 182
18:!
-18-1

-!Sti

-185

Solnu.: int.

-190

-189

191
-!92

493
-19-!
-!95
496
497
49�
-!99
500
501

Trei�caune

504
505

;) 07

;) 1 0 T urd a
·--- -

;) Il
J ( .)
5 l l i Cluj

521
522

Ari cş
..

Mărtănuş,j. Covasna
Breţcu,
..

1

!\luciu

1 Sinmihali

1

Fddioara

-

-

-

1
1

1
1
1

1

1 1
1
1
1
1

1

1
1
1

1
1

1

2

1

1
1

---

1

1
1

j. Cluj
Viişoara,
Agriş,
..
Oprişani, 41)
..
j. Mureş
Luduş,
Cheţani,
..
Gura Arieşului
J . Alba
-

1

-

-

j. Cluj
J. Cluj

1
1

lllenke Theodor
Fiscutian luon

1

Getiu luon
Lucaciu Theodor

1

1
-

1

- ---

�lihai Viteazu,

1

Războieni-Cetate,
J. Alba

1

�5 Probabil wmopi t nt Dohricel.
h; Jnglobat Turda; cf. C. Suciu, op. cit., Il, p. 1 7.
12°

1

1
1

J. Cluj

'

Popescu I uon
Orciaiu Iosif
Stanciu Damian
Sinrariu Georgiu
. . . Iuon [sic]
Negocseu Gcorgiu
Comsia Alexie
Neagoeviciu Alex.
Usica Dumitru
Dragota luon
Copilu luon
Pimia Iuon
Lungu I acob
Selcudianu Pavel
Danulu llasiliu

1

Miheşu de Cîmpie,
j. Mureş
j. Cluj
Căianu,
Sua tu,
..
-

Petrehuşiu Olosie
Tira Georgiu
Heres Theodur u
Cupsa Timoftei
Filip Pavel
Vdle Mihaila
Velle Georgic
Dhinea Nic.
Cosma C-tin
Gierman Theodor
Coman Iuon
Grigutia Eliseiu
lluda Grigore

1
1

..
..
Zagon,
..
Sita Buzăului, ..
Intorsu ra Buz. "
Crasna,
.. ( ?)

-

Fauru Danila
Faunt Danila
Gaurusiu Nekitta
Poppu Grigore
Bolbosu Pavel
Alexa Iosif
Perhaitza I uon

1

- -

Calcanu

Soatu inlcr

-

6

5

Cernat,

!'rata
Mihesiu

517

1 Turda

Kezdi-martinus
Bretzku

Agribiciu
Ruha Agri-iu
C ri s ti siu
:\hros Ludo,it1
:\laros Chetia
Vaidazeg

;) 1 2
;) 1 :1

520

..
..
Libotin,
..
Răzoare
..
Pe teritea ,
..
Fîntînele,
..
Rogoz,
..
- ..
Suciu de Sus, ..
..
- ..

- --------';----·---

.-> 1 1

:i 1 8
519

Dobricelu miC ·1 5
Inau
Costeni
Cupseni
Libotinu
Macsca
Peterdia
Poiana porcul ui
Rogazu
Rohia
Suciu!u de Sus
Stoi ceni
Ungureni

Cernatu de jos
Covasna
Zagonu
Sita Buzău
!ntorsura lluz.
Cobosna

;)06
;) 08
;) 1)9

Ciubanca,
..
Ciubăncu ţa ,
..
Eseu,
..
Osoi,
..
Borcut, j. Maramureş
j. Sălaj
Văle ni ,
Dobric,
j. Bistr.-Năsăud
Dobricel ,
..
lnău, j. Maramureş

Ciobanca
Ciobaniutia
Zeicu
Osoiu
Borcuta
Valeni
Dobricu

-!ll7
-188

502
503

4

3
----,----
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1 Barsinianu Illi

e

Gerendi Simion
Tarea Amoru

·-
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3

2
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538

A rieş
Tî rnava

539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
5 64
565
566
567
568
569
570

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Dobîc a
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

l 'ă �ă raş
"

47

48

C sagzu
Deagu
Sel cu d u
Chinti si u
Bobohalma
Cergid u mare
Ce�tea de baltă
Boi anu
B laj el u
Paucea
Swinfal e u
Cucerdea
Kesleru
S ub pă d ure
Custelnicu
Cră ciun el u

Vidraseu
Al m a
A nd rasfa leu
Boiu m are
Laszlau
S ai m u �i u
Lepinde
V ai dac u ta
Csacu
Ernca
Da rl os u
Nadasiu
Sardu
Balanu

M i l ua n u
Fiizes S. Petru

S tina

Santa Maria
Bosna
Iresnea
R aco s
Dolu
Zs aku
Romi ta
Daica
Ungurasiu

Galpaia
Vasc apu
Hida
Chendremalu
Făgăraş
Betleanu

4

j . Cluj
j. Mureş

J>ietroasa,

Deag,
Sălcud,
Chinciuş,

5

"
D

--

"
"

Ccrgh id ,
--

J. Alba
j. Sibiu

Boian,

Blăjel,
Păucea,
Corne şti ,

"
"

j. Sibiu
"

j. l\Iurcş
"

" (?)

Mil ua ni , j. Sălaj
Sîn petru Almaj. Săl aj
ş u lui

Stîna,

18

Chendrcmal,

"
"
"
.
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Beclean,

"

Sin ta Maria,
Bozna,

Treznea,
Racîş,
--

Jac,

- --

Româ naşi ,
Gă lpîi a,
Poarta Să l aj ul u
--

- -

1

1

J· Sibiu
j. Harghita
Săcel,
j. Mureş
13oiu ,
Lasl ă u Mare,
"
Şo i mu ş,
"
Lepindea,
"
Ernea, 17
Dirlu,,
Nadcş,
Şoard,
13:\lăuşcri,

1

"

--

Jacu,

1

1
1

C hesl e r,
j. Sibiu
Sub Pădure, J. Mureş
Cuşteln ic,
"
Crăciunelu de Sus,
j. Alba
Vidr asă u , j. Mureş

--

1
1

"
"

j. Mureş

--

1
1
1

j. Braşov

Inglobat D umb răv e n i ; cf. Du/. 0/., p. 1 02 1 .
Inglobat Zalău ; ibidem, p . 1016.
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1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1

1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1

1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

6

Muntyan Georgie
Preda Theodoru
Popu I uon
Nann Onu
Poppa Dimitrie
Trifanu Iuon
Luncanu Michailu
Illioviciu Emanuilă
Vladutiu Ştefan
Aftenie Illie
Op rea I uon
Silcudeanu Wassilie
Prec up Ilie
Celza Vasilie
Soc aciu I uon
Urianu Iuon
Raduly Theodoru
Rusu Ion
Mai er u I uo n
Gradaon Michailu
Popovi ciu Nic.
ful i a Z acha ria
Necsia G e rasim
Murza I llie
Maioru Iuon
Co stanu Ion ichi e
Roman Andrciu
Orosu Theodo r
C:risan Partcnic
Cadina Iuoan
Ep urar i u D-t r u
Per rul a Wassi l ie

Poppa Iuon
Morariu Iuon
Puscasiu Gavrila
J i ta Iuon
Dom sa I uo n
J>opp Anonie
Dria Petru
Bara Iuon
Domsa Gavri l l a
Stan Dumitru
Morotiu Macavei
Curea luon
Duciuman luon
Mur asi anu I uon
Darbatu Nic.
Grama Georg i u

181
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2
571
572
573
574

Fă�?ir:tş

575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586

Făgăraş

587
588
589
590
591
592
593

..
.

..

.

.

..

..

..

..

.

.

..

..

..

..

..

..

.

.

.

..

..

..

..

..

594
595
596
597

Hunedoara
..

..
.
.

598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615

..

.

.

..

..

.

.

1

..

Alba de sus
"

..

..

»
..

..

..

..

"

"

"

•9

3

5

4

1
1
1
1

Dridifu
Hurezu
Recea
Berivoiu m1c

Dridif,
Hurez,
R ece a
Berivoii Mici

Berivoiu mare
Herseni
Riusioru
Mundra
Toderita
Sarcaitia
Sinea noua
Poiana mărului
Holbavu
Siercaia
Parau
Veneţia infer.

Berivoii Mari,
Hîrseni,
Rîuşor,
Mîndra,
Toderiţa,
Şerc?iiţa,
Şi nea Noua,
Poiana Mărului ..
Holbav,
Şercaia,
Părău,
.
Veneţia de jos, ,.

1
2

Comana infer.
Cuciulata
Lup sa,
Comana sup.
Venetia sup.
Gridu
Persiani

Comana file Jos,
Cuciulata,
Lupşa,
Comana de Sus,
Venetia de Sus, .
Grid,
Perşani,

1
1
1
1
1

Hatiegu
Huned6ra
Batielaru
Santa Maria
de peatră
Strei Secele
Gridu
Ruda
Rusioru
Ohaba de sub
peatră
Strei Plopi

Hateg, j. Hunedoara
Hunedoara,
Bătălar,
..
Sîntămăria
de Piatră,
Strei-Săcel,
Grid,

Elopatacu
Arapatacu
Armodiu
Hegigu
Arini
M.ico Uifalau
Bicsadu
Marcosiu
Telui
Budila
Vamabuzăului
Agostinu

Vîlcele, j. Covasna
Araei,
j. Braşov
Ormeniş
Hăghig, j. Covasna
j. B raşov
Micfalău, j. Covasna
Bicsad,
Mărcuş,
j. Braşov
Teliu,

..

.
..

.

,

..

1
1
1
1
1
1
1

..

"

..

..

..

..

..

..

.

1

1

..

..

..

..

.

..

..

..

..

"

..

..

- -

"

Ruşor,
Ohaba de sub
Piatră,
..
Plopi,
..

n

-

..

..

-

-

1

1

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

"

-

1

n

Vama Buzăului, ..
Augustin,
"

Vezi poz. 6.
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1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1

6

Grama Iuon
Cojocariu Georgiu
Boieru Ilie
Coman luon
Raduletiu Wassilie
Harciojia Iuon
Comsiula Simion
Pacal u Georgiu
( ; rama Iuon
Barbatu Georg.
Scurlll 1 uoane
Pasieu Iuon
Mijia luon
Buncsiu Aran
Butyan Simion
Tataru Nicolae
Nistor [Poppa] 49
Popp Georgiu
Stroje Alex.
Muntyan George
Lascu Georgiu
Buta Mathei
Rohan Iuon
Bulenciu lacobu
Carnea luon
Popoviciu Simion
Grecu Iuon
Teodorescu Nic.
Popoviciu luon
Mandrescu Andrei
Popoviciu Zacharie
Barlea Petru
Mihalescu luon
Tatulescu luon
Vladanianu C-tin
Ciuflecu Aron
Cosma Wassilie
Bucsa Alex.
Tompa Wassilie
Strezsa D:tvid
Boeru Georgiu
Sierbanu Gerasimu
Dogaru Nic.
Ionescu George
Dogar Nic.
1 Bucsia George

182
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3

2
616

Treiscaune

617
618

Balon
Kozepctita

u
u

619
620
621
622

Cincu mare

623
624
625
626
627
628

Cincu mare

629

..
..
u

..

1

u
..
..
u

'

Făgăraş

630

u

631
632
633

..
..
..

1

Agneta
Ruj a
Prostea
lacobeni
Noi sta tu
Hundrubcchiu
Selistadt
Soarsu
Boholtiu
Merghindealu
Porumbacu inf.
Porumbacu sup.
Sarata
Scorei
Opre Chenis6re

..

Stoian Gcorgiu

1

1

Csichi luon
Csichi Alex.

j. Sibiu

1
1
1
1

Corfariu luon
Grccu Gavrilă
Solomon Michaila
Lascu luon

"

1
1

Strezsa Chertis6re

Agnita,
Ruj a, so
Srejărişul,
- -

..
..
..

Noiştar,
Movilc,
j. Braşov
Seliştat,
Şoarş,
Boholţ,
"
Merghindeal,
..

u

fi37

..

Arpasu infer.
Arpasu sup.
Ucea inf.

638

..

Ucea sup.

..

639
640
641
642
643
644
645
646
647
fH R

..

Corbi
Visra inf.
Vista sup.
Dragusiu
Sambata inf.
Voita
Luci a
Ludisora
Voivodeni mare
Voivodeni mică
Sambata sup.

1

1

1

1

··-

Nic6re luon
1 Stirbetiu
Thoma

1

1

Capuitia Iuon
Ragneala luon
S6no Wassilic
Braniste Iuon

1

Mandialu luon

1

j. Sihiu

·-

Porumbacu de Jos,
j. Sibiu
Porumbacu de Sus,
J. Sibiu

Săra ta,
Scoreiu,
.
OpreaCîqişoara, 51
StrezaCîqişoara, 52
Arpaşu de Jos, ..
Arpaşu de Sus, .
Ucea de Jos,
j. Braşov
Ucea de Sus,
j. Braşov
..

.

..

635
63fi

650
651

1

..

11

6

Sfîntu Gheorghe,
j. Covasna
Bel i n,
Aita Medic,

..

634

649

5

4

Sft. Gheorghe

.

- -

..

Viştea de Jos, "
Vişrea de Sus, "
Drăguş,
Sîmbăta de Jos, "
Voi la,
Luţa,
Ludişor,
Voivodeni,
Voivodenii
mici, 53
Sîmbăta de Sus,

Lisa
Breaza
:>o Inglobat Agnita; cf. Bul. 0/., p. 1 020.
Azi : Cîrţişoara; Idem, p. 102 1 .
,;2 Ibidem.
sa Azi : Voivodeni; cf. Bul. Of., p. 9 1 7.

st
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1

1
1
1
1
1

1
1

1

Palin Nic.

Calefaw Samoilă
Marcu Nic.
Budacu Nic.

Tarcea Ilie
Cucu luon
Dobrila Georgiu
Silia Georgiu
Barbatu Nic.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Cosrea Georgiu
_
Silia Ntc.
Fratila Nic.
Bergia Savu
Sran luon
Vasilie luon
Stanu Eremia
Zacharie Nic.
Bica Eli>eu
Barza luon

1
1

Tosga Georgiu
Bucsan Wassilie
Szavu Moise Popa
Barza luon Chirion

2
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3

2

Braşov

115 31

Stupi ni

183

6

5

4

Braşov
Stupinii Prejmerului,
j. Braşov

2

lrimia luon
Jantea Rad
Berseanu Georgiu

2

Berseanu Anastasiu
Muntyan Nic.
Jeremia Alexa
Soiu Nic.
Odoru Alesie
Ghimboşan Dimit.
Oanca Wassilie
Domnişoru Dimit.
Veza Alexandru
Darea luon
Murar luon
Petrik luon

1

654
65�)

..
..

Dîrste
Bicfalau

Baciu 54,
--

..
..

G51i

..

Turcheş

--

..

li57

..

Cernatu

Cernaw,

..

..

Satul ung

--

..

[i

Tarlungeni

Tarlungeni,

..

2

Purcăreni,
Zizin,

2

2

5

G S

_1_

1

2

2

659

Braşov

660
661
662
663
664

..
..
..
..

Purcareni
Zesinu
Halchiu
Tiemiaru

--

Dumbrăviţa,

..
..
..
..

..

Herman

Hărman,

..

..

Sanpetru

Sînpetru,

..

3

..

Feldi6ra

Feldioara,

..

2

..
..
..
..
..
..

Rotbav
Magerus
Apatia
Crisbavu
Nou
Presmiru

--

Măieruş,
Apaţa,
Crizbav,
Sa tu Nou,
Prejmer,

..
..
..
..
..
..

1

665
G66

667
668
669
670
671
672

673
674
675
676

677
678
679
680
li81

Trei scaune
..
..

Dobarlau
I.isneu
Doboli de jos

..

Chichisiu

Braşov
..
..
..
..

Vlădeni
Codlea
Ghimbav
Cristianu
Resnovu

1

1

1

1
1

1

1
2

Dobîrlau, j. Covasna
Lisnău,
Dobolii de
Jos,
..
Chichiş,
..
u

Vlădeni,
---

Cristian,
Rîşnov,

j. Braşov
..
..
..
..

lvantea Jeremia
Popescu Jeremia
Vursu Alexiu
Bogdan Opre
Tieranu Nic.
Schiopu Wassilie
Popescu 1 uon
Nan Andrei
Oan W assilie
Conga Iuon
Doganu Eusevie
Doganu George
Muraru Iosif
Baciu Dia
Leicu Iosif
Cherciu Georg.
Goga Nic.
Turbure luon
Comanits Gerasim
Colceru 1 uon
Panta Nic.

1

Comsa luon
Olariu Georgiu
Popovits Iuon

1

Stoianu Dimitrie

1
1

1

1
1
1

2

Maximilian Nic.
Vladu Petru
Popovits Georgiu
Papp Zacharie
Proca · George
Cristoloneanu luon

54 Localităţile Baciu, Turcheş, Cernatu şi Satulung, sînt Înglobate azi în oraşul Săcele,
jud. Braşov,
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3

2
682
G83
684
685
686
687
688

N
"
"
"
"
"

689
690
691
692
693
694

"
"
"
.

696

697

Bistriţa Bîrgăului,
j. Bistriţa-Năs.
Prundu-Bîrgăului,
j. Bistriţa-Năs.

2
1

Susenii Bîrgăului,
j. Bistriţa-Năs.
Mijlocenii Bîrgăului
j. Bistriţa-Năs.
Josenii Bîrgăului
j. Bistriţa-Năs.
Rusu Bîrgăului,
j. Bistriţa-Nas.

1

Bondinsiu Gabriel

1

Rusu Gabrielu

Cusma

Cuşma,

Budusu
Simontelik
Beriadu
Sajo mare

Buduş
Simioneşti,
Bîrla
Şieu,

698

"

Borgo-Mijloceni

699

"

Borgo-Szoszeny

700

"

Borgo-Russ

701

Dobîca

702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712

1

"
"
"
"

Cluj
Dobîca

1

Ida mare
Galatiu

"

Chentelcu
Sfîntulu
Cai la
Balaszfalău de jos

"

Balaszfalau de sus

"
"
"

"

"
"
"
"

1
1
1

"

- -

Şirnea,
Peştera

1
3
1
1
1

"

Moeciu de Sus,

"
"
,

1
1

.

- -

"

Zărneşti,

Borgo-Szuszeny

Năsăud

"

Tohanu Nou,
Sohodol,
Poarta,
Predeal,
Şimon,
Moeciu de Jos,

Borgo-Prund

.

6

1
1

Radoiu Simion
Popovits George
Puscariu Leomin
Balca luon
Reitu Nic.
Danu Nicodimu
Guguianu Nic.
Gherbacia Buma
Lolo Georgiu
Csunea Georgiu
Senovits Enescu
Nedelu Moise
Comsa Dimitrie
Runceanu Alex.
Comsia Nic.
Mosoiu Georgiu
Munda Jakob
Rusu Simion
Morar David

Borgo-Bistriţa

Năsăud

5

- -

Mociu sup.
Fundata
Sirnea
Pescerea
Măgura
Zernesti

"
"

695

4

Vulcan
Tohanu nou
Sohadalu
Port a
Predealu
Simanu
Mociu inf.

Braşov

2

"

,

j. B ist ri ţ a-Na s .

,

1

"

1

Pohone Iuon

1

Baloiu Gregoriu

1

Bozesianu Iacob

1

Cimbalosu Teodor
Pascu Danila
Sinteu Eremia
1 Floritia Stefan

1
1

"
"
"

Viile Tecii,
j. Bistriţa-Năs.
Galaţii Bistriţei,
j. Bistriţa-Nas.
Chintelnic,
Şieu-Sfîntu,
Cai la,
Blăjenii de
Jos,
Blăjenii de
Sus,

1

"

"

"

"

"

http://cimec.ro - http://istoriebv.ro

1

1
1
1

1

1
1

1
1
1

1

-

Rusu Stefan

Cosma Ilie
Danu Iuon
Mura Michaila
Popovits Petru
Chifa Iacob

Gileacu Theodoru

ANEXA I I I
CONSPECTU DESPRE ŞCO[A]LELE PRINCIPALE ŞI POPULARE [GRECO-CATOLICE)
ŞI DESPRE INVAŢIATORII APLICAŢI LA ACELEA
ComitJ.tu ,
scaun u ,
districtu

Nr.
crt.

Comuna
[ localitatea]

2

Denumirea de azi

' local ită\ÎÎ . .Judeţul

3

4

Nr.
invatiatorilor

Numele invariatorilor

5

6

A. ARHIEPISCOPATUL GR.-CAT. DIN BLAJ
1. PROTOPOPIA TUL BLAJULUI

1

2

Alha de Jos
u

3
4

6
7
8
5

"

Cenadea
Cergaul mare

"

Alba de Jos

Cergaul mic
Cisteu micu
Ciu fudu
Craciunel

"

"

"

9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19

Blaj (şcoală
capitală)
Bucerdea

"

Lupu
Manaradea
Mihaltiu
Ob reja

N

"

"

"
"

"

Cluj

1

Spatucu
Tii riu

Veza

Bucerdea

Grînoasă,
Cenade,
Cergău Mare,

"

Cergău M ic,
Cisteiu,
Izvoarele,
Crăciunelu
de Jos

"

Mănărade,
Mihalţ,

"

Spătac,
Tiur, ss
Veza, sa

"

- -

"
"

"
"
"
"
"

- -

"
"
"

1

Balint Iuon

1

Moldovan Nic.

1
1

Banciu Nic.
Vonia Vasiliu

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

Rusu Nic.
Aldea Aron
Muntyan Nicefon
Ganga Efremu
Puianu Teodoru
Coste Nic.
Florian Nic.
Vlatiu Nic.
Zdrenghea Petre
Zdrenghea Iuon
Aldea luon

Il. PROTOPOPIATUL CLUJ

Agrisiu
Baciu

Berindu
Dretea
55

j . Al ba

- -

A gh ire ş .

j. Săl a j (?)
j. Cluj

lnglobat Blaj; cf. Bul. Of., p. 867.

sa Ibidem.
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1
1
1
1

Popoviciu Petru
Lucea Gabrielu

Kassai Ioan
Lucutiu Georgiu

ŞI'R II A l\ POLVERI'J A N

1 86

21 1
22
2:11
2 1!
2;i !
2(il
27 1
2 ;-,
2!l
20i

----- ---- . ------- --ChIJ

2

------ -

:10

31
32

:14
33

35
36
37
38
3:1
40
41
42

3

D ios
Agires
Argyio ra
Fei urdu
Feleacu
Zsileu
Chi mau
Samara
Szin Paulu
Petrindul mare
Manastur
Cluj
Corusi u

48

49
50
51

ncindentificat

Chinteni,

1
1

1

..
"
"
..
..
..
"

1
1

j. Cluj
Sîn paul,
Pe t rind u ,
j. S?ilaj
M?in?iştur 57, j . Cluj

--

"
"

(�oru�u,

Rugino a sa , j. S?il aj
j. Cluj
G îrb?iu,
Măcicaşu,
..
Nădăşelu,
"
Şardu,
"
Vechea,
"
Popeşti,
"
Topa M ică,
j. Să l aj
Stana,

San Michaiu
Sumurducu
Suciagu
Topa Sankrai

Mihăeşti ,

Teutiu
Totelecu
Tyurea
Stoboru
Zam St.-Crai

47

-G i lău,

5

Lapu
Girbcu
Meskas Unguresc
Nad asielu
Sardu
Buda rom:tnc scu
Pop fal eu
Topa desiart a
Stana
Fenesu

43
·14
45
46

4

Deuşu,
Aghireşu,
A rghi şu,
Feiurdeni,

Floreşti,

--Sî ncrai u
A lma şulu i ,

Tăuţi,
Gălăşen i ,
Ture a ,
-Sîncrai ,

j. Cluj
"
..
..

j. Sălaj
j . Cl uj
j. Sălaj
j . C l uj

J . Sălaj

j. Cluj

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

1

1
1
1
1

1

1

2

1

6

Goga Amonie

Horv:ith Gabrielu
Herti u Ioane
Nestoru Alecs .
Nicore Wass il ic
Rohu Simon
Popu Ioan
Sturdea Stefan
Popu Wassilie
Ma theiu Ioane
Markus Ioane
l'vf uresa n Iacob
Nandrulescu
Z a ch aria
Damian Iuon

Parvu Pascu

Farago Wassi l ie
Balan Iuon
Muresianu Thodor
Pope scu Wa ssi lie
Lariu Ioan
Hornea Ioane
Popu Nicolae
Jant i an u Iuon
Cuibus Wassilie

Lariu Simion

1
1

Lupucean u Geor giu

1
1
1
1

Cerga Simion
Man Iuon
Gorcea Demeter
ll roi n a Thodor
Gitiu Iosif

1

Rusu Wassilie

1

1

Popoviciu Ioane

Popu Iuon

III. PROTOPOPIATUL TURDA

52

Turda

53
54

r.;;

56
57

GS

59
60
61
62

Turda miGl

Turda vech ia
Copan d u
Turu
Petridu de sus
Sandu
Comiczig
Samartin
Ci uril a
Petridulu mijloc
Petridulu de jos
Sacdu

63

Nouă 58,
J. Ciuj
Turda (oraş),
Copăceni,
Tureni , ,
Petreştii de St1s,
Săndule şti ,
Comşeşti,
Mănineşt i ,

T u rda

Petreştii de
Mijloc

Petreştii de Jos,
Săcel,

58 tnglobat Turda; cf. C. Suciu, op. cit., II, p. 207.
57

Azi cartier al ora şu l ui Cluj.
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1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

Mezei Georgiu
Oana Samuilă
Florian Iosef
Medanu Iuone
Popa Ioane
Hossu Wassi lie
Mocan Manuel e
Peslean I uon
Todea Maxim
Balica Gabrielu
Aron Nic.

J R7

CONTRJnUTTI PRIVIND ŞCOL I LE ROM ÂNEŞTI ()JN TR ANSH \',\NIA

1

3

2

�-- -(i.-.

Salicia
Ra..:hiciu
Rita român.
Silivasu
Micusu
Cianu micu

116
67
(i8
(i9

4

S?ilicea,
Vălişoara.
Li ta,
Pruniş,
Miceşti,
Ceanu Mi c

6

5
..

1

Mankatiu Gratian
llosian Necita
Hideg Paul
Hoszu Stefan
Popp Alexander
Poruţiu A ugu s tin

1
1
1
1

1

1

,

- ---------

IV. PROTOPOPIATUL MAROS-UJVAR (VIOARA) [OCNA MUREŞ]
· ·-

70
71
72
73

Ci unga

Alha de Jos
.
.

Cechelaca

.

Ciuci a
Cisteulu ung.

.

..

74

Gabud

..

75
76
77
78
79
80

Kaptalan
Gezse
Kopandu

..

..

..

Noslaku

"

Silvasu rom.
Vioara

"

"

j. Mureş
Cecălaca,
Ci unga 59, j. Aiba
Stîna de Mureş,
Cisteiu de
Mureş,
Găbud,

1

neocupat
Nicore Basil
neocupat
neocupat

-

-

..

-

1

..

..

Căptălan,
Gheja,

Copand,

..

j. Mureş
j . Aiba

Noşlac,
Silivaş,
Ocna Mureş,

"

"

"

respectivul camor
[ sic ]
Lazar luon
Crăciun Iuon
respectivul cantor
Grîndian Alex.
Lengye l Moise
Mureşan D-tru

1
1

1

1
1
1

V. PROTOPOPIATUL VAJDAKUT [ VAIDACUTA]
81
82

Tîrnava

84

"

83

"

"

85
X6
87
88
89

..

..

..

"

"

Bcrnadie
Cierghidu mare
Ciergli idu miC
Chirileu
Choroiu
Tirinyia mare
Tirinyia mid.
Vaidacut
Vamos Odorheju

Bernadca,
Cerghid,
Cerghizel,
-

-

Coroi,
Tiri mia,
Tirimioara,
Vaidacuta,
Odr ihei,

1

j. Mureş

1
1

"

"

"

1
1
1

"

1

"

"

"

1

"

Tieran Wassilie
neocupat
Hancu Gregoriu
Tolan Emanuel
Ustia Ştefan
Siito Mihaelc
Tolan Moise
Rogosan luon
1

1

l'opovits Theodor

VI. PROTOPOPIATUL BAG(J [ nAGAU ]
90
91
92
93

Alha de jos
..

94

..

..

..

95
96
97
98
99
1 00

"

..

"

"

..

"

"9

Ascinipu
Bag6
Ciugudielu
Hopertu
Maros St. Crai
Miszriacu
Kapud
Ocnisoara
Petielca
Timpahaza
Vadveremu

Asinip.
D?igău,
Ciuguzel,
Hopîna,
Sîncrai,
Maşcreac,
Căpud,
Ocnişoara,
l'etelca,
Rădeşti,
Odverem,

j. Alba
"

..

"

..

.

.

"

"

..

"

"

Vezi nota 35.
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1
1
1
1

1

1
1
1
1

1

1

Ratiu luon
Campian luon
Florian Iuon
Docea luon
Dragosiu Macavei
Ratiu Nic.
Vatincu Benjamin
Vatincu George
Domzsa Dumitru
Fodor Iuon
Gerasimu Aron

1 88

ŞERBAN POLVEREJAN

2
101 C l uj
1 02
..
1 03
..
1 04
..
1 05
..
l OG
..
1 07
..
l OR
..
1
9
10
..
110
..
111
..
112
..

3

4

5
1
1

-��----��·

113
1 14
115
116

117
118

11 9
1 20
121
1 22
1 23
124
1 25
12
6
1 27

C l uj

Cuina
K iseu
Tigsioru

i'l'tea

l .cAin
Girisu
Camarasiu
Cadalina
.Jisa

Zsuku de su s
Zsuku de jos
Cz:ig

..

Legii,

1
1
1
1

..

Ghirişu Român,

Vaida-Cimaraş,
Gădălin,

..
..
..

1

Vişea,
lucu de Sus,
Juc-Herghelie,
..
Ţagu, j. Bistr.-Năs.
..

1
1
1

..

Boi tia
Budurleu

..

Bratfaleu

Baiţa,
j. Mureş
Budurleni,
J. Bistr.-Năs.
Brăteni,
j. Bistr.-Năs.
j. Mureş
Cosma,
Corn lod,
j. Bistr.-Năs.
Crăieşti,
j. Mureş
Ercea,
Făr5gău,
Filpişu Mic,
Frunzeni,
Logic,
Mi! aş, j. Bistr.-Năs.
Milăşel,
j. Mureş
Ocniţa,
j. Bistr.-Năs.
Orosfaia,

Cosma
Comlodu

..
"

Craifalu
Ercea-mare

Faragau
Filpisiu mic
Harastesu
Logieu
Milasiu-mare
Mileselu
Oknitia

.

.

..
..
..
..
..
..

Oroasfia
Pinticu

..

.

.

Pesmus
Szfintu
Sacolu

133

1 34

1 35

1
1

.

- -

.

..

"

1

Tîq�uşor,

Archiud,

1 30 Cl uj
131
1 32

13
6
1 37
138

.

Murl'şianu G abriel
Scoptanean Eremia
Nemes Wassilie
Rotar Ind rei
Santejudan Petru
Pasceanu Gregoriu
Palatsian Michailc
Ososulu Ioseftt
Ionescu Davidu
Suciu lo:me
Lupsie Gabriele
Miclea Wassilie

VIII. PROTOPOPIATUL FARAG6 [ FARAGAU]

"

1 28
1 29

j. Ciuj
.
.

Ca tina,
Chesau,

Archindu

.

6

VII. PROTOPOPIATUL KATONA [ CATI NA ]

1

Sziplak
Stupini
Ujfalau

j. Bistr.-Năs.

1

1
1

..

Posmuş,
Sîntu,
Socolu de
Cîmpie,
Goreni,
Lunea,

� --

..

j. Mureş
..

j. Bistr.-Năs.

j. Mureş

1

Truria Andreu
neocupat

1
1

1
1

Simborean Nic.
Pop Timoteu

1
1
1

Sibian Stefan
Chuistu Wassilie
Popu Wassilie

1
1
1

Mera Iuon
Bucur Georg.
Toncianu Geraszim

1

j. Mureş

Moldovanu Nic.

Trutia Nicolae
Catranu Theodor
Thoma Gregoriu
Ratiu Alex.
Bucur Iacob
Graur Efremu
Butian Artimon
Hansia Eliseu
Horga Basil

1
1
1
1

..

..

Pop David
Rusu Ioane

-

..

..

1

1

..

..

Marcu Elia

1

..

- -

1

IX. PROTOPOPIATUL MAR6TLAKA [ MORLACA]
Cluj

Morlaca
Molosigu
Fidu de jos

j. Cluj
"
Brăişoru,
Fildu de Jos, j. Sălaj

1
1
1
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Pop Simion
Stirbu Iuon
Suru Ignatz

189

CONTlUBUTil PRIVIND ŞCOLILE ROMÂNEŞti D I N 'fRANSILVANIA

139
140
141
142
143
144

2
Cluj
..
..
..
..
..

145 Alba de sus
1461
..
1471 Sibiu
148 1 Alba de sus
149 Sibiu
1501
151 Alba de sus
1
152 Si biu
1531
1 4 Mcdiaş
155
51
1561 Mierc urea
157 Alba de sus
158
..
159
..
1GO Sibiu
161 ..
1 62
"
163 ..
164 ..
165 ..
1661 Alba de sus
167 Sibiu
1681
169 Alba de sus
170 1
..
171 Si biu
1721
r.o

3

Bra d

Kel vas zer

Casiol ti u
Col unu

Ghisasa de sus
Gura-riului
Hamba
lbi sdorf
Mosna

Ludosiu mare

--

Săcueu,

1 ��

a a,

1 Bradu,
1 Călv asăr,

1

1
1
1

Caşolt.
Col un,

j. Si bi u
..

j. S i b iu

j. Sibiu
j.

j. Si bi u

Gu

j . Sibiu

j.

..
..

Orlatu (şcoala

Or la t,

j. Sibiu

Vestemu
Ocna Sibiului

Rociu Irimie

1

1
1

Metiş,

Răşinari,
Sadu,
Răvă şe l ,
Săcădatc,
Sălişte,

1
1
1
1

Şoala,
�ura Mică,

SI imnic,
Ştenea ,

Vecerd,

1 �eştem,

1

1

j. Sibiu

..
..
..
..
"

Andreiu luon

Fratile Nic.
Radu Petru

Ticaciu Nic.

Gam�iu Ion

Sibiu 1

Nucct,

Stenea
Vece rdu

1

lghişu Nou, j. S biu
Moşna,

1 Lt1doş,

Unguru Aurelu

Csasi Wassilie

Opr is i u I uo n

..

Metisdorf
Nucctu 60

Siura m ic a
Sl imnicu

1

Porutiu Iuliu
Popp I oan
Lu ng A n d re as
Sti rbu Stefan

1
1

..

Mighindoala,

S6l e an

1

Sibiu 1
l
1
� l

Ghijasa de
S us ,

�Riul u i ,

1

..
"

Migindo l u

capitală)
Răsi na ri
Szadu
Revaselu
Sacadatu
Szeliste

1
1
1
1
1

..

X. PROTOPOPIATUL SIBIU

B6rta
Buia

6

5

4

de Sus,
..
Fildu de Mijl.,
j. Cl uj
Hod i şu ,
Vînă tori,
..
Fildu

Fidu de sus
Fidu de mijloc
Ho di s u
E ge ri s te
B ol oga
Secneu

-

1

-

1
1

-

Sibiu 1 1
1
j. Sibiu l
1
..
1
j. Si bi u 1
1
..
1
j. Sibiu 1
1
"

j.

Vezi nota 44.
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Pl as te luon
Christ u luon
Oros N i c .

Tura Vaszilc

neoc upat

Darlatzi Nic.
J u n:a J uon

neocupat

Pop

Nicolae

neocupat
n eoc up at
Bala Iuon

Thcodor luon
ncocupat

Jurka Pavel

D r ago mi r Danile
l'o n ta n a Co m a n

O pris c h Nico l ae

Muntijan Wassilie

G eorg u [ ? ]
Opr isio r u Isaia

1!10

ŞERBAN POLVEREJA:-.1

2

3

4

5

6

XI. PROTOPOPIATUL KUTFALVA [ CUT)
1 73
1 74

Alba de j os
..

1 75

1 Tîrnava
ni Miercurea
..

Berghianu
Boz

Bc rghin,
Bo7.,

Cmu

Cut,

..
..

1 76

Dai a

O ai a,

1

Doburca

Dobîrca,

j. Sibi u

Dra,ou

Dra şo v,
Drîmbar ,

j. Alba

1 78
1 7!1
1 80
181
1 82
1 83

181
1 85

1 86
1 87
1 88
--

I DO
l UI
I !J:l

1 8\J

IJ·ll
1

1 \J
1

Alba de Jos

Drambariu

�

..
..
..
..
..
..
..
..
..
- - - --..-

-

-

----

Dumitru
G îrbov a
Heningu
Seu sa
Szingetinu
Ş pri ng
Smizsa
Totoiu
Ungurei

-

---

-

---- - ·----

Henig,
Şeuşa,
Sî ngă t in,

..
..
..
..
..

j. Sibiu
j . Alba

,

St raj a
Totoi,

..
..
..

--

Mi llia Pe tru
Nistor Michai
Nistor George

1

Poppu Nic.
Be!!,iu Nic.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1

-- ·

------ .---

-

Popp Iuon
David C-tin
Pataki Isidor
Pop Iuon
Dorgo George
Hantigaru Thoma
Nedclla Nic.
H u l ea N i c .
St an G eo rge
Mumyan Nichiforu
B ra şo vean Nic .

--- ------- ---·-

1

-------,....--- ---,--- ----- ---

Tî rn a va

Bia

Bîia,
Bă lcac iu

Balkacsiu
Facset

------- -

Fei sa
Tutun
H us suseu

1 95
--- -

Dobîca

Iclod u

1 1J6

Tirnava

Kcpelna

1 \J\1
200
201

,

Gîrbova de Jos,

/
1

neocupat

1
2

X I I . PROTOPOP I ATUL MAGYOR-B!:NYA [ B!IA]

--

)

1 1J 7
1 \J8

j. Murcş

Dumitra

--

-

j. Alba

..
..

Chesleru
Crec i unelu su p .

..
"
..

Lunea

202 Tirnava
203
..
20 1
..
205
..
206
..
207
..
208
..
20\J
H
A
20\J
..
D

Fă get,

Mikeszasza
Panadea

,

Glogoveţ,

Valea Lungă,

1 I lozel
c

,

j. Cluj (?)

Căpîlna de

1

j . Al b a
j. Sibiu
Chcsler,
Crăci u nel u de
j. Alba
Sus,
Lodroman,
..

Jos,

Lodromanu

·-

j. Alba

-- -

Micăsasa,

j. Sibiu

j. Al b a

1

1

Po pe sc u luon

1
1

Calugaru Sofron

Trifu I uon
R adov i c i u N i c .
Moldovan Io�d

1

Bala�ian Iuon
P ac a u n Iuon
Panadian S a mue l
Cirigudianu Iuon
Bonia Nicolae
Todia Elia
1\loldovan luon

1

1
1

1

Spini
Tatari au
Ta uni
Veseu t i u

Sîn cel,
Sîntămăric,
Lunea Tîrn.wei,
Tătîrlaua,
Tăuni,
Vc seu ş

Z si d ueu

Jidvei,

"

1

Santa Maria

,

http://cimec.ro - http://istoriebv.ro

Consia Iuon

1

..
..
..
..
..
..
..

Sanmiklcusiu
S anicel u

---

D. Ba;il

1

..

Pănade,
1 Sinmiclăuş,

...

1
1
1
1
1

-

Iuon [ ? J
Florian Nic.
Siaulea I acoh
Ratiu Iuon
Aron Iuon
Aron Basil

1

1

1
1

Comsia Dumitru
Saulea Augustin
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XIII. PROTOPOPIATUL R ADNOTH [ IERNUT]

1

1

210
211

Alba de jos

212 Tîrnava
213
"
214
"
215
..
216
"
217
"
21 8
"
219
"
220 1
..
221
..
222
..
223
..
224
"
225
..

1

1

Acintisiu
Besineu
I.lobohalma
Bordu
Csepeu
Cucerdea
Diag
Ernutu
Futacu
Giulusiu
Lascudu
Ogra
Seleudu
Seutia
Su bp adu re
Petrilaca

1

1

-- - - ---·--

Aţîntiş,

j. Mureş

Valea Izvoarelor,
_ Mureş
1·

-j . Mureş
I.lord,
..
Cipău,
..
-"
Dcag,
"
Iernut,
"
Şomoştelnic,
"
Giuluş,
..
Lăscud,
..
-"
Sălcud,
"
Săuşa,
"
Sub Pădure,
"
-..

1

1

Moldovan Wassilie

Popp Filon
1
1
1

Popp I.lasil
Veda Danila
Pap Michaile
Morar Michaile
neocupat
Veda Iosef
Bogdan George
Bucur Georg.
Nistor Iuon
Deaku Wassil ie
Fnnia George
Adamescu Nic.
Cherna Wassilie
Rusu Samson
- --- -

1

-

1

1
1

1
1

1

1
1
1

-

XIV. PROTOPOPIATUL CLUJ

-

1

- - - - ----- --- - · - ·

--

226 Cluj

��!1

----------

Turda

1
1

----.---Cea n u Mare, j. Cluj
Cianu mare
��
7-+
-j. Cluj
Rcdiu

1

228 Cluj
229
230
231

--------------

1
1

Ai ton
Corpade
Cosogna
Juriu de cîmpie

--------

Corpadea,
Cojocna,

1· Cluj

�

----

1
1
1
1

Juriu de cîmpie,

Boca Aron

----------

Crisianu Iuon
Placintariu Marcu

Popoviciu Elia
Seom lia Alex.
Cri,·ianu Alex.

XV. PROTOPOPIATUL BISTRA
232 Alba de
233
234
235

jos

1-------

1

Abrudu
Bistra
Bucium

Lupsia

237 Alba de jos

Musca
Petrosianu
Rosi a
Soh odol u
Zlathna

239
2·10
211

..
"
..
..

1
1
1

j. Alba

Bucium,

Ncmcsiu Vinticntiu
Caltor August
David Simion

Aiudeanu Clcmcntu

Cîmpeni

236 Turda

238

Abrud,

1

Lupşa,

·--·-

j. Alba
Muşca,
Pătrîngeni,
"
Roşia Montană, ..
Soh o dol ,
..
Zlatna,
..
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1
1
1
1
1

Sabeu C-tin
Horga Paul
Tomatisiu Andrei
Suciu Iuon
Sicoe Dionisie
Blasianu Gcdcon
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4

3

5

6

XVI. PROTOPOPIATUL ELEKES [ ALECUŞ]
242

1

2�3�
244
245
246
247
248
249

Alba de jos

Alicuşiu

Tîrnava

Chinciu

..
"
..

..

Tîrnava

1

Faraulu
Gombutiu
Nandra
San-Benedik

Alba de Jos

..

1

1

Silia ungurească
Spalanka

Valea Sasului

Alecuş,

j. Alba

Chinciuş,

1

1

1

1

1

j. Alba
j. Mureş

Fărău,

Gîmbuţ,
-

j. Mureş

1

-

1
1

"

Sînbenedic,
�ilea,
� păl naca

1

"
"

,

..

Valea Sasului,

j. Alba

1

1

Decian Augustin
Nan luon

Pop Thodor

Olariu Wassilie
Trifu Iosif
Chrisianu Grigore
Lucea luon
Castan Iuon
Damian Isacu

XVII. PROTOPOPIATUL PALATKA [ PALATCA ]
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265

Arancutu
Balda
Bothaza
Csistelik
Frata
Mehesu

Cluj
..
"

D
"
"

Ncviu
Palatca
Pusta-Kameraş
Serrnaşu Mare
Sermasiu mic
Sombatelnicu
Sovatu superior
Tcuthaza
Velkeriu

..
..
..
..
..
.
..
.
..

Aruncuta,
-

-

Boteni,
Vişinelu,
-

-

Miheşu de
Cîmpie,
Năoiu,
Pă latca,
Cămăraşu,
Sărmaşu,
Sărmă şe l,
Sîmboleni,
Suatu,
Crişeni,
Răzoare,

j. Cluj
j. Mureş
j. Cluj
j. Mure�
j . Cluj

1
-

j. Mureş
j. Ciuj
j. Cluj
D

j. Mureş
..

j . Cluj
..
..
..

1
1
1
1
1

1

1

1

1

1
1
1
1

Vamosiu Alex.
neocupat
Dcacu Iuon
Vamoş Theodor
Moldovan luon
floria Thodor
T aldi Thoma
Siilosi D-tnt
Mocianu luon
Micu Daniel
Popoviciu Iuon
Gravu Thodor
Chioran Stefan
Candia Wassilie
Dani luon

XVlll. PROTOPOPIATUL SOMFALVA [ CORNEŞTI ]
26li
267
268
269
270
271

Tîrnava
..
..
"
..
"

272
273

275
274

D
..

Tîrnava
"

276
277
278

..
..
..

61

Somfaleu
Adamusiu
lllaşielu
Boianu
Bosiasu
Cetate de baltă
Craifaleu
Custelnicu
Abusiu
Dicse-San-Martin
Gamfalu
Haranglau
Scuca

Corneşti,

A dăm uş
Bl ăjel ,

,

j. Mureş
.

1

1

Popescu Petricu
Kovats Iosifu
Bratian luon

j. Sibiu
Boi an,
j. Mureş
Boziaş 61 ,
Cetatea de
j. Alba
baltă,
j. Mureş
Crăieşti ,
Cuştelnic.

1

1

Hanca Georgiu
Popoviciu Wassilie

Abuş,

1
1
1
1
1

Hancu luon
Pop Demeter
Duianu Thodor

..

..

Tîrnăveni,
Găneşti ,

Hărănglab,
- -

"
"
"
..
..

Inglobat Tîrnăveni; cf. Bul. Of., p. 992.
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1
1

1

1

Glioviciu Emanuel
Popp Iuon
Popoviciu Simion

Popoviciu Nicolae
Lupu Michai
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XIX. PROTOPOPIATUL POCSAGA [ POŞAGA DE JOS]

279
280
281
282
283
284
285
286
287

Băişoara,
Borzeşti,
Bicălatu,
Iara,
Deleni,
Măgu ri
Poşaga de
Jos,
Li vada,
Surduc,

Baisoara
Berchisu
Bicalacu
Iara int.
lndotu
Magura 62
Pociaga infer.

Turda
"
..
"
"
"
"

"

1
1
1

j . Cluj

1

"
"

1
1

"
"

,

Sciopu
Surducu

"

"

1

1
1

j. Alba
j. Cluj
"

1

Turda

Băla,
j. Mureş
"
Moişa,
Papiu !!arian, "
Grebinişu de
Cîmpi e
"
Chimitclnic,
Pogăceaua,
Rîciu,
Şăulia,
Bărboşi,
Sîn ger,
Zau de Cîmpie, "
Păingeni,
Merişon1,
Orheiu-Bistritei,
j. Bistr.-Năsăud

Bela
Moisza
Budiu
Gerbinisiu

"
"
"

1

1
1

Kimitelnicu
Pogacea
Rits
Seul ia
Sacalu
Singe! de pe Cîmpie
Zau
Peuca
Almasiu
Orheiu

"
"
"
"
"
"
"
"

"

"

"
"

"

"

"

"

"

..
..

"
"
"

"

309

Făgăraş
"

1

..

Sibiu

62

13 -

Dridif,

Dridiff
Voi! a
Dragusiu
Bcsimbacu
Ucsa de josu
Arpas de jos

Făgăraş

7

313

1

1

Puncu Ambrus
Marianu Filo[ n ]
Pop Iuon
Borz Alex.
Scciu Alex.
Frutea Iuon
Pop Petru
Viciu Iuon
Papp Thodor
Csisianu Iuon

XXI. PROTOPOPIATUL FAGARAŞ

302
3
. 03
3
. 04
. 05
3
306
30
308

312

Hoszu Iacob
Biutu Nicolae

Mi.iller Ioan
Varheghi W:assilie
Maiaru Wassilie
Harsany Wassilie

1
1
1
1
1
1
1
1
1

,

1

---··

31 1

Baca luon
Cuciu Florea
Lupu Michai
Hideg Gavrila
Macse Alexandru
Manie Gligoru
Berza Thoma

XX. PROTOPOPIATUL POGACSA [ POGACEAUA]

288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301

310

6

5

1

- -

"

Cania sasască

Drăguş,
Oltet.
Ucea de Jos,
Arpaşu de Jos,
j. Sibiu
Cîqa,

Scorei
Serata
Porumbacu
de jos

j. Sibiu
Scoreiu,
Sărata,
Porumbacu de Jos,
j. Sibiu

Racovitia
Sebes

..
"

"

"

..

1

Racovita,
j. Sibiu
Sebeşu de Sus, "

Apaq inea Comit. Cluj ; cf. Sp. Fetti, op. cit.

Cumidna

j. Braşov

1
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1
1
1
1
1

Grama Iuon
Sierbanu Moise
Codrea George
Lalutiu Zevedeu
Barbatu Nicolae
Palci Bogdan

1

Bocilu Isacu

1
1
1

1
1

Staika George
Balia Iuon
Comsiutia Stefan
Serbanescu Iuon
Serbanescu Iuon
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314
315

Fă găraş

316
31 7

..
..

318

319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
33 1
332

..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..

333
334
335

..
..
..

336
337
338
339
340
341

..

Rupea
"
"
..
..

1 Cincu Mare

342 Cluj
343
..
344
"
345
..
346
..
347
..
348
..
349
..
350
..
351
..
352
D
353
..
354
..
355
..

sa

64
os

4

3

2

5

6

..

1
1

Dobrin Iacob
Canianu luon

Şinca Veche,
Vad,

..
..

1
2

Siercaie
Veneţia de jos
Comana de jos
Riusiuru
Ileni
Sescioru
Sevestreni
Easiu
Ludişor
Posiorta
Li sa
Netotu
Desiani
Telekirece
Vaidarece
(şcoală capitală)
Berivoiu mic
13crivoiu mare
Copacielu

Şcrcaia,
Veneţia de Jos,
Comana de Jos,
Rîuşor,

..
..

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Matheu luon
Damian Isaia
Damian Manosia
Langa luon
Sasscbisiu Gcorgiu
Halmagianu luon
Comsiulea Simion
Cornea Sierbanu
Leabu Visalom
Bilibocu Michai
Buciu D-tru
Sierbanu luon
Gusicila Iuon
Savu Moise
Wissoly Niculae
Popradu Spiridon
Baieru Illie
Petrişoru I uon

. • 6l ,
Bcrivoii ffilCI
"
Berivoii mari fl:l, "
Copăcel,
"

1
1

Szilagyi Zachiu
S7.ilagyi Zachiu
Fogaraşianu Nic.

Cohalma
Homorodu
Tecusiu romanesc
Tecusiu săsesc
Sion a

j. B raşo v
Rupea,
Homorod,
..
Ticuşu Nou,
"
Ticuşu Vechi, ..
Şona,
"

1
1
1

Popoviciu George
Wladu Iuon
Mesia Iuon
Coglocaru Georgiu
Bia luon

Bucsumu
Ohaba
(şcoală capitală)
Sinka veche
Vaadu

1 Barcutu

Bucium,
--

--

Săsciori,
Săvăstreni,
Iaşi,
Ludişor,
Pojorta,
--

j. Braşov

"
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..

Gura Văii,
Dej an i,
Recea Nouă 0:1, "
Recea,
..

1 Bărcut,

j. Braşov

1

1

1

1

Andrei Michai

XXII. PROTOPOPIATUL MEREGYO [MARGAU]
Almasiu mare
Babgiu
Berchesiu
Bociu
Bogdan a
Czudu
Ciula
Cutiesu
Cuzaplacu
Margău
Niertia
Resto ltiu
Zutori
Niresu

Almaşu,
Băbiu,
Bcrchieşu,
Bociu,
--

j. Sălaj
"

j. Cluj

..
J. Sălaj
..

Ţăudu,
Ciuleni,
j. Cluj
Cutiş,
j. Sălaj
Cuzăplac,
j . Cl uj
M ărgă u ,
Mierţa,
j. Sălaj
Răstolţ,
..
Sutoru,
Mesteacănu,
..
D

Jnglobat Recea; cf. Bul. Of., p. 916.
Azi: Berivoi ; cf. Bul. Of., p. 916.

Ibidem.
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Stirbu Andrei
Brandes Wassilie
Mastan Gabriel
Ungur luon
Negreanu luon
Pop Wassilie
Pop Gligor
Pop George
Recea Luca
Unguru Petru
Pop Lizar
Cucu George
Fekete Wassilie
Ciupea Iuon
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3

2

356
357
358
359
360
361
362
363

6

5

4

XXIII. PROTOPOPIATUL MAROS-LUDOS [ LUDUŞ]
Ideciu de Jos,
j. Mureş
Bogata,
Dătăşeni,
Lechinţa,
Luduş,
Căpuşu de Cîmpie,
j. Mureş
Dileul Vechi
Oroiu 66,

Idenczulu

Turda

Bogatu
Datisiu
Lcchintia
Ludusiu
Căpusiu

..
"
"
.
"

..

3641 Nocrich
365
366 Al ha de sus
367
368
369
370 1 Cincu mare
371 1 Sibiu

1

Groza Basiliu
Gurza Georgiu
Marginianu Nic.
Bogyer Iuon
Maioru Michael

1

"

1

"

1

"

Uroiu

Szuri Petru

1

"

Dileu Mare

"
"

1

1

1

"

Mercuciu Antimon
Pop Andrei

XXIV. PROTOPOPIATUL CZIGENDAL [ ŢICHINDEAL ]

"

"

"

3 72
373
374
375
376
377

378 1

379
380
381

382
383
384
385
386
387

Alba de jos
"
"
"
"
"

1

Agrisiu

"

"

1 Toarcla,

As tilcul inf.

"

"

Noul Săsesc,
j. Braşov
Rucăr,
Săsăuş,
j. Sibiu

2
1

j. Sibiu

Vurpăr,

j. Braşov

j. Sibiu

1

1

Bucium
Ciumerna
Lupuie
Pusta Sîn-Mihai
San-Georgiu

1 Rastoltiu mare

1

Titiziu
Ugrutiu

j. Sălaj
Agrij,
Aşchileu Mare,
j . Cluj
j. Sălaj
Buci urni,
Ciumărna,
Lupoaia,
Sînmihaiu
Almaşului,

1
1

1
1

1

1

"

1

"

1

"

Sîngeorgiu de
Meseş,
j. Sălaj
Răstolţ,
Tetişu,
Ugruţiu,

j. Sălaj

1

1

"
"

- -

Benicu
Cosilariu
Crican
Galda inf.
Galthiu

Benic,
Coşlariu,
Cricău,
Galda de jos,
Galţiu

J . Aiba
"
"
"
"
"

1

2
1
1

1

1

1

Ciupe Dumitru
Andrei Gavrila
Marginianu Ananic
Giurutianu Simion
Matheiu Iuon
Vlajk Thodor
Gavrillutiu
Dionisiu
Vlajk luon
Radine Wassilie
Popoviciu Illie
Popiu Iuon
Besanu Basil
Crisie Wassilie
Vladu Nicolae
Angelu I acob
Beldian Simion
Simoneti Iuon

Com pu să din contopirea localit. Oroiu de Cîmpie ŞI Oroiu Secucsc (poz. 423) ; cf.
op. cit., II, p. 1 9.
67 Aparţinea Scaun. Nocrich ; cf. Sp. Fetti, op. cit.

66

C. Suciu,

tJ•

1

1

XXVI. PROTOPOPIATUL ALBA IULIA
Alba Iulia

Lucea Iuon
Pampu luon
Dupu Nic.
Graman luon
Pop Iuon

1

XXV. PROTOPOPIATUL BORZOV A

"

Dobîca

Noul săsesc
Rucoru
Saseusiu G7

Vurperu

"

Cluj

Noul Român,

Torc! a,

Dobîca

"

Noul rom ân esc
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389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
406
407
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Alba de Jos
..
..

409
410
411

Ighiu
Oiesidia
Siardu

5
1

4
- -

1
1

..

Oiejdea,
Şard.

6

..
..

Acelianu Avram
Poppa Wassilie
Haprianu Thoma

XXVII. PROTOPOPIATUL ORME.NYSZE.KES [ ARMENI]
Alba de Jos
..
..
D
D
D
..
..

D

Alamoru
Armeni
Besinau
Tiapu
Dorstadt
Ohaba
Presaca
Roşi a
Sorostin

Alămor,

- -

Secăşel,

Ţapu,
Doştat,
- -

j. Sibiu
.
j. Alba
j. Sibiu
j. Alba

1
1
1

1

-

..

Roşi a de Secaş,
j. Alba
j. Sibiu
Şoroştin,
- -

Geleriu Wassilie
Scrbu Iuon
Popescu Nic.
Dorian Iuon
Popa C-tin
neocupat
Popa Iuon
Lupecu Samoilă

1
1

.

j . Sibiu

1

1

Haţieganu Iuon

XXVIII. PROTOPOPIATUL NAGY-ENYED [ AIUD]
Alba de jos
..
..
D
D

405

4081

3

.
D
..

Turda

Csugudu infer.
Feleudu
Cacova
Lopadca rom.
Magina
Muresu 13cldu
Garbovitia
Poena

1 Vale

Ciugudu de Jos,
j. Alba
Aiudu de Sus 68
Livezile,
Lopadea Veche, ,.
Măgina 6n,
lleldiu,
Gîrbovip,
Poiana Aiudului,
J . Alba

-

1

1
1

..

..

1
1
1
1

"

..
"

1 Vălişoar.l,

1

j. Alba

1

neocupat
Dochitia Iuon
Ioanasu Theodoru
Nemes llasil
Maioru Simion
Radu Gligoru
Stancclu Nic.
Secusianu llasil

1 Craiu Samoilă

XXIX. PROTOPOPIATUL MAROS-VASARHELY [ TIRGU MUREŞ]
Mureş
..
..

412

413
414
415
416
417
418
419

..

Bardas
Mederas
Buzedu
Ciavasu

1

1
1
1

Moraru luon
Fagarasiu Iosif
Borosz George
Sandor W asile

1

Cosma Iuon
Borna luon
Kurechiusiu George

1
1
1

Comisu George

j. Mureş
Bărdeşti,
Păsăreni,
llozed,
Ceauşu de
Cîmpie,
Hăqău,
"

"

1
1

..

D
..
�

"

Han iau
Culpiu
San-Giorgiu
Sant-Ana

..

- -

..

Sîngeorgiu de
Mureş,
Sîntana de
Mureş,
Tîrgu Mureş,
Mădăraş,
Şin,ai,
Ungheni,
Troiţa,
Tofalău,
Oroiu,
Şardu Nirajului ,.

1

..

"

..

.
.

.

.

420
421
4 2

2
423
424

..
..
.
..
..

68
so

Osorheiu
Madaraşu de cîmp.
Samsoudu
Nirasteu
Haromsagu
Tofoleu
Uroiu
Sordu

lnglobat Aiud; cf. Bul. 0/., p. 866.

Ibidem.

..

1

..
..

"
"

..

..

1

1
1

1
1
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Thomas Stefan
Muraru Iuon
Fogarasu Iacob
Visiu Alesiu
Oprea Nic.
Laszlu Nic.
Cadarcea Iuon
Muresianu Iuon
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2

425
426
427
428
429
431
432
433
44
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
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4

5

6

XXX. PROTOPOPIATUL REGINU [ REGHIN]
Abafaia
Adrian
Ursiu infer.
Chicheru infer.
Bereczku
Szekalu
Flafaleu
Chicheru superior.
Solovestru
Hordacu
Szabenitia
Gurgiu
Habsicu
Casva
Kintsisiu
Kekus
Sedriasu mic
Cunefoia
!băneşti
Dumbrava
Hudacu
FiJpismare
Sedriasiu mare
Beca românească
Nadaşia
Rusava
Petelea
Iernatfaia
Serbeni
Sarpatacu
Reghi
(şcoală capitală)

Turda
..
..
.
.

430

..
..
.
..

3

..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..

456
457
458
4591 Dobîca
..

..
.

460j Alba de sus
461 Tîrnava
462
463
464
..

..

D

1

San Michai
Telicu
Teletu
Toldalu
San-lvanu

-

1
1

1

..

..

1
1
1

..

..
..

1

1

..

,

1

..

..

,

1

..

1

1
1

..

-

-

,

- -

< ;

1

..

1

..

1

..

1

1
1
1
3

..
..
..

1

..

Iernuţeni 71,
Şerbeni,
lodeni

--

1

..

Hodac,
filpişu Mare,
Mura Mare,
Bei ca de Sus,
Nadă şa
Orşova,

,

-

..

1

..
..
..

Sînmihai de
Pădure,
Teleac,
Toldal
,

1

..
..
..

lvăneşti, j. Mureş(?)

1

1

.

1

Nicolescu luon

XXXI. PROTOPOPIATUL IBISFALEU f DUMBRAVENI ]

1

Agristeu
Deusiu
Varolea
Gogan
Zsakisiu

1 Agrişteu,

j. Mureş

Deaj,
j. Mureş
Gogan-Varolea,
j. Mureş
- -

Giacăş,

1 1 1

1
1

..

j. Sibiu

Ibidem.

70 Inglobat Reghin; cf. Bul. Of., p. 992.

71

Padura luon
Mera Isidor

1

..

,

1

1

..

,

1

1

..

(;

Scridon Wassilie
Ludosianu Thodor
Besa Basil
Harsianu Filon
M<!ra Alex.
Duma George
Pinte Eremia
Matheu Thodor
Hurducanu C-tin
Mera Simion
Puscariu Petru
Thodorianu luon
Crainicu Gregor.
Moraru Filip
Mayer luon
Marcusiu Wassilie
Csorba Simion
Grauru Dumitru
Rakacz luon
Oprea Thodor
Maier W assilie
Roman luon
Demeter Wassilie
Bonde Simion
Mathei Nic.
Fruti Wassilie
Butnaru Iuon
Bogdan C-tin
Pop Dorofteu
Szebesan luon
Hartianu Nic
Dumbrava Wassilie
Mantea Nic.
Kiinos Nicolae

1

..

Urisiu de Jos, "
Chiheru de Jos, "
Breaz a,
Pădun•, Săcalul de
Suseni,
Chiheru de Sus,
Solovăstru,
neidentificat
Jabenip,
j. Mureş
urgh iu
Habic
Caşva,
Comori,
Căcuciu
Mura Mid,
Peri ş
!băneşti,

n

..

1
1
1
1

Apalina 70, j. Mureş
-
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1

Vintiu Beneditu
Papp Filon
Baila Nic.
Precup Zacharia
Danlosianu
Mic hai!a
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465 Tîrnava
466
467
468
469
..

.

..

.

-

470

Mediaş

471

Tîrnava

472

..

4

3

2

Hundorf
Elisabetopoli
Lipindia
Smigu
San-Iuon
Siarosiu
Cigmandru
Durlosu

5

j. Mureş
Viişoara,
Dumbrăveni, j. Sibiu
Lepindea, j. Mureş
j. Sibiu
Şmig,
Sîntioana, j. Mureş
Şaroş pe Tîrnave,
j. Sibiu
Ţigmandru,
j . Mureş
Dîrlos,
j. Sibiu

1

1
1

1

1

1
---

6

Pop Avram
Bumbea Nic.
Popovici Nic.
Feteanu luon
Roman Dionisie
Vladt Wassilie

1

Nyergeşiu Michaile

1

Natu luon

XXXII. PROTOPOPIATUL KIS-BANYA [ BAIŞOARA]
473 Turda
474
D
475
476
u

Gyris
Luna
Beiu
Czicutu

477
478
479
480
481
482
483
484
485

Grind-Kristur
Ketzu
Kok
Haderau
San-Jacobu
San-Martin
Tritiu infer.
Tritiu super.
Urea

.

D
..

..

..

u
"

u
"

.

Ghiriş 72,
-

j. Cluj

-

..

Boian,
Valea Largă,

D

j. Mureş
Grindeni
Cheţani,
Pădureni,
Hădăreni
Sîniacob
Sînmănin, j. Cluj (?)
Tritenii de Jos,
Triteni i de Sus,
Urca,
,

..

..

"

,

,

..

"

..

"

"

1
1
1
1

Căpuşianu Wassilie
Pop Ilie
Timbusiu Michaile
Matheiu Iacob

1

Natcu Atanasie
Pocurariu luon
Bmzarka D-tru
Pop August
Procop Eremie
Ducea Iuon
Ludosianu Pavel
Bucur Pantelimon
Pop Andreiu

1
1
1
1

1

1

1
1

XXXIII. PROTOPOPIATUL DERZSE [ DIRJA]
486 Dobîca
487
M
488
489
490
491
..

.

..

.

Dirsea
Panticeu
Cernucu
Calacea
Poptelicu
Sotielicu

j. Cluj

Dîrja,
- -

..

Cernuc,
Că! acea,
Pop tel eac
Săra ta,

j. Sălaj
..

1
1
1
1
1

,

j. Cluj

1

Pop C-tin
Popovici Gabriel
Roman luon
Flore luon
Popp Gabrielu
Juga Thoma

XXXIV. PROTOPOPIATIJL ARANYOS [ ARIEŞ]
492
493
494
495
496

497
498
499
500

501
502

Arieş
..

.

..

..

..

..

"

..

.

.

72

Boginu
Cigan
Dumbreu
Inoku
Muhasu
Mischeu
Ormenis
Poiana Ariesului
Sinfaleu
Varfaleu
Veresmartu

Bădeni,
j. Cluj
j. Alba
Cicău
Dumbrava,
lnoc,
Măhăceni,
Cheia,
j. Cluj
Ormeniş,
j. Alba
Poiana,
j. Cluj
Corneşti,
Moldoveneşti,
Unirea,
j. Alba
,

..

..

..

..

..

Inglobat Cîmpia Turzii ; cf. C. Suciu, op. cit., I, p. 260.
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1
1
1
1
1
1

1
1

1

1

1

Ducea Alex.
Stanciu Gabriel
Geladi Ştefan
Pecurariu Cipuianu
Lazar luon
Papp Thodor
Pop Georgiu
Oltyan Michail
Gagia Basil
Pop Iuon
Metheia Login

CONTRIBUŢII PRIVIND ŞCOLILE ROMÂNEŞTI DIN TRANSILVANIA

2

199

4

3

5

6

XXXV. PROTOPOPIATUL GYERGYO-SZENT-MIKLOS [GHEORGHENI]
503
504
505
506

507

Bil boru
Corbu
Damucu
Gi nosu

Ciuc
..
..
..

1 Maroslacau

1 Turda
.

Tolgyes
Vamics

510

..

Valea Zsadanu

51 1

..

Vaslab

508
509

Ciuc

XXXVI.
512
513
514
515
516

- -

j. Harghita

1
1
1
1

..

Dămu
j. Neamţ
Ghimeş-Făget,
j. Bacău
,

l Maioreşti,

j. Mureş

Tul ghe ş j. Harghita
Cîmpu Cetăţ ii,
j. Mureş
Valea Jidanului 73,
j. Neamţ
Voşlobeni,
j. Harghita
,

1

1
1
1

Mera Avram
Baida Georgiu
Cunia luon
Koltsar Nic.

1 Blandu Nicolae

Sciopu Basil
Dobranu Vassilie

1

Mucenicu Iuon

1

Puscariu Petru

PROTOPOPIATUL SZENT-MARTON [SINMARTINU DE CIMPIE]

Cluj

Budateli cu
Kibulcutu
Chiciudu

..
..

Dîmbu
Fiscuti

..
..

517
518
519

..
..

Lumperdu
Ormenis
San Georgiu

520

..

San Martini

521

..

San Michaiu

522

..

San Petru

523

..

Silvasu

524

..

Siopteriu

525
526
527
528

c

Bilbor,

..

Tusinu
Uilacu
Uliesu
Vi suia

..
..
..
..

Budeşti,
j. Bistr.-Năsăud
Fîmîniţa,
Miceştii de
Cîmpie,
j. Mureş
Sălcuţa,
j. Bistr.-Năsăud
Zoreni,
j. Mureş
Urmeniş
Sîngeorgiu de
Cîmpie,
Sînmartinu de
Cîmpie,
Sînmi haiu de Cîrnpie, j. Bim.-Năsăud
Sînpetru de Cîrnj. Mureş
pie,
Silivaşu de Cîmpie,
j. Bistr.-Năsăud
Şopteriu,
j. Bistr.-Năsăud
j. Mureş
Tuşinu,
U il a ,
Ulieş,
j . Bim.-Năs.
..

1

Moldovan Grigorie

1
1

Contin luon
Panga Filon

1
1

Batraniu Basil
Rusu Georgie

1
1
1

Caliani Georgie
Maica luon
Pap Petru

1

Manoile B asi l

1

Angel Nic.

1

Nobile Neane

1

Bota Simion

1

Simion Michaila

1
1
1

Galion Demeter
Trifu Macarie
Cotian W assilie
Ca tone Amon

1

Budai Petr u

1

Farcasiu Luca

..

- -

..

..

..

..

- -

1

B. EPISC::OPA1UL LUGOJULUI

1. PROTOPOPIATUL NAGYAG [ NO]AG ]
1

Hunedoara

2

..

73

Cigmeu
Giogiu inferior.

Cigmău,
j. Hunedoara
Geoagiu,
..

Inglobat Bicazu Ardelean ; Ibidem, II, p. 228,
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2

3

4

6

5

II. PROTOPOPIATUL HATSZEG [ HAŢEG ]
3

Hunedoara

4

..

5
6

7

8
9
10
11
12
13

Farcadiu in fer.
Parcadiu super.
Ciula mare
Lunea cernei

..
..

Unirea,

j. Hunedoara
Fărcădin,
Ciula Mare,
Lunea Cernii
de jos.
Păeiişa,
Jiu-Paroşeni 74, ..
Răchitova,
Rîu Alb,
Să! aşi de Sus, .
Sere!,
Subcetate,
..
..

1

Maxin Georgiu

1
1

Roman Michaila
Pop Stefan
Zepa Iuon

1

Muntyan Alex.
Popp Michaila
Dragos Petru
Stoicutiu Stoika
Itul Petru
Miksa Stefan
Mensu Iuon

1

..

Peclisa
Parosin
Rechitora
Riu-Albu
Salasiu super.
Sercliu
Orlea sub cetate

N
..
..
..
..
..
..

..

..

.

u

N

1

1

1

1
1
1

III. PROTOPOPIATUL SILY [ ? ]
14
15
16
17
18

Hunedoara

..

Baru Mare
Pui
Urik
Valea Lupului
Bontiariu inf.

19

..

Bontiariu sup.

20

..

Panceneşti

21
22
23
24

..
..
..

Gradisce
Pestis inf.
Ohaba Sibiselu
Riu de mori

"
..
"
..

Baru, j. Hunedoara
Pui,
Urie,
.
Valea Lupului, ..
Băuţaru Inferior,
j. Caraş-Severin
Băuţaru Superior,
j. Caraş-Severin
Păucineşti,
j. Hunedoara
Sarmizegetusa, "
Peştişu Mare
Ohaba-Sibişel, "
Rîu de Mori,
.
.

"

1
1
1
1

1

Traianu Lazar
Matheiu Danila
Danciu Florea
Nici Iuon
Angliceru David

1

Bugariu Georgiu

1

Gratian Stefan

1
1
1
1

Mosoni Iuon
Banbescu luon
Popescu Simion
Popa Georgiu

C. EPISCOPATUL SZAMOS-UJVARI [ GHERLE!]
I. PROTOPOPIATUL ALPARET fBOBILNA ]

2

1

3
4
5
6

7

8

Solnoc inter.
"
..
N
..
.
.
.

Bezded
Budusu 75
Cetanu
Zopirtiu
Husmeseu
Maia
Siomcutul
Suia

j. Sălaj
Buduş, j. Bistr.-Năs.
j . Cluj
Cetan,
Băbdiu,
Valea Luncii,
- -

..

"

- -

Şomcutu Mic 76,
Răzbuneni,

.

..

.

1
1

1

1

1
1
1
1

Badea Alex.
Ungur Stefan
Sianka David
Munzatu Danilu
Cosma Iuon
Fiilep Wassilie
Cosma C-tin.
Danu Adam

Il. PROTOPOPIATUL BETHLEN f BECLEAN]
9
10
11

Solnoc imer.
.
.

Agrielu de jos
Kicsfaleu
Bethleanu

Agrieş, j. Bistr.-Năs.
neidentificat
Beclean,
.

74 Inglobat Vulcan ; cf. Bul. 0/., p. 864.
75 Aparţinea Comit. Dăbîca; cf. Sp. Fetti, op. cit.
78 Inglobat Dej ; cf. Bul. 0/., p. 929.
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Zagreanu C-tin
Moldovanu Iacob
Moldovanu Simion
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CONTRIBUŢII PRIVIND SCOLIL E RO\IĂNF.STI DIN TR ANSILVANIA

3

2

Solnoc inter.
13
.

12

14
15
16
17

..
..
..
..
..
..
.
..
.
..
..
..
..

Teurea
S i r i agu

D

18

19

20
21

22
23

24
25
26
27

28 13istriţa

1

Dobîca
..
30
..
29

31
32
33
34
35
36
37

38

39
40
41

..
..
..
D

..
..
D

.
..
..
..

Solnoc imer.
..
44
.
45

u

46
47

..
.

48 Nă s u d

ă

49
50

..
H

Baţa,
J .' iga .

D

Cociu,

Luşca 7 1,
Mal in,
Mogoşeni,
M i n ti u ,
Nimigea d e Su s
Nimigea de Jos,
Liviu Rebreanu,
Rusu de Jos,
Rusu de Sus.

.
..
..
..
..

..
..
..
..
..
j. Cluj

0)orhel,
Şi nt c rcag,

T:iure,
Fl oreş ti .

J. fl i su. - N s .

..
..

ă

6

St a n c iu ( ; eo rgc
Matentan J>rocopi ll
Mureşianu ;\l;uhei ll
Ch i na l uon
C: i oc an u An d rei
Ag ri sa n u S te l a n
Russ Dimitrie
U re � i a n u Ba noi .
lstrate Iosil
Popp Di mi tr i e

1
1

1
1

1

1

1
1
1

1

1
1

Ncuu Thcodoru
Am b ro si u Isidor

1
1

Muntianu C-tin

Rusu luon

Ma ri nt i u Tom a
Rusu Alex.
--

1

1

III. PROTOPOJ>IATUL BISTRICZULUI [ BISTRIŢEI ]

1 Bistriţa

1

Megerus

- - j.

Bistr.-Năs. 1

Sieu-Măgheruş
j . 13istr.-Năsăud

Cristu r i
Sicu la
Siri6ra
Chiralesiu
f'eleacu,
Sanjacobu
Tiganu
Arca lea
Saratielu
Her i n a

Cristur-Şieu

..

Bileagu
Netiu

Ş i ri o a ra ,
Chiraleş,
Feleac,
Sîn iacob,
Ţi gă u,
Areal ia,
Sărăţel,
-Sărata 78,
Domneşt i ,
Neţeni,

Barleu 79,
Soimusiu
Ardanu
f'risiu
Sehiesul de
Ruscioru

j. Bi m.-Năs.
..
Ardan,
..
L u n ea,
..
Sebiş,
..
R uşt ior,
..

Somfaleu

42
43

5

4

13aucza
Csiga
Cos i u
Lusi ca
M al i n a
Mo gosme n u
Mi m h i u
Nim i g i a rom .
Nimigia ung.
P ri slo pu
Rusul de Jos
Rusii de Sus
Osorheiu
S i nkereagu

D
D
D
D

..
..
..
..
..
..
..

Bîrla,

Şoi muş,

sus

1

1

Sioro bet ea Erimia

1

Sighmiaianu Stefan

1

Popu luon

1
1
1
1
1
1

Simion luon
Deac luon
Tomsia David
Sighmiaianu Iuon
Rogozanu Toagyer
Po ru ţi u Iul i u
J>opu luon
Bileganu luon
Su c i u W ass il i e
Tohati Athanasie
Campianu Thodor

1

1
1

1

1
1
1
1
1
1
1

Timaru Iuon
f'eldrihanu Elia
Szima Gavrila
Szima Gavrila
Miltianu Iuon
M ilt ia n u l uon
-

IV. PROTOPOPJATUL BUDAK f BUDACU DE SUS]
Bu d ac u l u român

Ragla

Nu si fal e u

Budacu de Sus,
Nu şe n i ,

--

j.

Bistr.-Năs..

H

77 Jnglohat Năsăud; ibid�m. p. 907.
78 J n gl oha t Bistriţa; ibidem.
78 Aparţinea Comit. Dăbîca; cf. Sp. Fetti, op. cit.
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1
1

Pa curar iu Was ilie
Bartoşi luon
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511
55

1

2

!'i2

N?is?iud
..

!'ifi

"
..
"
"

53
!'i l
�

Santioana

Monoru

Siicutiu

Gledinu

Morareni

Rusu-munt.

Sîmioana,
)ieuţ,

Dohîc:1

Apa tiu,

"
"
"

llidiu
Budiesu
fl un ga rd

--

61
62
63
61

"
"
"
"

Buza
Cencea
Copru
Enei

65
66
68
69
70

"
"
"
..
"
..

Fedliora
Lacu
Manicu
Morutiu
Zimboru
Szin Micleusu

71
72
73

..
..
"

Jusiu
Noulu
Verihaza

74

"

Vi tia

67

"
"
"

Monor,
Gledin,
1\Iorăreni, j. Mureş
Ruşii-Munţi,
"

Apathiu

58
59
60

5

6

1
1
1
1
1
1

Chitterlea Gavrila
Suciu Georgiu
Puntea Michaile
Onegasiu D-trie
Moldovan Iuon
Patrinsielu Danile

1

Deak Michaile

1
1
1

Sasu Dimitriu
Demianu Dionisie
Crestenianu
Wassilie
Klassy Ambrosiu
Radu Gregorie
Muresianu Theodor
Muresianu Wassilie

V. PROTO!'OPIATUL BUZA

--- -

d

4

3

Bozieş,
-- -

j. Bistr.-Năs.
"
"
"

-). Cluj
Temea, j. Bistr.-Năs.
-j . Cluj
Enciu,
j. Bistr.-Năs. (?)
Feldioara,
j. Cluj
--

"

Manie, j. Bistr.-Năs.
Moruţ,
"
j. Cluj
Jimbor,
Sînmihaiu de Cîrnj. Bistr.-Năs.
pie,
Fîntînele,
"
neidentificat
Strugureni,
j . Bistr.-Năs.
Viţa,
n

1
1

1
1

1

1

1
1
1
1

1
1
1
1

Wassianu Florianu
Heremanu Simion
Vladu luon
Popa C-tin
Radulu Iosifu
Moldovan Gregoriu
Szihisy Alex.
Popu Wassilie
Szilasy Soilu
Runcanu Danile

VI. PROTOPOPIATUL ENTREDAM [ JIDOVIŢA]
75

Solnoc inter.

Ogna Desiului

76
77
78
79
80
81
82

"
"
..
..
"
..
..

"
..
"
..
..
..
"

83
84

"
..

"
"

Ilean da
Ilva mare

85
86
87

"
"
"

"
"
"

Ragusesci
Burseu
Dealemare

80

Dezs
Urisioru
Catica n
Capelna
Glodu
Selisca
Dobriczel

Ocna Dejul u.i ao
j. Cluj
Dej,
"
Urişor,
"
neidentificat
j. Sălaj
Căpîlna,
Glod,
Sălişca,
j. Cluj
Dobricel,
j. Bistr.-Năs.
-j. Sălaj
Vina Mare,
j . Maramureş (?)
j. Cluj
Rugăseşti,
Bîrsăul M.are, j. Sălaj
Dealu Mare,
j. Maramureş

Jnglobat Dej; cf. Bul. Of., p. 929.
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1

Georgie Stefan

1
1

Sintheiu Basiliu
Popu Wassilie
Boldaru Nic.
Valsianu Onisie
Oniga C-tin
Christe luon
Hensiu Georgiu

1

1

1
1

1

1
1
1
1
1

Getiu Iuon
Thecarlu Iuon
Ciupe luon
Rednik Dimitrie
Hatatiu Wassilie

CONTRlllUTII PRIVIND ŞCOL!l.F. ROM ANESTI DIN TRAN�ll.V A :-.: I A
---

2

3

20:1

5

4

6

VII. PROTOPOPIATUL KOZf:PFAT .VA, TIUZA [ CHTUZA ]
88

Soln oc intcr.

89
90

Bor l casca
Krisztur

�

..

91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Ag risu

Ti uza
Caianu mar�
Caianu micu
Dobriculu mare
Petra
Sasarmu
Spelu-mezeu
Sita
Ti rl i si a nu
M i resiu

..
..
..
..
»

.
..
..
..
.

Ag r i � u de Jos,

j . Bistr.-Nă1.
Bor l casa ,
..
Cristurul M ic Bt,
J. Histr.-Nă,.
Ch i uza,
..
Căianu Mare, ..
Că i a nu Mic,
..
Dobric,
..
Pia t ra ,
..

Săsarm,
Spermczcu,

..
..
..
..
..

--

Tîrl i şu a,
Mireş ,

Michaele

1

Mutiu

1
1

Mis�anu

1

Oprea \X'assi l ic
Kl e ps i a I uon
Vi d i c a n u W a ssi l i e
Fosm t1 iu Gavrile
Precup Iuon
Cain ar I uon
Pap u Pavel
Maximilian Iuo n
Pop u Petr u

1

1

1

1
1
1
1
1
1

Maft�i
Laurentiu Cc•or�iu

Branea Simion

VIII. PROTOPOPIATUL SZAMOS-UJVAR [GHERLA]
101
102
103
1 04
105
106
107
1 08
109

1 10
111
112

Solnoc in te r .
..
..
..
..
..
..
u

Bot i n
B enedincu

.
..
..
..
..
..
..

Ceabia
Ciopu
Fizes Gerlei
Malutiu
Mica
Mi n ti ti l u Gerlei

..

Dobîca

Sinthicu

Ujfaleu
Valaszut
Dragu
Babutiu

u

..
..
"

113
1 14

Arpasinteu

1

Braniştea,

j. Bistr.-Năs.

j. Cluj
Batin,
Mănăs t irea ,
Ceaba,
..
Ţop,
..
Fizeşu Gherlii,
Măluţ, j. Bistr.-Năs.
- j. Ciuj
Mintiu Gherlii,
j. Cluj
u

1

j. Ciuj

Şoimen i ,
Vultureni,
Răscruci,

..
..

j. Sălaj

--

j. Ciuj

Băb u ţ i u ,

1
1
1
1
1
1
1

1
1

1

1
1

Szekely Anania
Mazzak Dimitrie
Moldovan Wassilie
Szeszerman Iuon
Hodosiu lacoh
Poppu Simion
Oprea Dimitrie
Kosma luon
Niamtiu Gregoriu

Bahaiu Pet ru
Curtsianu Niceforu
Veres Ilie
Olariu Iuon
Vesianu Gavrilă

IX. PROTOPOPIATUL MAGYAR-LAPOS [ TTRGU LAPUŞ]
1 15

Sol noe inter.

1 16

.
..
..

1 20

..

.
"
..
..
..

1 21
122

..
..

.
.

117
1 18

119

»

81

Suciu de jos
Batiz poi ana
Boiereni
Lar�a
J.apusiu roman
J . ap us i u un ga r
Rohia
Grosi

Suciu de Jos,
j. Maramureş
Po i a na Botizii, "
---- ----

Lăpuş,

Tîrgu

Uipuş,

--

u

Groşi,

Tnglobat Cristur-Şieu ; cf. C. Suciu, op. cit., I, p.

"
..
..
"

"
175.
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Iuon

1

Coman

1
1

Barkas

1

Bozgo Nucu

1
3

1
1

Simon
Man Aurelu
Ciceu Axentie
Moldovan Iuon
Rodaru Isidor
Rosiu Isidor
German Theodor
Popu luon

ŞERBAN POL\'ERE.JAN

204
2
- - · -- --- -

123
124
1 2!>
1 26
1 27
1 28
129
1 30

Solno.- i n ter.
..
..

..
.
..
"
"
"

..
.
..
..
.
"

Kccsed
Cuhlcsia ung.
Dohoca

Iclodu mare

I d od ,

Stoianu

Fundă tura,
L u na dl'" Jos,
l .ujcrdiu,
Stoiana,

131 Dohîca

Tcoculu d e j o,

Tiocul

1 32
133

T\ oln·uri
·
V�le a (Teutiu)

"
.

T iol t i m ,

Vale,
�

1 35
136
1 37
1 38
139
140
141
142
143
1 44
1 45
1 46
147
1 48
149
1 50
1 51
1 52
1 53
1 54
1 55
1 56
157
1 58
1 59
160
161
162

Zagra s�
Telciu
San Georgiu

---

"
.
"
"
"
"
"
"
"

--

"
"

"

.
"
"
.
"
"
"
"
.
"
"
"
.

6

Ki rlibaba

Maieru
Magura
Mocodu
Mititeu
Muresiani
Nassad
Nepos
Parva
Pojen
Rebra mare
Rebrisora
Rudna noua
Rudna vechia
Strimba
Runcu
Salva
Poiana

Sîngeorzu Nou,
Bichigiu,
feldru,
Alunişul,
Coşbuc,
Il va Mare,
Il va Mică,
Leşu,
Cîrlibaba, j. Suceava
- - j. Bistr.-Năs.
Măgu:·a Il vei, "
Mocod,
"
Mi t i tei ,
.
Mureşenii fiîrgăului,
Năsăud,
"
--

Poienile Zagrei,
Rebra,
Rebrişoara,
Şanţ,
R od n a,
Strimba,
Ru n c u Salvei,
--

1

Poiana Il vei.

"

"
"
"
"
"
"
"
"

1

Vcrmesian Thodor
Nemc5 I u o n
Nemes Aron

Mora Iuon
Buciaru Iacoh

1

1

Cos ma luon
Arca Isidor
Pataki Ceorg.

1

Ra d uly Iuon

1
1

Taios Teodor
[ vacant]

4

Nascutiu luon
Muresan Basil
Cucma Anki
Muscan Andrei
Pop Roman
Ionasu luon
Georgitza Iosif
Miron luon
Popu Iacob
Boiaru Andrei
Rusu Procopiu
Tomi Clementu
Nechina Gavrilă
Malaiu Michaiu
Lizir Danila
Domide Michaile
lsak Danila
Bulbuk Alexa
Tirilla Gavrilla
Rusu Nic.
Antonu Nic.
Tofanu Petru
Stuigaru Wassilie
Popu Iacob
Catarigu Zacharie
U.zar luonu
Chirul Cosma
Popp Zacharie
Ferentz Iuon
Pavelia Stefan
Mutu Georgiu
Popp Basiliu

1

"
"

Năsăud,
j. Bistr.-Nă�.

feldra
Gaureni
Hardeu
Ilva mare
l l va mică
Lesiu

1

j. Cluj

Ncszeudu lr!

Bikisiu

1
1

de Jos,

1 34 N:is:iud

"

1

..
"
"
"
"

XI. VICARIAT RADNA [RODNA]

..
"
.
"
.
"
"
"
"
"
"
.
"

1

A l u niş,
j. Cl uj
Cublcşu Som�şan
j. l.luj
D:i bîca ,
..

In cu
l .u na
Legiardu

·---·

5

4

3

X. PROTOPOPIATU I . J .<'>SARD f LUJERDllJ ]

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1

82 Şcoală "capitală" (principală) ; vezi V. Şotropa şi N. Drăganu, Istoria fcoalelor năsău
dme, Năsăud, 1 913, p. 25-59.
83 Localităţile Zagra şi Telciu sînt consemnate şi la poziţiile 1 66, resp. 1 64 . Le-am con
siderat ca avînd fiecare o singură şcoală cu 2 învăţători.
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1631
164
165
166

N ă s ăud

2

..
..
..

167j Dobîca
168 Solnoc inter.
169 .. .
170 .. .
171 .. .
172 .. .
173 .. .
J74 ..
175 .. ...
176 .
177 ... ..
178 .. .

3

1
1

Suptlaiu

Telc i u

Tiha Bcrgoului
Zagra

1

1

4

1

1
1
1

Sul pai, j. Bistr-Năs.

--

.

Tiha Bîrgău!ui, ..

--

..

1

XII. PROTOPOPIATUL ORMANY [ ORMAN]

1 Hasdatu

1 Hăşdate,
-Li vada,
Ghirolt,

Ti r e u
Dcndeleagu
Girolt

j. Cluj

1 1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

j . Mureş

j. Cluj
..
Pintic 84,
..
Orman,
..
J ich işu de Sus, ..
]ic hi şu de Jos, ..
Codor,
..
-..
ll u ne şt i,
..
- ..

Pinticul rom.

Ormanu

Dichisiulu de sus

Dichisiulu de jos
Kodor
Ni ma
Sep la u
G herla

c

6

5

Cc!siu Samson
Ikesu Georgiu
Frunzila Georgie
Maniu Macedon

j Murcsianu Ion

Horgosiu Gcorgi u
Baieru l uon
Borbely Wassilie

Mora r u C- ti n

Poppu Marcu
Albcrt Iuon
D uka Alex i u
Campanu Georgiu
Leschianu I uon
Lc � ch i anu Aro n
Szaleo Georgiu

XIII. PROTOPOPIATUL REITEG [ RETEAG ]

179
180
181
182
183
18-l
185

Sol noe imer.
..
..
..
..
..
.
..
..
..
..
..

1
1
1
t
1
1
1

j. Ciuj
C:uzdrioara,
..
Retcag, j. llistr-Năs.
Ncgrilc:şti
..
Lc le ş ti,
..
j. Cluj
Strimbu,

Cîţcău,

Keczkeu
Kuzdriora
Rcttcagu
Negrii eşti

Lclcsti

Strimbu

Ciccu-Mihăcşti,
j. Bistr.-Năs.

Mihai le şti

Poda r u Di m i t ri e
I l esu Gabriclu
S uc i u A l c x .
Yoga (;eorgiu
Cosma l uon
Gyorgyan Atanasie
Pi n tc G a o r

b

XIV. J>ROTOPOPIATUL SZf:: K [SIC]

186
187
188

189
190

191
192
193
194
196
197
198

195

199

Dobîca
..
..
..
..
..
"
..
..
..
..
.
..
.
84

85

Bomi u

Giolcz
Szil va su
Djiulateleku
Szekulaj
Szin Z su de
Szava
Neszlau
San Martinu
Mi kola
San Ioanu
Sziku
Marokasza

Puinu

\

llonţ,
Ghiolţ,
Silivaş s;,
Coasta,
Săcălaia,
Sîntejudc,
Sava,
Năsal,

Sînmărtin,

Nicu la,
Sîntioana,
Sic,
Tă u şe ni ,
Pui ni,

j. Cluj
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.
.
..

1 1 Campanu Wassilie
1
Pu şc a ri u Thcodo ru
1 Kac.ty Alcxia
1 Asztalos Petru
1 Gliga luon
1 (;rama Petru
1 Osianu Petru
1 Murcsianu C-tin
1 Ma.:v· luon
1 Juga l uon
1 Morar Thodor
1 Farkas Iuon
-

lnglobat Dej ; cf. Bul. 0/., p. 929.
Jnglobat Gherla; ibidem, p. 930.
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2

4

3

5

6

XV. PROTOPOPIATUL SZLJRDUK [ SURDUC]
--200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
21 3

214
215
21 6
217
218

Suclltard,
G î rbo u ,
I\Iăhal,

Szukutand

»

:\Iahalu

Gîmbou

.,
"

Sol noe i n tcr.
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Brigbiu
Ce ac a
Codmcnisiu
Kriszrolcscl
Kristolcsel mare
Muncclu
Regna
Sz a lon a
Surducu
Saloman
Szalha

Solnoc intcr.
"
"
"
"
"
"
"
"

Rusu
Fodora
Hazmasu
Simisnea
Valea-grosi! ari

1 Brîglez,

!

i

-Cormeniş
Cristolţel,
Cristolţ,
i\Iuncel,
Rogna.
Solona,
Surd li(:,
Solomon,
�alha,

1

1

fl

"

1

fl

1
1
1
1
1
1

j. Sălaj
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

1
1
1
1

1

Popp luon
Mureşianu Iosif
Asztalos Petru
Popu Iosif
Raasnemisiu Iuon
Hoszszu Iuon
Tiermunea Iuon
Petran Simion
Murcsianu Iuon
Raffa luon
Brebanu Simion
Dancu Wassilic
Tite Wassilic
Garboianu Alcxiu

XVL PROTOPOPIATUL VAAD [ VAD ]

219
220

"
"

,.
"

Dobrocsina
Bogat a rom.

221
222

"
"

"
"

V .Ud

Bogata un g .

-

Rus,
j. Sălaj
-"
Hăşmaş,
"
Şimişna,
"
Va�ea Groşi lor
j. U uj
Dobrocina, j. Sălaj
Ilogata de Jos,
j . U uj
Boga t a de Sus, "
Va d ,
"

1
1
1
1
1
1
1

-

-
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1

Chiforu Anani e
Albertu Iuon
Popp Pantelim()11
Banu Nicolae
Gavri�u Iuon
Gavrisu Wassil
neocupat
neocupat
( ;rcgoriu Mich ai le

T

A

B

privind numărul şcolilor elementare româneşti şi al
din care:
Comitatul,

Numărul şcolilor
principale (capi t ale)

districtul,
c au u l
s

n

Ur
or.

.

1

1

1 /
Ur.
cat.

Total

2

Sol noe inter.

-

Dăbîca

-

-

-

-

Cluj

-

-

Turda
Alba de Jos

-

1
1

-

-

1

-

1
1
1

Tîrnava

-

-

-

Alba de Sus

-

1

-

2
1

-

făgăraş
Năsăud

2

-

Braşov

-

3
1
2

Bistrita

-

-

-

Trei Scaune

-

-

-

Ciuc

-

-

-

Odorhei

-

-

-

Mu eş

-

-

-

Ar ieş

-

-

-

Orăştie

-

-

-

Sebeş

-

-

Miercurea

-

2

Sibiu

-

1

Mediaş

-

-

Sighişoara

-

-

Nocrich

-

-

Cincu Ma re

-

-

Rupea

6

•

1 1
Ur.
cat.

-

6

Total

lir.
or.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

l,;r .

cat.

-

-

-

cu
Gr.
o r.

4

-

9 16
3 11
14
11
2
11
35
1
7
3
3
18
14
12 2
2
21
15 1 5
1 2 1 704 1 7 67 1

-

1 1 Total

52 122 174 52 1Hl 1 7 1
32 74 106 32 71 1 103
41 132 173 41 129 170
48 99 147 48 99 147
89 94 183 88 84 1 72
107 24 131 107 24 131
29 71 100 29 69 98
35 15 50 34 13 47
48 30 78 46 29 75
6 39 45 5 37 42
39 25
39
25
1
1
1
1
15 14
15
14
8
8
8
8

-

-

TOTAL:

l.7r.

or.

Şcoli populare
1 în vă�ător

cu

3

-

Hunedoara

Numărul şcolil01
populare (t r i v ia le)

Şcoli populare

1 1
lir.

ca t .
5

-

-

-

-

-

-

2

-

2
1

14
1

-

-

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

Gr.
or .

1 1
l,;r.

c

at .
6

-

2 1 2
3 3
2 2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

1

1

2
-

-

-

-

2

3

3

3

14
1

-

-

8•

1

2
1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1
3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

l.:ir.
or.

Total

-

25 9 16 25
14
3 11 14
14 14
14
11 10
1
1
10
13 7
1
4
4
8
52 31 14 45 4
4
21 17
3 20
1
1
14 13
1
1
13
14 11
2 13
1
1
23 20
2
1
22
1
20 1 15
5 20
1
1471 1 67 1 1 737 1 1408 1 33 1 8 41
-

cu locuri vacante

-
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Dintre acestea, 2 posturi ocupate de cantori bise riceşti .

Total

Nr. total al şcolilor
româneşti (col. 2 +3)

Şcoli populare

2-3 învăţăwri

1

22

52

1 1 Total
l:ir.

cat.
7

1 22

74
32
41 132
48 100
89 95
108 24
29 7 1
35 1 5
49 1 32
6 40
41
1
15
8

!l

2

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9
3
14
11
1
11
3 37
18
14
12
21
15
23 1 710 1
-

-

-

16
11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2
18
3

1 74
106
1 73
148
184
132
100
50
81

46

41
1

15

8

-

25

14
14
11
13
55
21
14
14

2
2 23
5 20
773 1 1483 1
-

E

A NEXA

L

IV

invăţătorilor din Transilvania în anul 1 865.

1 1

Gr.

Ur.

car .

or.

învăţătorilor
î n şcolile populare

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

3

-

-

3

-

11

-

3
1

-

-

2
4

-

-

tir.
or.

Total

8

-

3

-

1

3

-

5
4
11

-

lir.
cat.

9

50 1 18
32 71
40 131
42
97
82
85
105 24
29 67
37 14
48
26
7 41
66
1
1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

-

1

-

8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24

11

l n văţători

;-.Jr,

Nr. învăţătorilor
In şcolile principale

16

-

8

16

-

9

3

11

13

12
15 i
·39
19
15

1
1

-

1

-

13

3

2
13
22
2
5
15
35 1 729 1 736
1

-

1

Nr. învăţătorilor

care

care deservesc 2 şcoli
în aceeaşi localitate
grade diferite

de�crvesc 2 scoh în
localităţi diferite

rmal

168
103
171
139
167
129
96
51
74
48
66
1

16

8

Gr.

or.

2
-

1

6
4

2

lir.

ca t .

2

4

-

-

-

1

-

-

-

-

-

6
4
2

-

-

l:ir.
or.

Total

10

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

l:i r .

cat.

11

1

Total

Gr.
or.

1 1
Gr.
cat.

12

Total

2

-

-

-

X

-

-

-

X

X

-

-

X

-

-

-

X

X

-

-

-

X

X

-

-

-

X

X

-

-

-

X

X

-

-

-

X

X

-

-

2

X

X

X

X

3

X

X

2

-

3

-

-

-

-

2
3
2

-

4

-

-

X

A

-

-

-

-

X

X

-

-

-

y

X

-

-

-

(col. 8 + 9)

1 1 Total
50 118 168 1
32 1 71 103

Gr.

or.

13

40 131
42 100
82 86
108 24
29 67
37 14
51 28
7 45
77
1
16
8
-

-

-

-

-

-

-

X

X

-

-

-

-

-

-

X

X

-

-

-

-

-

-

-

X

X

-

-

-

-

-

-

-

X

X

-

-

-

-

X

X

-

-

-

-

X

X

-

-

-

-

-

X

X

-

-

-

-

X

X

-

-

-

-

-

X

X

-

1

-

-

-

X

X

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

-

--

-

-

1

-

2

-

.

-

-

9
3
13
12
15
46
19
15
13
22
15
13 1 753 1

X

X

-

-

-

-

-

-

-

X

X

-

-

-

-

-

-

-

X

X

-

X

X

-

5

22

5

5
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-

--

ŞI

popul3re

din care:
Localităli
cu şcoli
de ambe
contes1uni

Gr.
cat.

-

-

Nr. localit.
cu şcoli
principale

Nr. total a l
învăţătorilor

-

25
14
13 1
12
16
52 1
22
15
15
24
20
1 1465 1 17
-

1 1 1 1

lnvăţători care
deservesc 2 şcol i în
aceeaşi localitate,
con fesiu n i diferite

16
11

-

1
14
3

2
2
5
747
-

1

171
142
168
132
96
51
79
52
77
1
16
8

25
14
13
12
16
60
22
15
15
24
20
1 . 1500 1
-

14

168
106
168
134
161
131
92
44
63
6
39
1
15
8
25
14
14
11

-

Il

46
19
14
12
22
17
1341

15

4
2
6
12
23
1
17
4
16
-

-

-

-

-

-

-

-

-

2
10
2

-

3
1
3
106
-

STATISTISCHE BEITRXGE ZUR LAGE DER RUMXNISCHEN SCHULEN
SIEBENBORGENS IN DER ZWEITEN HALFTE DES
19. JAHRHUDERTS

(ZUSAMMENI ASSUNC ;)

Die Arbeit zeigt an han d unverăffendichtcn Mat erials die Lage dcr ruma
nischen Schul en S iebenbiir gen s und ihrer Lehrer im Jahre 1 865.
Di c s tati s tischen An gaben sincl in zwei nach elen Glaubensbckenntnisscn
ge trenn t angclegten Verzeichnissen en thalten, clic von den kirchlichen Obcrbe
hărdcn dem s i c benbiirgi sche n G u bern i um c i n ge re ich t wurden. Das Gubcrnium
gcnchm i gte diesc V e rzei ch n i s se am 3. August 1 865 u n d liess sic im Druck elen sie
benbiirgischen ă r tl i che n Verwaltungsbehărdcn zu gehcn , die nur dcn in diescn
Listcn cnthaltencn Lchrcrn Be frc i u ng vom Militărdienst gcw:ih rcn konnten.
Aus elen Verzcichnisscn gcht hervor, dass cs 1 865 in elen 26 \'crwaltungs
bczirken des damaligcn G rossfiirstentums Sicbcnbiirgcn (Komitate, Sti.i hlc und
Dis tr i ktc ) 1 2 rumănischc Hauptschulcn und 1 47 1 Volksschulen gab. 704 dcr
Lctztcrcn w are n g ri ec hi sch or todo x und 767 gricchisch-katholisch.
An elen H a up tschu lcn wirktcn 35 Leh rcr an elen \'olksschulcn 1 465 . Von
ele n Volksschullehrern waren 729 griechi sch-o rtodox und 7 36 gricchisch-katho
lisch.
l n s gesa m t g ab es i m Jahre 1 865 in 1 3 4 1 O r ts ch aften S ieb e nb ii r g c ns r u m a 
nische Haupt- und V ol kss chul en, davon in 1 06 Ortschaften Schulcn beitlcr
-

,

Konfessionen.
Durch die authentische und umfassendc Dokumen tation stcl l t clic :\rbcit
c i n en \VCrtvollcn Beitrag zur Er for sch u ng cler Gcschidnc des rum:inischcn
Schulwesens in Sicbenbiirgen in cler zwciten Hălftc des 1 SI . Jahrhundcrts da r
.

http://cimec.ro - http://istoriebv.ro

http://cimec.ro - http://istoriebv.ro

Scmiccntenarul unirii Transilvaniei cu România
( 1 918-1968)

http://cimec.ro - http://istoriebv.ro

http://cimec.ro - http://istoriebv.ro

GLASUL ARDEALULUI

- ziarul bra�ovean al unirii naţionale de la 1 decembrie 1 9 1 8 de ION NICOARA

În toamna anului 1 9 1 8 lupta de veacuri a poporului rom�n din Transil
vania pentru libertate şi unitate deplină politică intră În faza sa finală. Mişcarea
revoluţionară burgheza-democratică, care se desfăşura în toată monarhia austro
ungară, a cuprins şi Transilvania. Lupa revoluţionară a proletariatului pentru
revendicări p roprii de clasă şi a ţărănimii pentru pămînt, se îmbina cu lupta
pentru unirea Transilvaniei cu România.
În fruntea acestei lupte se afla burghezia naţională, in special intelectuali
tatea progresistă legată de masele populare. Ca organ reprezentativ al poporu
lui român din Transilvania s-a format Consiliul Naţional Roman central din
.\ ratl, elin 6 reprezentanţi ai Partidului Naţional Român, şi 6 ai Partidului So
cial-Democrat 1 .
In judeţe şi comune, în cadrul unor atlunări populare se constituiau con
silii naţionale judeţene şi comunale, iar pe lîngă acestea şi sub îndrumarea aces
wra, se alcătuiau gărzi naţiona•le româneşti.
În Tara Bîrsei şi la Braşov, mjşcarea revoluţionară a Început la sfîrşitul
l unii octombrie. Dorind să îndrume mişoarea revoluţionară pe calea intereselor
lor şi a menţinerii vechiului stat maghia•r, adaptat la noile condiţii aşa-zise
.. democratice" , virfurile conducătoare maghiare şi săseşti ale j udeţului şi ora
�ului Braşov, au format un consiliul naţional judeţean din cîte 2 reprezentanţi
ai maghiarilor, saşilor, românilor şi ai socia•l -democraţilor, consiliu pus sub pre
şetlinţia vice-comitelui L. ServatJi.us 2.
Delegaţii populaţiei româneşti din Braşov, V . Saftu şi N. Garoiu, au tle
clarat În prima şedinţă a consiliului, că poporul român nu reeunoa�te nici o
autoritate în Transilvania decît Consiliul Naţional Român central şi că românii
braşoveni rămîn credincioşi declaraţiei făcute de către Partidul National Român
În parlamentu l din Budapesta la 1 8 octombrie 1 9 1 8 3. La 1 noiembrie 1 9 1 8
fruntaşii populaţiei româneşti din Braşov a u hotărît convocarea unei adună ri
p1)pulare pentru ziua de 2 noiembrie, adunare la care au participat locuitori ai
1 Miron C o n s t a n t i n c s c u , În Des:ivîrşirca unificării statului 11aţional rumân, Unirea
Fr.rnsil-..•,mici cu vechea Românie, Bucurqt.i, Edit. Academiei, 1 968, p. 370.
2 "C az�t.l Transilvanic•i" , nr. 1 28/ 1 91 1 L
' 1 "Kronst:iJtcr Zcitung", nr. 256/ 1 91 1 L
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Braşovului şi ai j udeţului. Adunarea a ales din sînul său un consiliu naţional,
care s-a •intitulat "Sfatul naţional român din Ţara Bîrsei" 4 .
Format din 35 membri, din care 23 reprezentau comunele din judeţ, con
siliul şi-a designat un comitet executiv al cărui preşedinte era protopopul V.
Saftu, secretar, P. Munteanu, iar ca membri : T. Brediceanu, I . Cristea, P. Debu,
Gh. Dima, Ov. Dante German, I. Peteu, C-tin A. Popovici, Şt. Popovtici,
I . Prişcu şi Dr. N. Stinghe ;;_ Faptul că din a'Ceştia, 5 erau profesori ai şcolilor
române centrale -din Braşov, demonstrează caracterul p rogresist şi contribuţia
acestor şcoli la lupta pentru revendicările naţionale.
Curînd după aceea s-au creat, in cadrul unor adunări populare, consilii
naţionale În toate comunele din Ţ<a ra Bîrsei : la 6 noiembrie în Cohalm (Rupea),
la 10 noiembrie În Bran, la Doboli şi Tohanul Vechi În 12 noiembrie, la Do
bîrlău şi Zărneşti În 16 noiembrie 1 9 1 8 ş. a. Numărul membrilor varja de la
comună la comună. Astfel la Doboli era compus din 7 membri, în t·i mp ce la
Tohanul Vechi din 24, iar la Zărneşti din 70 membri r.. Fiind formate din
reprezentanţi ai tuturor cla'Selor şi păturilor sociale ale poporului român, aceste
consiJ.ii erau organe democratice, care aveau drept scop l upta pentru înfăp
tuirea principalelor sarcini care reveneau revoluţiei burgheza-democratice din
acea etapă: dezmembrarea Austro-Ungariei şi unirea• Transilvaniei cu vechea
Românie pentru desăvîrşirea unităţii politice, unire care avea caracter de
lcgitate.
.
Membrii consiliilor naţionale româneşti erau vechi luptători pent ru cauza
românească. Unii din ci ca : V. Saftu, Gh. Dima, I. loSJif din Rupea şi alţii
erau de-abia Întorşi din Închisorile şi temniţele în care i-a aruncat ocîrmuirea
habsburgică. P. Dan din Zărncşti, R. Cristoloveanu din Rîşnov �i N. JJamzea•
din Tîrlungeni, fuseseră condamnaţi la moarte �i au scăpat doar În ulti m el e
ore Înaintea execuţiei, datorită precipitării evenimentelor şi Începutu lui revo
luţiei în Austro-Ungaria 7, la 25 oct. 1 9 1 8, după trei ani şi trei zile de temniţă
grea s.
Intr-o adunare popula'ră, din .l noiembrie 1 9 1 8 , s-a înfiinţat garda naţio
nală din Braşov, şi apoi, treptat, În toate comunele. Pentru organizarea şi con
ducerea gărzilor naţionale a fost constituit un consiliu militar, comandantul
acestuia fiind profesorul Aurel Ciortea 9. Aceeaşi adunare a hotărît ca activi
tatea Sfatului naţional din Ţara Bîrsei să fie susţinută printr-un ziar. Deoarece
Gazeta Transilvaniei, începînd din 1 0 oct. 1 916, adică după retnagerea armatei
române din Braşov, a fost cumpărată de către Tisza prin agenţi de ai săi şi
desfăşura a activitate ostilă intereselo•r româneşti, adunarea a' opinat pentru prenr. 1 2 1 / 19 1 8 .
5 "Gl asul Ardealului", nr. 1 / 1 9 1 8 .
G Ibidem, n r . 2, 5 , 8, 1 0 (Toate numerele "Glasului Ardealului" a u apărut Î n anul 1 9 1 8 .
D e aceea n u mai repetăm anul).
7 T. A 1 b a n i, Douăzeci de ani de la unire, Inst. de arte grafice "Grafica", Oradea,
1 938, I, p. 57-58.
a Ibidem, p. 62.
9 "Glasul Ardealului", nr. 1 5 ; I. Nicoară, Aspecte privind
contribuţia braşovenilor la
lupta pelltru desăvîrşirea unităţii naţionale a poporului român (1918), În Studii şi articole de
i.<torie, XI, 1 968, p. 1 8 5-2 1 0.

4 "Gazeta Transilvaniei",
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luaroa ziarului Gazeta Tramilvaniei de la proprietarul său, Arscnie Vlaicu.
Profesorii Ilie Cristea, Dante German şi Romulus Dragomir au fost Însărcinaţi să
trateze cu acesta. Arsenie Vlaicu pretindea îmă o sumă mare de bani 10 ; de aceea
Consiliul naţional român din Ţara Bîrsei a hotărît editarea altui zi,ar. Acesta'
a fost Glasul Ardealului, înlocuind p ropriu-zis Gazeta Transilvaniei, care îşi
înceta, temporar, apariţia', 1a 12 noiembnie 1 9 1 8 . Primul număr al ziarului
Glaml Ardealului a apărut În 9 noiembrie 1 9 1 8, sub redacţia unui comitet din
care amintim pe Ilie Cristea şi Dante German, care erau şi membri ai Comi
tetului executiv.
Ziarul apărea zilnic, în format normal, cu 4 pagini. Unele numere a,u
apărut cu anexe. In total au apă!'llt 49 de numere, între 9 noiembrie şi 30
decembnie 1 9 1 8 .
I n cuvîntul său "Către cititori", apărut în primul număr, redaqia ziarului
mărturiseşte şi precizează scopurile urmărite: " luminarea poporului nostru
asupra intereselor sale imediate, îndrumarea lui În a'Ccastă clipă - o scînteiere
cu valoare deosebită - care trebuie bine gîndită şi folosită" 1 1. Glaml Ardea
lului apărea deci ca o necesitate imediată, pentru a lămuri şi mobiliza conştiin
ţele româneşti În acel moment istoric pnin care trecea poporul nostru. Era• un
zia•r al unirii şi o expresie a tumu!tuluiÎ revoluţionar din noiembrie-decembrie
1 9 1 8, desfăşurat în jurul celei mai importante dintre problemele românismului :
uni rea. Apariţia şi existenţa acestui ziar, Întreg conţinutul său, dovedesc Încă o
dată că unirea Transilvanici cu România n-a• fost rezultatul unui hazard, nici
o manifestare spontană a unui popor obidit, care ieşit deodată la lumina liber
tăţii şi, orbit de strălucirea ei, .a făcut un pas dictat de momentul ·respec-tiv.
Hotărîrea de unire a fost un •act firesc, ca• şi rezultatul unei intense actJivităţi
de pregătire, de lămurire, rezultatul unei gîndiri îndelungi a cărei maturitate
avea la bază veacuri de muncă, de năzuinţe, de lupte şi suferinţe comune.
Intr-unul din numerele sale, Glaml Ardealului îndruma poporul ca înainte de
adunarea de lat Alba Iulia să-şi concentreze gîndurile pentru a fixa În veşnicie
principiul politic al unirii naţionale, întocmai ca sculptorul genial crezul său
în marmură 1 2.
Ca hotărîrea de unire să poarte pecetea maturităţii, ziarul a desfăşurat
o activ;itate intensă pentru orgalllÎ zMea de comitete şi gărzi naţionale române5ti
În toate oraşele şi comunele din Ţara Bîrsei. De aceea el publică Apelul Con
siliului naţional român din T<��ra Bîrsei inrt itulat " Fraţi '!"omâni", o chemare
însufileţită, adresa�tă poporului pentru a se strînge în jurul Consiliului naţional
român, şi totodată un îndemn hotărît la orgalliÎzare: "Români din toate unghiu
rile ţării, organizaţi-vă! Alegeţi în fiecare cerc sfat naţional, care să ftie
mijlocul de Înţelegere între partidul naţional •român şi popor" 13. PubLică
convocănile adunărilor popuilare din diferitede localităţi, ca şi hotărîrile acestora,
componenţa comitetţlor şi gărzălor naţionale. Dar nu ca un scop în sine, ci
10
11

12

13

Arsentie V 1 a i c u, Memorii,
" Glasul ArdeaJului", nr. 1 .

Ibidem,
Ibidem,

nr.

nr.

mss,

Arh.

st.

Braşov, f.

n.,

p . 8.

16.
1.
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pentru ca prm ele poporul să-şi poată exprima şi real1iza năzuintde de l·i bcr
tate ŞI uni tate " . . . ca atunci cînd ni se va cerc, fie şi mîine, ca un singur
om să se 11idice 'toată suflarea românească întru proclamarea drepturilor sale" 1't.
În acea vreme de prefaceri revoluţionare, Glasul "1rdealului a fost o
adevărată tribună de luptă pentru deplina unitate poLitică a poporului român,
de mobilizare conştientă şi însuUeţită a tuturor forţelor populaţiei româneşti
din Braşov şi Ţara Bîrsei la acţiune pentru realizarea statului unitar .român.
Aceasta era ideea centrală a •t uturor articolelor de fond ale z1an�lui.
Astfel, în numărul al doilea, în articolul intitulat "Stat naţional" n,
redacţia ziarului, după ce anal,i zează Întreaga dezvoltare istorică a poporului
nostru, conchide că unirea Transilvaniei cu Româruia şi formarea statului
unitar este o urmare firească a acestei dezvoltări şi o condiţie pentru mersul
ei înainte. În numărul următor, artJicolul de fond cerea adunării naţionale a
Transilvaniei care va fi convocată "Să desăvîrşească statul naţional unitar".
,,Voinţa noastră" 1G este intitulat un talt articol de fond, ca•re se încheie cu
exprimarea categorică a dorinţei de unire : " . . . Lozinca noastră este: Unirea
tuturor româ111i lor Într-un singur stat ! " . În numărul al optulea relatează că adu
narea naţională a sătenilor elin Şercaia, Veneţia şi Vlădeni, de la U noiembrie,
a cerut să se convoace urgent o adunare naţională a Transilvaniei " pentru a
decreta alăturarea Ardealului la România" 1 7• În acelaşi scop, paginile sale sînt
pline de studi:i şi materiale referitoare la trecutul istoric al poporului, la uni
tatea de origine, de limbă, de obiceiuri, de viaţă economică, de luptă pentru
apărarea libertăţii şi independenţei sa<l e. Nu lipsesc versurile unor scriitori con
sacraţi ca: Vasile Alecsandri, Andrei Mureşianu, Octavian Goga, Andrei Bîr
seanu, George Coşbuc, dar şi versuri ale unor entuziaşti ai vremi·i de unire 1 1'\.
începînd de la 1 5 noiembrie, după ce Comitetul Naţional Român central a
hotărît convocarea Adunării Naţionale la Alba Iulia, fiecare număr al ziarului
publică chemări către popor, inv.itîndu-1 lta măreaţa adunare pentru a-şi afirma•
cu tărie drepturile 1!1. O chemare În versuri intitulată ,,Români fericiţi", publi
cată de prof. Pavel Percea, se impune prin sensibilitate, cît şi prin folosirea im
perativelor " veniţi", ,.cîntaţi" , ,.grăbiţi" , adresate nu numai strămoşilor, buni
cilor, eroilor, bărbaţilor, femeilor, ci şi munţilor, dealurilor, rîurilor, valurilor,
trezind cititorului imaginea legăturii indestructibile dintre popor şi plaiurile
H

Ibidem.
Ibidem, nr. 2.
16 Ibidem, nr. 16.
17 Ibidem, nr. 8 .
1 8 f n numărul 2 al ziarului sînt pu hl i c a te \'ersurilc ,.Neam liher" semnate de I . Prişcu,
din care reproducem primele două strofe:
r n groaznice vărsări de sînge
Jenfitu-s-au atîţi voinici,
Rascump:lrînd viaţa noastră
Prin moartea lor de mucenici.
Aproape-i vremea proorocita
Sub ale izbăvirii zori
Cutremurat se simte neamul
De-ai hucuriei calzi fiori.
19 G l a sul Ardealului", n r. 1 3.
1 :.

"
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ardelene. Natura este şi ca chemată la adunare. Dante German, în articolul in
titulat "La Alba Iulia " , cu accente de un pa'triotism dinamic, cheamă la Alba
Iulia - să-şi îndrume nepoţiti - figurile strălucitoare ale lui Mihai Viteazul,
Horca, Cloşca şi Crişan, ca şi ale conducătorilor adunării din 3/1 5 mai 1 848 de
la Blai. Glaml Ardeahtlui urmăreşte ca• unirea să fie exprimarea firească a
voinţei fiecărei clase şi pături sociale a poporului roman, ,.O unire de bună
voie, Într-o deplină armonie" 20.
ln acelaşi timp cu propaganda naţ,i onală din perioada de pregătire a Adu
nării Naţionale de la! Alba Iulia 2t, ziarul duce o luptă neîncetată impotriva
reaqiunii austro-ungare, ca şi Împotriva tuturor celor care vor să dezbine po
porul roman din Transilvani1a şi să împiedice, într-un fel sau altul, unirea.
Această luptă este plină de vervă, de multe ori incisivă şi necruţătoaore. Se
remarcă, cu deosebire articolele lui Ilie Cristea. Unele semnate, a!Jtele nesemnate,
dar a căror paternitate este uşor de recunoscut, după combativitate, după logica
stdnsă a argumentării şi clanitatea ideilor. Cităm articolele incitulate "Je soais
mon histoire" 22, "Să fie lumină" �3, "La liman 2'•" , "Zvîrcoliri neputincioase"2.5,
" Încercări disperate" 26, "Licvidare" 27 etc.
În aceste articole este demascată şi combătută politica noului guvern ma
ghiar al lui Karolyi, care urmărea menţinerea Ungariei în fostele sale hotare
medievale , ceea ce ar fi lipsit popoarele nema'ghiare de libertatea naţională. El
cere noului guvern să vadă realitatea şi să rupă cu vechea politică a lui Tisza şi
,\pponyi faţă de Transilvania, să fie cu adevărat un guven democrat 2R.
Întreaga agitavi·e a cercurilor conducă•t oar·e ale Ungariei şi campania de
presă desfăşurată de ele Împotriva politicii de deplină unitate şi independenţă
poliuică pe care a adoptat-o poporul roman din fosta împărăţie dualistă,
este pentru cercurile de la Glasul A rdealului, o expresie a furiei neputin
cioase " . . . mînia lupului căruia îi scapă oaia" 29• Reproşează foşcilor stăpîni
tari incapacitatea de a Înţelege cerinţele vl!"emii, de a sta împotriva voinţei
popoarelor şi a cursului •iSJtoriei, care nu-şi dau seama că " pămîntul apaJrţine
celor ce-l locuiesc" 30, deci poporului roman.
După eşuarea tratativelor de la Arad, purtate de către Comitetul Naţio
nal Român central şi delegaţii guvernului maghiar, Oszk:ir J3.szi 31 a contestat
zo

Ibidem, nr. 1 5.
21 i\f iron C o n s t a n t i n e s c u, op.
22 " Glasul Ardealului", nr. 1 5 .
23 Ibidem, nr. 6.
2l Ibidem, nr. 15.
26
z.;

27
28

Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem.
Ibidem,

cit., p. 37R.

nr. 13.
nr. 1 7.
nr. 7.

28
nr. 1 2. Articolul este intitulat " La liman" şi semnează Ilie Cristea, exclamînd,
plin de bucurie, că "sîntem liberi . . . după o mie de ani! . . . O mie de ani din gîfîitul piep
tuhli nostru le-am făcut (stăpînitorilor străini) muzică· alinătoare de dureri, din bobii grei de
sudori, băutură chemătoare de plăceri, iar din hecatombele de cadavre, temelii pentru palate".
30 Ibidem, nr. 1 3.
31 Miron C o n s t a n t i n e s c u, op. cit., p. 380-384. In discuţiile de la Arad, dele
gaţia guvernului ungar cerea românilor, în condiţiile anilor 1917-191 8, să renunţe la dreptu
rile de autodeterminare, la independenţa şi suveranitatea de stat.
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hotărîrile Comitetului Naţional Român central sub pretextul că n-ar reprezenta
întreg poporul român. Ră·spunzîndu-i, redactorul ziarului, Ilie Cristea, face
o expresivă caracterizare a unităţii politice a naţiunii române transilvane :
" sub raport politic sîntem o singură voinţă" 32. Consideră grija guvernului
ungar faţă de secui, saşi şi ţăranii români din Transilvania, în cazul cînd
aceasta s-ar uni cu România oligarhică şi boierească, drept o poJitică de
dezbinare, de spargere a rîndurilor poporului român, sortită însă eşecului,
fiindcă poporul român în primul •rînd este interesalt în a-şi crea statul său
unitar, "apoi va şti să măture îna,intea casei sale proprii' şi cu puţină oste
neală va curăţi putregaiul ce-l mai are Într-Însa" 3:!.
Gu accente de revoltă se ridică Glasul Ardealului împotriva atrocită
ţilor la care se dădeau cele m<t�i reacţionare elemente ale fostei Sltăpîniri.
Au fost �ansate în aceSit scop şi liS�te de subscnipţie, cum a fost cazul pentru
familia preotului Ioan Opriş din Cristiş 3".
Periodicul braşovean se pronunţa pentru înţelegere între toate naţiona
lităţile, pentru respectarea omului de orice naţie ar fi.
SpiJritol de umanitate care caracterizează poporul nostru se desprinde din
toate materialele p ubLicate!. Ziarul crirtică, acuză, combate, dar nu vorbeşte de
răzbunare şi nu părăseşne calea legal�1t ăţii, nici faţă de foştii asupri•t ori, nici
faţă de aceia dintre români care au mers pe un drum ostil unirii şi poporului.
Redactonii 'Gazetei Transilvaniei 35, care au colaborat cu guvernuJ reacţi
onar al lui liisza, au foSit pedepsiţi prin ostraciza,rea publică ,, . . . ruperea
oricăror legături poLitice şi sociale cu aceştia" 36.
Auitudinea ·plină de umanism a< conmliilor naţionale române reiese şi din
următorul caz. In ţinutul Rupea primpretorul Tampa l stvan a săvîrşit nume
roase abuzuri şi nedreptăţi şi a dispus arestarea multor luptători, care au fost
aruncaţi în temniţa de la Sopron. In perioada revoluţiei, preşedinte al Consi
liului naţional român din Rupea a fost tocmai unul din cei .arestaţi de către
Tampa l stvan, praf. 1. Iosif. Populaţia ţinutului şi preşedintele consiliului
naţional s-au abţinut de la răzbuna1re şi au dispus arestarea acestuia �i
predarea lui organelor în drept a-1 judeca 73.
Consiliile româneşti îndemnau masele să se ferească de răzbunări, căutau
să l iniştească şi să calmeze furtuna 38 care ameninţa să măture toa<te rămăşiţele
trecutului asupritor. Intr-unul din articole, referindu-se la conducători�
reacţionari ai monarhiei habsburgice se scrie că "urgisitei armate de lăcuste,
pe care În chip de osîndă am purtat-o lungi veacuri În spina•re nu-i cerem
socoteală. Cu ce-ar putea plă·ui marea de sînge ce ne..,au supt-o? N u le
cerem socoteală, dar trebuie s-o îndepărtăm de pe corpul nostru " 39.
:n

" Glasul Ardt-alului", nr. 1 3 .

34

Ibidem, nr. 6 şi 26.

a:J Ibidem, nr. 1 6.

36

Ar.;enie V 1 a i c u, op. cit., p. 9.
G l asul Ardealului, nr . 1 .

:J!I

Ibidem, n r . 6 .

35

Dr. Ioan 1 o s i f, 1 9 1 8 în ţinutul Cohalmului, Amimiri, în "Asrra", nr. 4/1 968, p. 7
as " Glasul Ardealului", nr. 1 7 .
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Scrii torul Emil Jsac cheamă şi el la Înţelegere printr-o antiteza m care
"neamul românesc, ascuns şi ruginit, umilit şi chinuit, cu sînge pc buze şi cu
răni În spate, cu părul zbîrlit şi cu glasul răguşit de foame şi boală, cu
chimcşa sfîrtecată şi cu spinarea arată de biciu, îşi ridică amenin\Înd
toroipanul, dar nu loveşte, nu � rea să lovească, vrea pace tuturor" 40•
Cercurile de la Glasul Arde,r/ului desfăşoară, de asemeni, o poli,tică de
atr.agere a saşilor şi a maghianilor alături de poporul român şi critică, acele
vîrfuri ale secuilor care nu vedea'U cu ochi buni activitatea de unire H.
Însăilează cu bucurie În paginile sale faptul că o bună parte a membrilor
gărzii naţionale maghiare din Săcele, care s-a autodizol vat, s-au Înrolat În
garda naţională română.
Saşii sînt invitaţi să participe la adunarea de la Alba Iulia, de la
1 decembrie, să se bucure şi ci de măreaţa zi, căci "nu li se va cere nici avutul,
nici legea, nici graiul; copiii lor nu vor fi nici bătuţi, nici legaţi În lanţuri
"
de robi, aşa ceva fiind străin poporului nostru '•�. Cum unii conducători
ai saşilor manifestau nehotărîre şi oscilau În problema unirii, Glasul A rdealului
îi critică şi-i acuză de trădare a intereselor propriei populaţii 1:1.
Pentru a strînge legăturile cu socialiştii şi muncitorimea 'română şi pentru
a contracara tentativele de dezbinare Întreprinse printre muncitori de către
duşmanii libertăţii noastre naţionale, sînt publicate revendicările adoptate
de către Consiliul Naţional Român central În privinţa muncitorilor, În care
se prevede şi " socializarea mijloacelor de produqie în mod evolutiv" 41i,
chemînd totodată muncitorii "cu frăţeasca strîngere de m�nă" să participe
la adunarea de la Alba Iulia.
Numărul în care este publicată hotărîrea de unire adoptată de adunarea
de la Alba Iutia, unde ziatrul a fost reprezentat oficial prin Dante German,
a apărut În chenar tricolor. Pc ·tOată pagina îndi se află articolul lui Ilie
Cristea , " Înviere", articol plin de entuziasm şi de bucuria victoriei, fiindcă
" după 1 8 veacuri de î mpilare neamul românesc învie" "5. înfăptu�rea unităţii
pol�tice este considerată C a! Începutul unei noi şi luminoase epoci în viaţa
poporului român, "căci membrele care aveau pînă acum un singur suflet,
vor constitui de-acum şi un singur corp" 46.
Glasul A rdealului relevă rolul maselor şi al luptei acestora în înfăpwirea
unirii ; " . . . la baza eliberării naţionale stă lupta de veacuri a poporului" t.7,
"voinţa n:e amului românesc de pretutindeni" '•8, năzuinţa celor "frînţi pe roa
tă" , sau ,.loviţi În temniţe" '•!l, . . . cununa biruinţei s-a împletit din sudoarea
de ghiaţă a celor ce-au muf!Ît". Reacţiunii maghiare, calfe susţinea că unirea
"

40

42

H

4:J

45

H

·16

47
48

49

Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem.
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,

nr.

nr.
nr.

nr.
nr.

9.

37.
14.
15

şi 26.

19.

nr.

43.

nr.

2C.
4 şi 5 .

nr.
nr.

19.
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ar fi fost i mpusă sub ameninţarea baionetelor armatei române, îi ·răspunde
imediat şi prompt că " uni rea ne-a fost i mpusă de porniri categorice şi irc7.is
tibile" :->0 .
O preocupare constantă a ziarului Glasul Ardealului a fost problema
caracterului statului românesc creat prin unirea Transilvanici cu România.
Discuţiile şi materialele aflate în paginile l ui, cu privire l a acest aspect al
p roblemei româneşti, ni se par pl ine de interes. Pentru cercul'ile din jurul
Glasu'lui Ardealului lupta pentru unire era în acelaşi timp o luptă pentru
democraţie.
încă înainte de 1 decembrie 1 9 1 8, mil itînd pentru unire şi pentru statul
naţional, Glasul Ardealului îşi exprimă şi părerea despre noul stat:
"statul pe care-I clădim prin unire va avea ca lege conştiinţa, 'i ar ca armă
dreptatea" 5 1 . El urmărea cu insistenţă politica guvernelor României unde se
agita p roblema agrară şi cea electorală, pronunţîndu-sc categoric împotriva
dominaţiei boiereşti, pentru curăţill"ea putrcgaiului boieresc şi realizarea demo
crcaţci, căci poporul român ,.popor de proletari cu braţele sau condeiul " ,
arc dreptul de a înscrie pe drapelul său ,. dreptate socială" "2• S e declară ele
asemni, Împotriva vechilor partide politice din România aşa-zise .. isto
rice şi patriotice" dar care administrau ,.pc buzunar" averea ţării. In interesul
naţiunii, ziarul se pronunţă pentlru înlăturarea şi reducerea acestora la nepu
tinţă, căci "un�rea tuturor românilor - scrie el, nu este numai un ideal, ci
şi un postulat al democraţiei" 3:1. Cînd s-a constituit noul guvern liberal al
lui Brălt ianu, cu aceiaşi oameni politici de pînă atunci, dar care vorbeau de
reforme, ziarul face refleqia că înnOÎirile sînt ,imposibile a tîta timp ch poli
ticienii respectivi nu şi-au refăcut conştiinţa ; el cerea guvernanţilor României
să ureacă la democratizarea ţării, "şi cu tapta, nu numai cu vorba" "'•. Pentru
însănătoşire.l vieţii politice, propune, de asemeni, curmarca' nepot�smului şi
a ,.clicăriilor politice" , buruieni care trebuie smulse pînă nu este prea tîrziu ""·
De remarcat că cercurile politice braşovene din j urul Glasului Ardealstlui,
În mai multe. rînduri, afirmă că transilvănenii au datoria să ajute reformarea
şi democralfizarea ţării 511.
Ziarul critică nu numai stările de l ucruri din România veche şi pc
conducătorii ei, ci şi Consiliul Dirigcnt de l a Sibiu, ,.constituit din 1 5 ministere " ,
tot atîtea cîte are Marea Britanic, dar care, deşi au trecut mai multe săptămîni
de la formarea lui, n-a Întreprins nici o acţiune În di recţia consolidării unirii
:.o

Ibidem, nr. 20.

51 Ibidem, nr. 6.
52
53

Ibidem, nr. 28.
Ibidem, nr. 4 8 .
54 Ibidem; În acest articol, purtînd titlul sugestiv " Nedumerire", autorul - parafrazînd

pe M. Kogălniceanu - se Întreabă: " pentru vremuri noi, de ce nu vin şi oameni noi ?".
5 5 Ibidem, nr. 3 4 .
56 Ibidem, nr. 38. Articolul este intitulat "Atitudinea noastra" şi consideră ca "transil

vănenii care ar sprijini pe vreunul din partidele istorice de dincolo ar săvîrşi un act de cea
mai mare trădare de neam".
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şi a statului. Crede că c timpul ca " festin urile" şi "serbările" în ci nstea uni rii
să înceteze şi să Înceapă munca de organizare, de ref a cere. Con sideră d
o-rganele pol iti ce create în focul revol uţiei -- consil iile naţionale şi gă rzi le
naţionale - a u corespuns mo me nt ulu i respectiv, dar după înfăptuirea u n i r i i
s e impune reorganizarea s a u înlocuirea l o r cu o rgane noi, corespunzătoare
sarcinilor i mpusc de elibera rea naţională şi constituirea statu l ui unitar .-.;.
Condamnă pc cei În goană ,.după căpătuială'' sub p retextul că ci au suferi t
mult, ca să conchidă că ,. toţi am suferit şi cu Toţii sîn tem născuţi pentru
muncă după vrednicia noastră . " .5�<.
.

.

Nu lipsesc nici propuneri mai" concrete asupra felului cum redacţia
de la Glasul Ardealului vede conducerea noului stat şi chiar ba•zclc l u i . Uneori
susţine că ţara ar putea fi rcgenerată de către partidul ţărănesc ajutat de
ardelen i ; alteori că acesta Împreună cu partidul naţional-democrat şi cu
Liga Poporului 5!1• În orice caz, din articolele publicate pe această temă se
desprinde neliniştea şi zbuciumul pentru aflarea celui mai potrivit drum
pc care să apuce statul deplin unificat şi concluzia că el trebuie să dovedească
"capacitatea de a munci dezinteresat pentru binele obştesc" 110• Şi Glasul
Adealului consideră că această capacitate ar avea-o "intelectualii . . . care n-au
făcut pol�tică " fi i . Î n concepţia şi viziunea autorului (articolele sînt nescmnate}
aceSJt intelectual era Nicolae I orga : ,. . . . În şirul celor mai conştii şi neobosiţi
îl găgim pe Nicolae Iorga ... numai el va putea crea o Romanie democrntică " G2 •
Era vremea în care marele nostru cărturar Începea să se a•firme nu numai pc
tărîm ştiinţific, ci şi politic. I ntelectualii brra şoveni îl apreciau ca om de
cultu ră, care a poposit de multe ori pe meleagurile Transilvaniei şi a scris
cu p ricepere şi ontuziasm despre istoria şi oamenii e i f>:l; de aceea poziţia lor
era suhicctivă şi după cum a dovedit realitatea viitoare, greşită.
Unele articole şi materiale apărute în Glasul Ardealului vădesc o Oll'ientarc
socialistă, desigur incompletă şi reformistă. Astfel, În unul din articolele
ziarului citim că "programul sociaEsmului cinstit, care, avînd În vedere
dezvoltarea istorică şi legile evoluţiei, tinde la reformarea şi primenirea
societăţii printr-o revoluţie lentă, îl îmbrăţişează fiecare suflet romanesc de
dincoace de Carpaţi" w..

Crezul politic de viitor, orientarea socialistă, este şi
exprimată în articolul sugestiv intit:ulat "Noua Romanie", în
că Întreaga organiZ>are a societăţii, a patriei, trebuie să se
socialiste şi că "pămîntul Romaniei va fi solul cel mai prielnic
nouă a vremii, în scopul rodului bogat pe care îl dorim
'•7 Ibidem, nr.
:.s Ibidem, n r .
:; 9 Ibidem, n r .
1\0 Ibidem, nr.
01 Ibidem, nr.

Ihidem,
Ibidem.
Gl Ibidem,
r,:, lhidem,

62

Aa

nr.

nr.

nr.

29 şi V i .
40.

42.
34.
3 1 şi 34.

41.

28.
48.
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previziune ! O prevtztune care s-a realizat. Pe pămîntul României sămînţa
socialismului a răsărit, a' crescut şi poartă rodul bogat despre care vorbea
articolul de mai sus.
De remarcat că aceste articole - toate cele apărute În ziar după
proclamarea un�rii - nu mai sînt semnate. După verva, combativita,tea şi
catu sticitatea articolelor, ca şi după orientarea ideologică generală, autorul lor
era profesorul Ilie Cristea, redactor al revistei "Spre stînga" fiii, viitorul luptător
antifascist de la revistele "Cuvînt nou" şi "Cuvîntul l iber" din perioada
apariţiei pericolului fascist În ţara noastră.
La Glasul A rdealului a colaborat şi Emil Isac; un singur articol este
semnat şi conţine o p reviziune. Plin de fenicirea libertăţii naţionale cucerită,
el descr,ie cu accente de tăr[a oţelului şi cu siguranţa unui crez mare, înfăţişarea
Ardealului după 1 00 de ani : " . . . mii de trenuri, mii de fabrioi, mii de
şcoli pretutindeni . . . Ţăran�i tăi vor fi sătui şi cuminţi, navele tale vor purta
aur, glasul tău va răsuna În toată lumea. Ardealule, tu vei fi o podoabă a
lumii, şi românule, tU vei fi popor de frunte . . . " 67. Previziunea scrutof1ului
s-a realizat Întocmai, dar nu după 1 00 de ani, ci doar după 50 de ani. Aniversarea
a 50 de ani de la! desăvîrşirea unirii găseşte România, aşa cum spunea Emil lsac,
înfloritoare din punct de vedere economic, cunoscută şi stimată peste hotare,
iar poporul ei este Jiber, mai liber ca oricînd, căci clasa muncitoare În frunte
cu partidul său de avangardă -- P.C .R . - a ridicat pe o treaptă superioară
lupta revoluţionară a poporului, grăbind transformarea Rom:îniei.
Ziarul Glasul Ardealului şi-a încetat apariţia sub acest nume în
30 decembrie 1 9 1 8 ( 1 2 ian. 1 9 1 9 ) ; În ul,t imul său număr anunţa pe cititori
că În urma 'acordului dintre Consiliul naţional ,român din Ţara Bîrsei şi
Consiliul Dirigent, de la 1 ianua'rie 1 9 1 9, va apare sub numele vechi de
Gazeta Transilvaniei 6B.

Glasul A rdealului a fost, aşa cum aprecia Gazeta Transilvaniei renăscută
la începutul anului 1 9 1 9, " o improvizaţie provocată de memor1abilele
evenimente" 69 din l unile noiembr[e, decembrie 1 9 1 8 . El reflectă în paginile
lui această epocă " fulgerătoare şi tumultoasă în sentimente şi fapte" şi este
o " oglindă fidelă pentru cercetătorul iscusit" 70, al acestei ultime faze din
lupta pentru desăvîrşirea unităţii politice, În general, şi pentru cea din Ţara
Bîrsei, în special. De asemeni, profilul de luptător al lui Ilie Cristea ar fi
incomplet fără cunoaşterea activităţii lui la acest ziar, activitate care se
va dezvoltJa sub influenţa P.C.R . şi se va orienta tot mai mult spre democraţie
şi socialism.

Tudor T e o d o r e s c u - B r a n .i ş t e, Ull lup tiitor pasionat, în "Astra", n.r. 6/ l 967,
N i c o a r ă, Ilie Cristea la "Glasul Ardealului", În "Ama", nr. 6/1967, p. 3.
G7 "Glasul Arde alului nr. 9.
GS Ibidem , nr. 49.
69 "Gazeta Transilvaniei", nr. 1/1919.
7 o Ibidem.

66

p. 3; 1.
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Fig. 1. - Glasul Ardealului, nr. 1 6 din 1 6/29 noicmbri� 1 9 1 8, publică arLicolul .. Voinţa
noastră": " . . . unirea tuturor românilor Într-un singur stat naţional . . . " şi chemarea
uLa Alba-Iulia".

http://cimec.ro - http://istoriebv.ro

222

TON !'< ICOARA

lh \ :.•Il Î ht

{! � AU iOl• ·-•'. •

-t�frth.

.

'rt Ui"i\

-.>
�
>4 4..
U'!U�";i tu ;

..

..

H,Wli '

.,,ind,ht3

t!\ttlst

�i

-t

i�

J• <<:tfi.t N ol�ltl',• �i l'UI'\fiCI"<'l\'U< � f 'Jil.

! -•l· H ! wt"��r

tf","'·."'< -.:' ·�t��"tl'irHl {''JJ-·' '"· i';ki. hiflh'&H r#'u
�-iu.Uyt :'l'rlh'. nh ·MJ.tJ tlf"'"'1titi�i tfo prin\oql� �
l'1·•\ ;li ff(flpht. \•u f:>t ..-t•' t•;r\�1\ \m�l 1i!p4\t�
l
a�t ria. � ..
hi. ·1�·\N\• a. 1\l.ci Jr�1 ;:Î tn.ii ;ţ;·�ta.:t• l<:t thtrUj>\' tviot;� �· •lltl

r;tot<t ���t·'-''· •a

-)

H:nh L t�>ak 1iiltlllţ•'f"- '1i h)::t1�� 4 -1ţ<trif,
f-'r,m.ll jtlţ j• y;.� tu-urne:,. tllt�alui,. U'. �hUh� �*i�i sk�itl\\ t�hwrt· j;, MstJ&�UI �tt ��(l('>ttt 11ttl't�re
d� �'*ti· ,,q� n-h� ,'<Jh-l-.\4•-v'�lh'! .t u l.tttl plrl�tl� litl\.M,� dt �!i�J-.� A.
t�l vr:� t1t 1\: �� Jt"1 (..,. }t .t ttttAÎil·:.iMt. r. ·�. r..•oţ a htJ 1ld *�hri11t �<'�-1 -if6t, \M s':t aJf.a::• �Jt 'l1t o...
•t ..ţJ "'l�t·ifh.\ v�ăl ·t�-1iw. · { ·a ""•t<1 <·�Huo\ fii•r1•1
nt� : ltt�rint�for. �·�trt ltl��-'U.'t tn ar.oti·.,c� il� fţ�l n�•r� U.\ �ufh�t ...
k

c

to:kw ":'' , . •,. :hht<1 l�·�t ,,te U\•fl.lfWlui!
.4 u·:q/ p/imrt•: tN
' tt.ii
t. 1 -tt.�., lutr-'· n (t"!'tnt:' .thHr
r f'..r•\ '1��

<l'!flr't

!an'-'

h-.�tJ�l!.\

i"tim (k
f'O�Ht'ţ-.� t� (
� eu,\rj d� <n

(d J

1' u1tu

...

t't""'tt 1'-r.\

I
h;.,:;,;A

upt :. aq••�t w.

..�. &c;•.f::r
.-.,ur d

�· - Glasul Ardealului, nr. 19 din 20 noiembrie (3 dec.) 1 9 1 8 , puhli.:ă
pe pmna p agi n ă anicolul semnat Jc Ilie Cristea " Inviere", sLTts după prodamarea wu�ii. Arti�o"Oiul este încadrat în chenar tricolor.

fig.

http://cimec.ro - http://istoriebv.ro

"GLASUL ARDEALULUI"
DIE ZEITUNG DER NATIONALEN VEREINIGUNG
VOM 1. DEZEMBER 1 9 1 8

(ZUSAMl\IENl 'ASSUNG)

I m Hcrbst 1 91 8 crfasst clic rcvolutionăre biirgerlich-demokratische Bcwc
gung, clic in ganz Sicbenbiirgeu Ycrbrcitct war, auch Braşov (Kronstadt) und
das Burzcnland (Ţara Bîrsci) . Am 2. November 1 9 1 8 wurde im Rahmen einer
grossen Volksversammlung ein rumănischer nationaler Kreisrat gegriindet, cler
sieh " Rumanischer N ationalrat des Burzenlandcs" (Sfatul naţional român elin
Ţara Bîrsei) nannte, und am 3 . November 1 9 1 8 clic Rumănische Nationalgardc
(Garda naţională română). Der rumănischc N ationalrat des Burzcnlandcs war
aus 35 Mitglicdern gebildet. Daruntcr \varcn : Dr. V. Saftu, Vorsitzcndcr,
Dr. T. l3rediccanu, Gh. Dima, 1. Cristea, Dante German, 1. Pricu, Dr. N.
Stinghc, P. Munteanu u. a. In dcn ersten Tagcn des Novcmber wurdcn rumă
nischc N ationalrăte und N ationalgardcn in allcn Gemcindcn des Burzcnlimdcs
gogriindct.
Dic N ationalrătc warcn in ihrcr 1vlchrhcit am Baucrn, A rbcitcrn, 1-Iand
wcrkcrn und volksvcrbundencn Intdlcktudlc:n gebildct. Sic hattcn cincn dcmo
kratischcn Charaktcr und warcn bcrufen d1c wichtigste Aufgabe diescr Etappe
cler biirgcrlich-demokratischcn Rcvolution zu vcrwirklichcn, nămlich dic Bc
freiung YOm Habsburgcr Joch und die Vorbcreitung fiir clic Vcreinigung mit
Rumănien , " cine jahrhundertclange Schnsucht des rumănischcn Volkcs und cine
gcsctzmăssige Notwendigkeit der Entwicklung cler rumănischcn Gescllschaf t",
dic Genossc Nicolae Ceauşescu gdcgentlich des 45. Jahrcstagcs cler Griindung
dcr Rumănischcn Kommunistischen Partci ausfi.ihrtc.
Um scincr .grosscn Aufgabc gewachscn zu sein, bcschloss cler Rum:inisclw
Nationalrat des Burzenlandes cine Zeitung hcrauszugcbcn. Dics war clic Zei
tung " Glasul Ardealului" (Dic Stimme Siebcnbiirgcns), dic zwischen dcm
9. Novcmbcr und dcm 30. Dczcmbcr 1 9 1 8 erschien und von cincm Kollektiv
junger Professoren des rumănischcn Gymnasiums aus Braşov (Kronstadt), an
dcr Spitze mit Ilie Cristea und Ovidiu Dante German, rcdigiert wurde.
Die Zeitung "Glasul i\ rdcalului" war cine wahrc Tribi.ine des Kampfes
fiir clic vollstandigc politischc Einigung des rumănischcn Volkcs, fii r dic
bcwusstc und bcscdtc 1 Icram.ichung allcr h r:1ftc dcr rumănischcn Bcvolkcrung
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aus Kronstadt und dem Burzenland, fur clic Verwirklichung des cinheitlichcn
rumănischen Staates. In Beitragcn wie "Der Nationalstaat" und "Unscr Willc"
wird cler Wunsch nach Vercinigung Sicbcnbiirgcns mit Rumănien entschicclen
ausgesprochen. Zur Unterbauung dieses Wunsches sind die Spalten cler Zci
tung voll von Abhandlun�en und Beitragen i.iber clic Vergangenheit des Vol
kcs, i.ibcr die Einheit seincs U rsprunges, seiner Spraahc, seiner Kultur, seincr
Brăuche, seines Wirtschaftslcbcns, seincs Kampfes fiir clic Vcrtcicligung cler
Freiheit und seincr Unabhăngigkcit. �ach dcm 1 5 . �ovcmbcr veroffcntlicht
die Zeitung flammencle Aufrufc an das Volk in moglichst grosscr Anzahl an
cle r historischcn Volksversammlung tcilzunchmcn, clic fii r elen 1 . Dezembcr
1 9 1 8 nach Alba Iulia berufcn war. Die Zeitung fi.i hrte . in ihren Spaltcn cincn
scharfcn, schonungsloscn Kampf gcgen clic ostcrreichisch-ungarischc Rcaktion,
clic um jeden Preis die Vercinigung Siebenbiirgcns mit Rumănicn \'Crhindcrn
wollte. Die Zeitung cntlarvt die ncue ungarische Regicrung Karolyi, clic unter
der Maske des Demokratismus Jie Aufrechterhaltung cler territoricllen I nte
gritat des altcn dualistischeu U 11garn vcrfolgtc. Mit Emporung wenclet sich
die Zcitung gcgcn die Greueltaten , clic von dcn rcaktionărsten Vcrtrctern cler
gewcscnen habsburgischen Herrschaft bcgangen 'vurdcn. l m Gegensatz dazu
wird die humane Einstellung des rumănischen Volkcs hervorgehoben. Die Aus
gabc cler Zeitung, in cler cler von cler Volksvcrsammlung in Alba Iulia gcfasstc
Beschluss cler Vereinigung veroffemlicht wurdc, crschien mit blau-gclb-rotem
Rand.
Ein dauerndes Anliegen cler Zcitung "Glasul Ardealului " w ar clic Fragc
cler Dcmokratisicrung des ncucn rumanischcn Einhcitsstaatcs , der "als Gcsctz
clas Gcwisscn und als WaHe clic Gerechtigkcit" habcn solltc. Aus dcn Spaltcn
cler Zcitung lăsst sich ei ne sozialistische Tendcnz erkcnncn, clic --- gcwiss Ilie Cristea zuzuschreiben ist, dem spăteren kommunistischcn uncl antifaschi
stischcn Kămpfcr. N achdem clic Zeitung "Gl asul Ardealului" zur Widcrspicgc
lung dcr denkwiirdigen Gcschehnisse aus dem Novcmber und Dczcmbcr 1 9 1 8
_
gcschaffcn war, stclltc sic ihr Erscheincn cin, als am 1 . Januar 1 9 1 9 dtc
" Gazeta Transilvan ici" wicdcr hcrausgcgcben wurde.

VERZEIC :HNIS DER ABBILDUNC;EN
_ 1 /1/J. 1.

,.Ci asul A r de.1 l ul u i " , Nr. 16 vom 29. November 1 9 1 8, veroffcntlicht d cn
\'\'ilie " : ,.Dic Vc reinigun g al ler Rumănen in cincn cinzigcn Nationalstaat" , ferncr dcn Aufruf ,. Nach Alba-Iulia".
" lbb. 2. - "Glasul Ardealului" , Nr. 1 9 vom 3. Dezcmber l 9 1 8 , vcroffemlidn auf der
erqen Scitc dcn Anikcl "Aufcrstehung" von Ilie Cri�tca, der nach cler A tlsru fung
Jcr Vcrcinig u ng gcschrieben wurde. Dcr Anikel ist in den rum:inischcn Nationalfarbcn b lau - gcl b - ro t ci n gc rahm t .
-

Bcitr.1g ,.Unscr
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UNELE PRINCIPII ALE DECLARAŢIEI DE LA ALBA IULIA
de EMIL POENARU

Hotărîrea de unire - folosind expresia comunistului braşovean Ilie Cristea
" . . . ne-a fost imp�esă de porniri interioare, categorice şi irezistibile" 1, era
consecinţa ineluctabilă a unui proces legic.
înfăptuirea unităţii de stat, pe care manifestul convocator al adunării de
la A lba Iulia o numea "cm1za mare şi sfîntă" �, organul Partidului Social
Democrat din Transilvania : "unul din visele noastre cele mai frumoase" .1, iar
actul denumit Hotărîrea noastră: " . . . tol ce au dorit strămoşii noştri, tot ce
ne încălzeşte pe noi cei de /<lţă şi tot ce ·va înălţa pururea pe fiii şi nepoţii
noştri" t, - răspundea unor aspiraţii fundamentale ale poporului român.
Rezultat al unei necesităţi istoric�, la care face referire şi Vasile Goldiş
În discursul ţinut În faţa adunării de la Alba Iulia "Legea tainic.':i a firii (care
n. n.) cu necesitate d.e fier îndrumă Întîmplările omeneşti pe cărarea civiliza
ţimzii ce duce spre desăvîrşire" \ cît şi primarul Braşovului K. E. Schnell În
convorbirea sa cu trimisul lui Wilson : "Saşii apreciază deci unirea tuturor
românilor c,l rezultat .ll unui proces firesc şi legitim" G, momentul unirii era
apreciat de către "Gazeta poporului" din Sibiu ca fiind "Clipa pe care stră
moşii noştri o întrezăre.w În visele lor şi părinţii îşi Întorceau numai cu sfială
gîndul către dînsa" i, sau "Ziua sfîntă şi mare a reînălţării " s, de către Sfatul
naţional din Săcele. Acest momen t a avut loc în contextul de evenimente cînd
secularul imperiu al Vienei trăia clipele dezmembrării sale. Chiar contele
Ottokar Czernin, fost ministru de externe În guvernul care s-a străduit zadar
nic să stăvilească procesul ele p răbuşire a monarhiei dualiste, imediat după
încheierea păcii s-a văzut constrîns să recunoască faptul că " ceasul monarhiei
austro-ungare srmase . . ", adăugîndu-şi "convergerarea" cu referire la influenţa
.

t

"Glasul Ardealului", Braşov, I, nr. 10 din 3 decembrie 1 9 1 8 .

2 Arh. s t . Braşov, Fondul "Astra" Braşov, nr. 9930.
'1

"Adevărul" din 27 noiembrie 1 9 1 8 .
Arh. st. Braşov, Fondul " Astra" Braşov, nr . 9':1-1 8.
" Vasile G o 1 d i ş, Discurs rostit la 1 decembrie 1919 la Alba-Iulia, În Marea AJunarc
Naţională Întrunită la Alba-Iulia, Acte şi documente, 1920, p. 9.
11 K. E. S c h n c I l, Aus mei11em Le&m, Braşov, 1934, p. 1 93 (după Carol Goli ner,
Scnmi/ica( ia aduniirii saşilor din Mcdiaş, î n " Astra", Braşov, III, nr. 1 1 /1968).
7 Citat după Liviu Maior, Trib�tna Unirii, În "Tribuna", Cluj, nr. 40 din 30 octom
brie 1 '168.
s Gheorghe D r a g o ş, Participarea s.lalenilor la acţiunea de prcgiitirc a unirii, În
..A�.tra", Braşov, I I I, nr. 1 0 din 1 968.
4
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primului război mondial . . . că descompunerea monarhiei s-ar fi produs si /i"iri!
acest război'' 9.
Caracterizînd spiritul epocii pe care o trăia, preşedintele Wilson declara
În celebrul său discurs din 1 1 februarie 1 9 1 8 că " Autodeterminarea nu este o
simplă /rază. Ea este un principiu operativ de acţiune pe care În viitor oamenii
de stat me-l vor ignora În detrimentul lor" 10.
Socialiştii popoarelor oprimate, care s-au Întîlnit î ntr-o Conferinţă inter
naţională la Londra În 20 septembrie 1 9 1 8 , publică o declaraţie care sublinia
că "Datoria proletariatttlui mondial este de a determina În diferitele ţări o
politică fermă d.e recunoaştere a dreptultti popoarelor la mttodeterminare". Din
partea "Secţiei socialiste ro miine din Transilvania" declaraţia · era semnată de
J o an Borteş.
Acest drept, de a-şi hotărî singur destinul şi-1 revendica poporul român alături de atîtea alte naţiuni menţinute cu forţa baionetelor între graniţele imp e
riului habsburgic - într-o impresionantă unanimitate şi cu vigoarea specifică
rostirii adevărului.
La Darniţa, pc teritoriul Rusiei unde rcYoluţia din octombrie plămădea
primul stat al muncitorilor şi ţăranilor, corpul voluntarilor români ·declara: "cu
jertfa vieţii noastre sîntem gata .1ă intrăm În luptă pentru împlinirea idealului
nostru: de a uni tot poporul, tot teritoriul românesc din monarhia austro-ungară
În una şi nedespărţită Românie liberă şi independentă" 11 •
Legiunile prizonierilor români constituite în Franţa şi I talia, cei peste 500
de marinari români care participă l a răscoalclc marinăreşti de la Fiume, regi
memclc româneşti care la Praga se declară la dispoziţia Comitetului naţional
ceh, insurecţia regimcntelor din Viena, voluntarii din America dovedesc prin
fapte că, indiferent de coordonatele geografice pc care se află, românii sînt
unanim însufleţiţi de idealul exprimat la Alba Iulia.
Dreptul popoarelor de a-şi hotărî propria soartă, 1-a exprimat Vasile Gol
diş, În faţa mulţimii la Alba Iulia: " Naţiunile trebuie să /i.e libere, Cel astfel,
Între egale drepturi şi condiţiuni să poată încheia acea mare unire a popoare
lor, care va fi chemată să reprezintc fJ concepţie superioară pe scara civilizaţiei
şi să sporească astfel fericirea omenească pe pămînt" m.
În numeJ.e acestui drept sacru şi inalienabil de a-şi hotărî soarta, poporul a
decretat în ziua de 1 decembrie, unirea . .Acest drept a fost magistral exprimat
în dorinţa Adunării naţionale cuprinsă În art. IV al Declaraţiei, în sensul de a
se înfăptui " . . . comuniunea naţiunilor libere în aşa chip, ca dreptatea şi liber
tatea să fie asigurate pentru toate naţiunile mari şi mici deopotrivă . . . " 13.
Aplauzele frenetice de pe cîmpul lui Horea, izbucnite la citirea declaraţiei,
aminteau glasul :zecilor de mii de ţărani, care cu ani în urmă, la Blaj - pe
Cîmpli.a l�bertăţii strigaseră: "Noi v r�m să ne ullJim cu Ţara ! " .
"

Citat după C . Sassu, Românii şi Ungurii, Bucureşni, Editura Cugetarea, 1948, p . 1 59 .
W . W i 1 s o n, Messages, discours, documems diplomatiques re/ati/ ,1 la guerre 1/l'J/i
diale, Paris, Bditions Bossard, 1 919, Il, p. 249.
11 Declaraţia voluntarilor români din Rusia - Dami(a, Arh. st. Bmşov, Pondul "Astra"
Braşov, nr. 9956.
12 Va si le G o 1 d i ş, op. cit.
13 Marea Adunare Na ţ io n a l ă Întrunită la Alba-Iiulia, Anc şi documente, p. 1 1 .
9

10

http://cimec.ro - http://istoriebv.ro

U N ELE P R I N C I P I I ALE DECLARATIEI DE LA ALllA I U L I A

227

Comentînd evenimentul, Nicolae Iorga spunea: "Foarte frumos s-a făcut ce
s-,z făcut la Alba-Iulia, foarte /mmos au făcut-o cărturarii, foarte fmmos; dar
mai frumos au strig,zt ţăranii <�/ară
şi cu vijelia de sub ferestrele de la
.' llba-lulia mt se puteau ţine multe şedinţe. A fost una şi hotărîtoare" h.
Este realitatea pc care o Întrczărea medicul braşovean Pompiliu Nistor,
dnd În aprilie 1 9 1 7 , reclactînd Manifestul care a precedat declaraţia volunta
rilor români din Rusia preciza: "Am convingerea că soarta popoarelor şi ,z
st.rtelor şi rolul conducător în fMerea păcii viitoare, Încet-încet scapă tot m.zi
mult şi mai decisiv În mÎna insaşi a maselor", pentru ca În spre finalul aceluiaşi
act să afirme că . . . ,zzi şi in viitor tot mai mult soarta lumii se decide În cas,z
ţăranilor şi în atelierele muncitorilor . . " l:i.
Este adeYărul pc care îl exprima ziarul sibian al unirii - "Gazeta popo
rului" : "T:"iria şi reazemul nostru zace În milioanele ele braţe muncitoare ,zle sărcl
cimii noastre treze şi Înţelepte" 1G.
Participarea decizorie a m aselor la desăvîrşirea unităţii de stat a României
s-a reflectat nu numai în proclamarea principiului asigurării libertăţii naţiunilor,
ci şi în alte principii care au fost fixate ca "fundamentale la alcătuirea noului
st<lt roman".
Şi chiar dacă dorinţa exprimată de V. Goldiş În faţa Marii Adunări Naţio
nale de la Alba Iulia - În sensul ca " . . . să prăbţ:şim În noul nostru stat orice
privileght şi să statornicim ca fundament ,t[ acesttti stllt: munca şi răsplata ei
integrală" 17, nu a rămas decît un deziderat - În condiţiile statului burghez i nfluenţa exercitată de masel e populare şi îndeosebi de cei peste 1 0.000 de
muncitori prezenţi la Alba Iulia, care arborast::r ă pe steagurile tricolore şi o
banderolă roşie cei din Orăştie aveau şi steaguri roşii - s-a reflectat prin
includerea în declaraţie a unor principii avansate pentru acea vreme.
Înserarea În art. 1, punctul I I I din Declaraţie a principiului .p rivind
"deplină libertate naţională pentru toate popoar.ele con locuitoare", subliniat de
vorbitorii care accentuau : "Voim ca fiecare naţiune să se po.ttă cultiva În limba
ei, să se roage lui Dumnezeu în credinţa ei şi să cearc'i dreptate în limba ei" 1�.
corespundea unei stări de spirit generale a populaţiei româneşti care c u n o s c u se
secole la rînd amarul prigoanei şi nedreptăţilor, alături de masa populaţiei
maghiare şi săseşti.
în manifestul emis la 9 no.iembr�e 1 9 1 8 , de Consiliul naţional din Sibiu,
se p reciza la punotul 5 că "Fiecare român să ţină cu tărie le! neamul său şi să nu
se lase jignit în sentimentele sale naţionale, dar În acelaşi timp să ,-especteze dem
nitcltea de om şi să nu jignească sentimentele naţionale ale altora" l!l.
.

.

•

"

.

It Nicolae 1 o r � a. Comemorarea unirii Ardealului şz rolul istoric al unirii 111 lJaâa,
Cm-intări ţinute la llururcşti, 1 93 3, p. 6-7.
15 Arh. st. llraşov, l'ondul "Astra" llraşov, nr. 9957.
!fi Liviu M a i o r, op . cit.
17 Vasile G o 1 d i �. np. cit., p. 8.
ts Marca Adunare Naţională Întrunită l a Alba-Iulia. Ade şt donuuclllc, p. 1 0- 1 1 .
t D Arh. st. Bra�ov, Fondul "Astra" Braşov, nr. 9936.

ts•
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Într-un alt manifest emis de acelaşi organ la LXI. 1 9 1 8 , se cerea: "Cu sfin
ţenie să respectăm persoana şi averea tuturor concetăţenilor t.oştri de orice naţie
şi de orice lege" 20.
În circulara emisă de către mitropolitul Blajului către cler şi popor se
preciza: "Dacă sînt În satul ori în omşul nostru locuitori de alt neam ori de
altă lege, Înţelegeţi-vă cu ei /răţcşte
" � � , în timp ce ziarul "Unirea" din
Blaj scria în articolul "Prima solie": "Din Ţara Românească ne-a sosit o solie ...
Ei ne-au spus că armata română a trecut Carpaţii... că vin să ne îmbrăţişeze
cu dragoste şi frăţie şi să anunţe şi locuitorilor străini de pe planurile româneşti
că vin în numele păcii şi libertăţii tuturor neamurilor. . . " �2•
În apelul lansat .de Comitetul naţional român din plasa Cohalm (Rupea) ,
punctul 4 prevedea: "Cu sfinţenie să respectăm persoana şi averea tuturor con
cetăţenilor noştri de orice naţitme şi de orice lege vor fi ei ( ). Deviza noastră
să fie: Libertate, egalitate, fraternitate" 2:l. "Glasul Ardealului", ziarul braşovean
al unirii, invită toate naţionalităţile să participe la adunarea de la Alba-Iulia,
dînd garanţii asupra egalităţii în tratament a tuturor cetăţenilor ţării.
În jurămîntul rostit de membrii gărzilor naţionale române din Sălişte se
preciza obligaţia de a apărn viaţa şi cinstea cetăţenilor "fără deosebire de
neam" '24.
Sînt cunoscute nenumărate cazuri de conlucrare între sfaturile şi gărzile
naţionale româneşti şi maghiare. Au fost însă şi localităţi - ca în comuna
Brad, jud. Sibiu, unde de la început aceste organe au fost mixte, sau altele ca de
exemplu, comuna Săcele unde garda maghiară s-a autodizolvat şi membrii ei
s-au încadrat în garda română :!5.
Dreapta furie a poporului revărsată Împotriva reprezentanţilor adminis
traţiei austro-ungare, împotriva moşierilor şi profitorilor de război nu a făcut
distincţie între naţionalităţi. Astfel ţăranii din comunele Ticuşul, Crihalma, Dacia,
Racoş şi Paloş au judecat cu aceeaşi asprime pc potentaţii maghiari, :pc notarul
romlln necinstit Taflan, dt şi pc comerciantul speculant sas Heinrich Lahni 2U.
lată cîteva fragmente din rapoartele înaintate Mitropoliei Blajului de Vasi
liu Pop, protopop al Alma�ului şi Gcoagiului de Mureş.
"In întreg ţinutul nostru popoml a fost cu cea mai mare necruţare faţă de
notari şi primari, şi pe drept cuvînt, căci aceştia sub război au făcut averi pe
toate căile, - În împărţirea ajutoarelor pentru familiile ostaşilor, la recru
tări, împărţirea de făină, petrol şi zahăr au fost neconştiincioşi şi lacomi. Un
notar de lîngă Crasna cînd s-au căit femei că flămînzesc cu p runcii, le răspun
dea: " . . . e p rimăvară, mergeţi la cîmp şi paşteţi . . . " .
In Almaşul Mare români-unguri s-au răsculat pe domeniul statului ro
mana-catolic ardelean, au golit curtea, au dus bucate ( . . . ).
•

.

.

.

.

•

Ibidem, n r . 9944.
2 1 Arh. st. Blaj, Fondul Mitropoliei gr. cat., Blaj, do s a r S B00/ 1 9 1 8 .
2 2 " Unirea" (Blaj) din 2 4 noiembrie 191 8.
2J Ioan I o s i f, 1918 în ţinutul Cohalmului, în "Astra", Braşov, III, nr. 4, din 1 968.
2 1 Arh. st. Braşov, Fondul " Astra" B raşov, nr. 9936.
2o

25
26

1bidem.

Ioan I o s i f, op. cit.
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" In ll vrig cw silit pe C"-'T.ci să le împartă bucate, vica w 3 criţari (. . .)".
" Preotul din R�tstolţztl .l!arc a fost somat să rcmmţe la lactical, zile de
lucru, la 12 jugăre din eclejie, luîndu-i-se cheile bisericii" (. . .)27 .

Vointa poporului de a reali.1. a unirea în conditii de e�alitate şi libertate a
naţionalităţilor conlocuitoare se răsfrînge şi asupra atitudinii cercurilor ccmdu
cătoare ale reprezentantilor na\ionalităţilor.
A stfel, la 1 ianuarie 1 91 9, Consiliul 1'\aţional Săsesc, reprezentat prin Ru
dolf Brandsch, ia act de "aderar.ea dcle1,aţilm· poporzelui român întrzmiţi la Alba
htli,r l,r statul român", iar Consiliul Dirigent ,, constată cu bucurie recunoaşterea
de către saşi a noii orîndm·i politice, socotind-o ca veşnică" 128.

Salutul către .. Fraţii Rermani din Transilvania" ne care îl publică Amos
Frîncu În "Kronstadter Zeitung". sau articolele de stimă şi încredere. apărute
În "Telegraful român" . "Gazeta Transilvaniei", " Ne:tmul Românesc" . " Viito
rul " , .. Gazeta Poporului", În care se vorbeste despre faptul că " românii şi saşii
Îşi întind mîna şi se în/ră tes c pentru a-şi zidi o viaţă mai fericită" 29, Înttlneşte
calde răspunsuri în acelaşi ziar şi în " Mediascher Zeitung", în "Wahrheit" etc.,
dintre care cităm doar un sin�ur exemplu : "Inaintea poporului nostru stă un
nou ideal: patria nouă. Acesteia îi vom pune la dispoziţie forţa şi voinţa noastră
În muncă" 30.

IntelectuaLi saşi, ca A. Schullerus, R . Brandsch, R. Schuller şi A. Polony,
care au transmis si motivat atît de firesc adeziunea saşilor la actul Unirii; ca
primarul Braşovului K. Schnell, care În octombrie 1 9 1 !! refuză să execute ordi
nul guvernului maghiar de a evaoua Braşovul in �aţa in1aintării trupelor
române ; ca C. Giindisch şi H. Kelmer, care În ianuarie 1 9 1 9 explică la Viena,
unor membri ai delegaţiei americane la conferinta de pace, ooziţia saşilor care
au adootat hotărîrea de la Medias, ne amintesc de Stephan Ludwig Roth, care
În 1 R48 a luptat În fruntea iobagilor români.
La 20 ianuarie, la Timişoara, adunarea şvabilor şi a unor elemente progre
siste maghiare preciza : " ln mtmele trtturor svabilor din Ban,lt declarăm că
vedem În manifestul (declara\i:t, n. n .) de la Alba-Iulia o f!aranţie că vom putea
asigura viitorul nnstnt naţional, dorim ca Banatul să fie alipit României" 31 •
Dincolo de efectele politicii de Învrăjbire, oromovate de Viena după clasicul
p rincipiu al opresorilor: ,;divide et impera", dincolo de manifestările şovine ale
elementelor care îşi vedeau periclitate moşiile şi privilegiile de clasă, o con
vergenţă a intereselor şi dorinţelor de unire s-a manifestat deci larg În rîndu
rile populaţiei Transilvaniei.
Evi;d ent, adevărata şi cfectiva rezolvare a problemei naţionale va avea loc
doar În anii socialismului.
Principiul "necesităţii reformei agrare radicale " şi a unei politici care să
ducă la "promovarea nivelării sociale" şi la "potenţarea prodr�cţiunii" a fost şi
Arh. st. Blaj, Fondul Mitropoliei gr. cat., Blaj, dosar nr. 6029/19 1 8 .
Carol G o I l n e r, op. cit.
29 "Gazeta poporului" din 26 ianuarie 1 919.
a o Carol G o l l n e r, op. cit.
31 "Renaşterea .română", nr. 170 din 19 auguSJt 1919,

27
28
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cel intiparit in Declaraţie, ca urmare a unei realităţi sociale pc care nu o puteau
ignora nici chiar reprezentanţii burgheziei. ,, Nu este s.rt şi nu este plugar
scrie "Gazeta poporului" În acele zile
care să nu-şi îmo,rrcă privirc•,r spre
Sibiu şi să nu aştepte vestea cea bună. Este cu neputinţă ca lucrările să nlmînt'i
tot aşa precum au fost" 32.
Mişcările renndicative ţărăneşti cuprinseră Întreaga Transih·anic. Sînt deo
sebit de numeroase documentele care atesta această stare de lucruri . Mai puţin
cunoscut este insa documenwl redat mai sus, din care rezultă unitatea de
aqiune Între ţăranii romSni şi unguri, precum şi faptul că ţăranii SI! răfuiau În
egală măsură cu reprezentanţii aparatului de stat -- notari, primari, şefii postu
rilor de j andarmi, cu marii proprietari şi cu comercian\ii speculanţi.
Un ·manifest al socialiştilor maghiari către "Praţii români" se adresează
astfel : . . . voi care sînteţi cei mai huduliţi şi necăjiţi plugari şi muncitori de pe
suprafaţa pămîntului . . " 33
Ioan Mihuţiu, care vorbeşte la Alba Iulia în numele social-democraţilor,
precizează că "acel ţăran care vine aici, vine cu gîndul să aducă de aici pămînt
şi drepturi şi pe baza aceasta vrea să se unească; asuprea/a pe c.rre a îndurat-o
îl îndemnă să vină aici pentru ca să fie om liber", adăugînd apoi . . . o vrem
simplu, ca să fie dată condiţia că nici posibilitatea asupririi ţăr,mului să nu m,ri
fie" 3".
Aceleaşi voci, ale muncitorilor, ţăranilor şi intelectualilor legaţi de popor
au impus consacrarea şi a altor principii democratice în Declaraţia de la Alba,
cum ar fi : "lnfăptuirea desăvîrşit<l a mmi regim cur<Zl democratic pc toate
terenele vieţii publice. Votul obştesc, direct, egal, secr.et, pe comune, În mod
proporţional pentru ambele sexe . . . ", sau : " Desăvîrşită libertate de presă, aso
ciere şi Întmnire; libera propagandă a tuturor gîndurilor omeneşti".
Se regăseau În aceste principii speranţele maselor largi, exprimate de ziarul
braşovean al unirii, În sensul că actul de la 1 decembrie "nu este mmwi un
ideal, ci şi un postulat al democraţiei" 35, sau atît de limpede spuse de profe
sorul braşovean, comunistul 1\riton Pescariu: . . unirea trebuie să ducă la o
republic,l socialistă română ( . . . ) Nu trebuie numai să ne unim, ci trebuie sti
schimbăm întreaga structură social-economică a noului stat" 36.
lnfăptuită Însă În condiţiile regimului buri?Jhezo-moşieresc, unirea nu a
adus satisfacerea revendicărilor sociale pentru care luptaseră clasa muncitoare,
ţărănimea, intelecwalii legaţi de popor. Călăuzite de interesele lor înguste de
clasă, burghezia şi moşierimea au folosit unirea pentru a-şi consolida dominaţia
economică şi politică.
Va fi nevoie de alte decenii de lupte şi jertfe pentru ca idealul unei
republici socialiste romSne să devină realitate şi să se Împlinească cele mai
îndrăzneţe visuri ale Înaintaşilor.
-

-

,,

.

"

"

32 Liviu M a i o r, op. cit.
33 Arh. st. Braşov, fondul "Astra" Braşov, nr. 9935.

p. 1 6 1 .

34

Ion C 1 o p o ţ

c

1, Revoluţia din 1918 şi unirea Ardealului

cu

România, Cluj, 1 926,

3;; "Glasul Ardealului " , Braşov, nr . 4 8 din 1 9 1 8 .
A. K e 1 e t i , Pescariu Aritrm, În "Tribuna" (Cluj), din 26 noiembrie 1 957.

ar.
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(ZUSAMMENFASSUNG)

Die Vollendung cler staatlichen Einheit Rumaniens am 1 . Dezcmbcr 1 91 8,
die die j ahrhundertelangen Einheitswiinsche des gesamten Volkes kronte, war
das Ergebnis des Kampfes breitester gesellschaftlicher Krafte, i11 dem die Volks
massen die ausschlaggebende Rolle innchatten. Die entscheidende Teilnahme der
Volksmassen, an cler Spitze mit der Arbeiterklasse, spiegelt sich in den fiir
die damalige Zeit sehr fortschrittlichcn Prinzipien cler Erklarung von Alba
Iulia (Karlsburger Beschliisse) wieder.
Auf Grund des Selbstbestimmungsrechtes proklamierte das rumanisohe
Volk - gleichzeitig mit cler KonstituierunK des einhcitlichen und souveranen
Staates - die Rechtsgleichheit aller Staatsbiirger und die Briiclerlichkeit mit
elen mitwohnenden Nationalitaten. Aus der Untersuchung von teilweise unge
druckten Quellen geiht 'hervor, dass cler Grundsatz cler Rechtsgleichheit eine
W�derspiegelung der Interessengemeinschaft und einer Stimmung fiir Verstan
digung und Zusammenarbeit ist. Diese Stimmung h atte sich im L1ufe dcr Jahr
hunderte zwischen den Bewohnern SiebenbUrgcns, besonders Z\vischen den brei
ten Massen cler Bevolkcrung 1dcr Yerschicdencn N ationalitaten, gebilclet und
gcfestigt. Die Urkunclen bezeugen den Bcitritt cler Vcrtrcter 'cler mitwohnen
clen Nationalitaten zur Vereinigung.
Wcitere Ergebnisse des in Alba Iulia (Karlsburg) und in Siebcn bUrgen
zum Ausclruck gebrachten Willens cler Volksmassen ist die Festlegung cler Prinzi
pien cler Notwcndigkeit ciner A grarreform, Rechte fur clie Arbeiterklasse und
des Rechtes cler freien Mcinungsausserung in cler ErkEirung von Alba Iulia.
Spăter verrieten die von ihren cngen klassenbedingten Intcrcssen gcleitete
Bourgeoisie und die Grossgrundbesitzer die Prinzipien cler Erklarung von
Alba Iulia, die ihre ErfUilung erst nach Jahrzehnten des Kampfes und cler
Opfer in den Jahren des Sozialismus erlebt�n,
·
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CONTRIBUŢII PRIVIND LUPTA NAŢIONAL-POLITICĂ
A LUI POMPILIU DAN
de MIRCEA BALTESC:U

In lupta pentru eliberarea Transih-aniei de sub domina�ia străină şi pentru
unirea ei cu Romania, un rol important a jucat intelectualul patriot Pompi··
liu Dan, exponent de frunte al mişcării naţionale şi politice, din perioada prc ·
mergătoare desăvîrşirii unificării statale.
Prin Întreaga sa activitate politică, pedagogică şi publicistică, a dovedit că
militează de pe poziţiile forţelor politice înaintate, fiind unul din intelectualii
care şi-au pus Întreaga energie şi potenţialul spiritual În slujba idealului
naţional.
In viaţa politică şi naţională a românilor din Transilvania În perioada
1 848- 1 9 1 8 , un rol însemna t I-au jucat dascălii şcolilor din comunele şi satele
judeţului Braşov.
Merită să relevăm pe baza documentelor existente în arhivele locale 1 că
viaţa şi opera multor învăţători a fost închinată luptei pentru formarea conştiin
ţei naţionale a poporului şi realizării actului Unirii de la 1 decembrie 1 9 1 8 .
Printre slujitorii devotaţi a i şcolii româneşti din judeţul Braşov care s-au
dăruit luptei pentru unitate politică, amintim : Ioan Iosif Puşcariu din Bran,
Romulus Cristoloveanu din Rîşnov, Pompiliu Dan din Zărneşti.
In studiul nostru vom sublinia în mod deosebit aportul lui Pompiliu Dan 2,
la realizarea actului Unirii Transilvaniei cu România şi vom menţiona contri
buţia lui Ioan Iosif Puşcariu şi Romulus Cristoloveanu la lupta pentru ridi
carea nivelului de cultură şi politic al poporului român , factor intern al desă
vîrşirii unităţii statale.
Scolile româneşti din Braşov, Rîş.nov, Zăroeşti, Bran, prin corpul didactic,
În mare parte Învăţători, au luptat pentru ÎITllp linirea idealului naţional, pentru
cultivarea limbii , literaturii, i storiei, a tradiţiilor eroice de luptă a poporului
1 In Arlllva Muzeului şi a Bisericii Sf. Nicolae din Şcheii Braşovului (fond Consiliul Na
ţional al Ţării Bîrsei) se găsesc listele gărzilor naţionale din Ţara Bîrsei, precum şi actele
referitoare la activitatea lui Ioan Iosif Puşcariu, Romulus Cristoloveanu şi Pompiliu Dan.
2 Activitatea bogată şi multilaterală a lui Pompiliu Dan o putem cunoaşte din arhiva
sa care cuprinde corespondenţă, procese verbale, manifeste, declaraţii, memorii etc., referitoare
la istoria Transilvaniei.
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roma n şi a sentimentelor patri.>ticc În rîndul elevilor şi a maselor populare
româneşti, pentru canalizarca energiilor lor Împotriva dominaţiei mon arhiei
habsburgice, pentru rccunoaşt:rea revendicărilor şi d repturilor naţiun i i
române

:l.

În toate aceste şcoli, s-a pus accent pc educarea naţională a tinerei gene
raţii, în vederea realizării ţelurilor poiiticc ale poporului român. pentru apă
rarea fiinţei naţionale şi a sădirii dragostei faţă de valonle culturale româneşti.
În rîndurile numeroase ale luptătorilor naţionali din Ţara Bîrsei, la un loc
de frunte se situează Ioan Iosif Puşcariu care prin fapta, gîndul şi scrisul său
şi-a conceput menirea de reprezentam al poporului, fiind prezen t În slujba
cauzei patriei.
Jn cariera sa didactică, Ioan Iosif Puşcariu li, a îndemnat pc elevii săi,
fiii de ţărani, să urmeze şcoli Înalte pentru a deveni intelectuali care să mili
teze spre ridicarea maselo r l a civilizaţie şi cultură. Timp de trei decenii s-a
simţit răspunzător de destinele elevilor săi şi i-a orientat spre Învăţătură şi
slujirea neamului. Aşa se explică de ce Branul dă o serie de profesori, avocaţi,
medici, economişti, de prestigiu În viaţa culturală a României.
Cu pregătire profesională multilaterală, Ioan Iosif Puşcariu, a fost creator
de caractere, de oameni devotaţi muncii , iubitori de adevăr şi cultură, cu
multă dragoste faţă de poporul din mijlocul căruia s-a ridicat.
Între anii 1 91 4 - 1 916, Ioan Iosif Puşcariu, desfăşoară o bogată acti
Yitate naţională În zona de frontieră a Branului cu România, dînd informaţii
armatei române privind poziţiile fortificaţiilor şi armamentului din regiunile
mărginene şi mai ales a satelor brănene, a puterii de luptă a trupelor impe
riului austro--ungar, dislocate in zona Branului pînă la Făgăraş 5.
Cunoscînd din copilărie zona Branului şi toate potecile munţilor "cele
vămi ale cucului" , Ioan Puşcariu le trece noaptea dînd informaţii comand:t
mentului armatei române despre tot ce se petrecea din punct de vedere militar
În zona amintită mai sus. Datorită şi acestor informaţii, ca şi aportului activ
adus, În noaptea de 15 spre 16 august 1 91 6, trupele romane eliberează toată
regiunea Branului cu pierderi minime, ştiut fiind că întreaga zonă era puternic
fortificată.
Imediat după eliberarea satelor brănene de către trupele române, în
august 1 9 1 6, Ioan Puşcariu este numit primar al Branului cu puteri depline
pentru a se ocupa de problemele administraţiei. Se retrage apoi cu armata
română în urma contraofensivei din toamna anului 1 91 6, a trupelor germane,
în Moldova. Pentru atitudinea sa p atriotică, comandamentul militar austro
ungar îl trimite În faţa tribunalului militar care-I condamnă la moarte prin
împuşcare fără o altă judecată oriunde se va afla 6•
de

a

la

Vasile Popeanga, Lupta corpului didactic din Transilvania pemru realizarea Unirii
Alba-Iulia, în " Revista de pedagogie", anul XVII, nr. 9, septembrie 1 968, p. 1 00-106.
4 Memoriul de activitate al lui Ioan Iosif Puşcariu (manuscris în poseSJia autorului).

5 In anul 1 9 1 7, unul din jandarmii comunei Bran (Sighety) confirmă viitoarei soţii a
învăţătorului Ioan Puşcariu, ordinul de condamnare la moarte a acestuia (vezi Memoriul de
activitate al lui Ioan Iosif Puşcariu).
o Certificat comunal eliberat de Notariatul Branul de Jos lui Ioan Iosif Puşcariu cu
nr. 565/1 938.
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După terminarea primului război mondial, se reintoarce în Transilvania
şi face parte În 1 91 8 din conducerea �ărzilor naţionale din z o n a Branului
împreună cu alti intelectuali şi ţărani 7. În acelaşi timp organizează o coope
rativă pentru taranii din Bran, înfiinţeaz ă o bancă agricolă şi o �coală
elemen t a ră În Moeciu de Jos.
Tntre anii 1 91 8- 1 920, Ioan Iosi f Puşcariu se ocupă de administrarea
comunei. asigurarea ordini şi buna aprovizionare a locuitorilor, fiind respectat
şi preţuit pentru cinstea sa, soiriwl de drcpt:.lte si sîrguinţa depusă în clez
voltarea economică şi culturală a satelor brănene R.
După o activitate didactică de 54 de ani, Ioan Iosif Puşcariu se stin�e
din viaţă la 27 m a rt i e 1 968, rămînînd În memoria noastră ca un intelectual
care s-a integrat o rganic În lupta poporului român pentru unitate şi lihertatc.
ln galeria dascălilor braşoveni care au militat pentru făurirea aerului
unirii de la 1 decembrie 1 91 8 , se numără 5i Romulus Cristoloveanu (1 868-1 924).
Activitatea sa este legată mai ales de oraşul Rîşnov, j11deţul Braşov,
unde a participat nemi jlocit la lupta pentru pregătirea unităţii politice.
Provenit dintr-o familie de intelectu ali modeşti, Romulus Cristoloveanu
a Învăţat de la tatăl său, tot dascăl , să lupte pentru eliberarea naţională a
romanilor din Transilvania.
S-a născut la Rîşnov În anul 1 868 urmează cursurile şcolii elementare
În Ri5nov, apoi 4 clase la liceul românesc din Brasov şi Şcoala Pedagogică
din Sibiu. Tn anul 1 897 este numit Învă\ătnr la şcoala elementară din R î�n<w
unde funCţionează pînă În anul 1 924. În toată această perioadă a fmt şi
directorul şcolii. bucurîndu-se de ap rec i e re a maselor de romani şi a 'l<l.ţinna
lităţjlor conlocuitoare din oras. Prezenţa lui Romulus Cristoloveanu în viaţa
culturală şi politică a Rîşnovului, se face simţită Încă din primii ani. Ia atitu
dine Împotriva legilor şcolare votate În parlamentul regimului burghezo-moşie
resc maghiar destinate intensificării asupririi naţionale.
A avut o atitudine curajoasă, militantă, În privinţa năstrării traditiilor
maselor româneşti din Rîşnov, acordînd atenţie emancipării locuitorilor, pre ·
dării limbii şi literaturii romtlne, cultivării dragostei fată de România, patria
comună a tuturor românilor.
Tntre anii 1 9 1 6 si 1 9 1 8 intensifică lupta sa pentru mobilizarea maselor în
spri jinul cauzei unirii si arc legături cu intelectualitatea progrcsistă din judet
t:are participă l a în fă ptuirea dczidcratelor poporului, unirea Tr:msilvaniei
cu România.
Pentru atitudinea sa militantă i n favoarea Unirii, este arestat În cursul
anului 1 9 1 5 de autorităţile austro-ungare şi închis pînă În octombrie 1 91 8 .
7 Lista gărzii rurale naţionale române din comuna Bran, în Arhiva Muzeului şi Bisericii
Sf. Nicolae din Scheii Braşovului. Consiliul Naţional din comuna Bran era forma din: dr.
Aurel Stoian, dr. Iosif Puşcariu. Nicolae Boboc, Ioan Munteanu, Emil Popovici, Ovidiu Po
povici, Ioan Iosif Puşcariu, Iosif Goganu şi alţii. Consiliul a trimis o delegaţie la Marra
Adunare Naţională de la Alba-Iulia, compus:! din: dr. Aurel Stoian, dr. Iosif Puşcariu, Nico
lae Boboc, Ioan Munteanu, Ovidiu Popovici şi Emil Popovici.
8

Memoriul de activitate al lrti Ioan Iosif Puşcariu.
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După eliberarea din Închisoare îşi continuă activitatea În Învăţămînt, acţionînd
cu energic pentru prosoeritatca poporului nostru În conditiile formării sta
tului naţional unitar. Semnificativ este faotul că a dovedit un spirit larg
democratic apropiindu-sc cu căldură de intelectualii maghiari şi germani Înain
taţi, susţinînd necesitatea egalit:lţii tuturor cetăţenilor, o convieţuire paşnică
si prietenească Între români, maghiari şi germani. Viaţa şi Întreaga activitate a
lui R. Cristolovcanu constituie un exemplu de dascăl generos, patriot, legat de
destinele poporului, care a luptat cu deosebit devotament pentru luminarea
maselor şi desăvîrşirea unităţii politice n.
Viaţa şi opera lui Pompiliu Dan o cunoaştem din memoriile scrise de
el În anul 1 95 1 . In aceste memorii se referă la toate aqiunile politice mai
Însemnate din istoria Transilvaniei, prezintă contribuţia intelectualilor dăruiti
luptei pentru unitate statală şi arată activitatea sa pentru afirmarea culturii
române5ti, răspîndirea ei În popor şi luminarea maselor.
El acordă În lucrarea sa memorialistică un loc aparte istoriei Braşovului,
mat ales vieţii sale spirituale, subliniind participarea l argă a maselor popu
lare la lupta pentru realizarea Unirii Transilvaniei cu România.
Pompiliu Dan s-a născut la 2 februarie 1 87 1 , În Zărneşti, judeţul Fă
J?:ăraş 10. Tatăl său, Nicodim Dan, a funcţionat 44 de ani ca Învăţător şi
director În Zărneşti, a dat dovadă de multă pricepere oedagogică si com
portare morală. participînd la opera de educare patriotică a tăranilor ro
mâni de pe acele meleaguri, iar mama sa, Maria Pîrvu, originară din ţinutul
Săcelelor a provenit dintr-o veche familie de mocani săceleni H.
Şcoala primară o urmează Pompiliu Dan la Zărncşti avînd ca Învăţători
pc tatăl său Nicodim Dan şi pe Nicolae Pană 12•
Studiile secundare le face Între anii 1 88 0- 1 8 8 8 , la Liceul ortodox român
din Braşov, iar bacalaurcatul îl susţine În iulie 1 88 8 .
I n perioada cît urma studiile liceale l a Braşov, îndură lipsuri materiale,
dar se dovedeşte un elev sîrguincios, vrednic, demn de prestigiul şcolii, Însu
sindu-şi cunoştinţe vaste şi militînd pentru nobilcle idealuri de progre s şi
libertate.
Dînd dovadă de calităţi literare se declară încă de tînăr În favoarea
luptei poporului român pentru drepturi şi pentru eliberare socială şi naţÎo ·
nală. Poziţia sa În această problemă se reflectă În articolele publicate În foaia
9 Memorii, Romulm Cri s tol o v ean u , învăţător dirigent, Rîşnov, judeţul B raşov (manuscris
în po�esia autorului).
10 Pînă în 1 9 1 8, localLtatea Zărneşti a făcut parte din j u de ţ ul Făgăraş, iar du pă noua
Împărţire administrativă a t recut la judeţul Braşov.
I l Arborele genealogie al familiilor Nicodim Dan şi Ioan Grigore, a fost alcătuit l a
1 martie 1951 de către Pompiliu Dan (manuscris Î n arhiva �ompiliu Dan).
12 Aptitudinile lui Pompiliu Dan spre cariera didactică s-au manifestat de timpuriu:
.,TJ<că de cînd eram în clasa a III-a primară în anul şcolar 1 877- 1 878, mi-am început
cariera de învăţător dînd leqii de scris şi cetit în limba română şi germană fiului de 6 a ni
al magistrului poştal din Zărneşti, neamţ de origine, care îmi plătea 3 florini pe lună onorariu,
bani frumoşi de argint". Vezi Pompiliu Dan, Memorii, :p . 5 (Manuscris În arhiva Pompiliu
Dan).
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studenţească "Expresul". Această foaie la care Pompiliu Dan era redactor a
fost editată de elevii liceului românesc din Braşov ,13.
În timpul cît a funcţionat ca redactor al foii studenţeşti "Expresul",
Pompiliu Dan a publicat articole cu conţinut politic, reportaje din viaţa
elevilor, diferite studii pc teme naţionale, informaţii privind evenimentele
mai importante ce aveau loc la Braşov. Se remarcă deci o prezenţă activă
a sa la lupta naţională şi o afirmare în publicistica românească încă din
timpul studiilor de la Braşov 1'<.
După terminarea liceului ( 1 8 8 8 ) din Braşov, Pompiliu Dan obţine o bursă
de la fundaţia "Emanoil Gojdu", din Budapesta pentru a urma cursurile
Universităţii din Cluj 15.
Pompiliu Dan este student timp de 4 ani de zile la Facultatea de litere
Şl filozofie a Universită\ii din Cluj ( 1 8 8 8 - 1 8 92).
La sfîrşitul secolului al XlX-lea şi începutul secolului XX, studenţii
români care studiau la universităţile din Cluj, Pesta, Viena, Berlin, Paris,
Graz, au intensificat lupta lor pentru unire, Încadrîndu-se în avîntul mişcării
naţionale din ţinuturile româneşti aflate încă sub dominaţia monarhiei austro
ungare 11i.
Printre studenţii români care s-au situat in avangarda luptei naţionale
şi politice În diferite centre universitare ale Europei se numără şi Pompiliu
Dan. Din primii ani de studiu la Univ ersitatea din Cluj şi Viena, Pompiliu
Dan, s-a manifestat pe linia cultivării dragostei tineretului academic faţă
de limba şi literatura română, a activat În cadrul asociaţiilor studenţeşti
şi a urmărit afirmarea în Yiaţa culturală a studenţilor, organizînd întruniri
politice, scrbări culturale, editarea unor publicaţii, legături trainice între
studenţii din ţară şi de peste hotare.
Ca un prim rezultat al preocupării sale pc linia cultivării şi răspîndirii
ideilor de unitate politică sub forma culturii naţionale, Pompiliu Dan susţine
conferinţe în faţa studenţilor din Cluj , crdnd un climat favorabil pentru des
făşurarea unei lupte naţionale active.
�� Pom p i l i u Dan a do ve dit încă de pc băncile şcolii că arc o concepţie demon.uid
a\·a ns a tă, care va sta la baza activităţii sale ulterioare de m i l i t ant contra asupririi sociale şi
na ţ ion al e a românilor din Transilvania.
H Ex.istenţa foii
stu den ţeş ti "Exprcsul" , nu ne este sc m n aLuă in an u arde lin:ului
"Andrei Şaguna" sau în studiile de s pec iali t ate . Rolul lui Pom piliu Dan la ac ea stă "l'oaic"
redactată În consp irativitate de către elevii cursului superior al liceul ui românesc din Braşov
ne este cu no s cu t din memoriile sale. Edi•tarea " l 'oi i ", ne arată încă o d ată că ş;:o! il� româ 1w ş t i
din Braşov erau focare de rezistenţă naţională, iar pro feso r i i lor acordă o mare ate n ţ i e edu
c aţi ei naţionale a tineretului, modclînd pe viitorii ab solven ţ i , după cerinţele impusc de dezvol
tarea socie tă ţ i i româneşti din Transilvania. Educat în acest spirit al necesităţii real i zăr i i u ni ri i
p oli tice şi naţ ionale ale poporului român, Pompiliu Dan va m il i ta pî nă în 1 9 1 8 , pentru
infăpwirea aspiraţiilor majore ale masel o r.
13 Pompiliu Dan obţine o bursă ,de 200 flo rini , valută austriacă pe un an un iYersitar
pent ru a urma cursurile la Universitatea din Cluj. Pînă la t e r mina re a l'acultăţii de l itere şi
filozofic pe care Pom p ili u Dan a frecventat-o la Cluj, bursa acordată a fost mărită la 3CO
florini anual.
lG V. Curticăpc.lltu, în Desclvîrşirea zmi/ieclrii statului 11aţional român. Unirea Trawif
'<'<lnici cu vechea Românie, B u cme şti , Edi t. Ac ademiei , 1 968, p. 3 2 8 ; V. Curticăp�;mu, Mişccrrecr
nclwralii româ11ească pcntm unirea di11 1918, Editura ştiinţi fică, B uc ure şti, 1 968, p. 1 4 0 - H 7.
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Jn conferinţele susţinute de el ,. ;\ vem dreptul să ne mîndrim cu numele de
român?" şi "Educaţia naţională" P răspîndeşte idei politice avansate, arată tra
diţiile glorioase de luptă ale pop0rului Împotriva asupritorilor interni şi externi,
susţine drepturile românilor din Transilvania şi promovează ideea Cnirii cu
România, ridică problema contribuţiei studcnţiior la dezvoltarea culturii naţio
nale şi la răspîndirea ci În popor. În conferinţa "Avem dreptul să ne mîndrim
cu numele de român" ţinută În luna martie 1 899, la Casina Română din Cluj,
în faţa studenţilor, se face un istoric al originii faptelor şi virtuţilor poporului
nostru, se scoate În evidenţă rolul patriei in fortificarea conştiinţei maselor. De
asemeni se referă la originea latină a limbii şi a poporului român, l a faptele de
vitejie ale bărbaţilor de seamă de-a lungul secolelor. Cu multă căldură menţio
nează ce înseamnă să te mîndre�ti cu numele de român, contribuţia care trebuie
adusă de intelectuali În opera de educare a poporului : "Să lucrăm cu toţii umăr
la umăr, unindu-ne În cuget şi simţiri, iar cdiiiciul ce are acum o bază solidă,
la edificiul culturii noastre rom:lneşti, să ne iubim unul pc altul, să ne iubim
naţiunea şi patria. Atu11ci trecutul şi prezentul vor da mîna cu viitorul, atunci
numai vom corespunde chemării noastre, atunci va triumfa fala numelui de
român, atunci vom putea numai exclama dimpreună "Pînă cînd român vei fi,
nu te teme că-i pieri " 18 .
Aceste conferinţe sînt menite sa mouilitcze pe studenţi la lupta întregului
popor pentru desăvîrşirea unităţii statale, să facă o propagandă activă pentru
dezvoltarea spiritului de colaborare În interesul maselor şi să stabilească rolul
tinerimii universitare În mişcarea naţional-politică.
Pompiliu Dan are meritul că În centrul universitar din Cluj unde se
aflau peste 70 de studenţi români, s· a manifestat deschis pentru unitatea cultu
ral-naţională a tuturor românilor fiind la înălţimea comandamentului major
al epocii sale 1!.1.
În lupta pentru realizarea inaltelor deziderate sociale şi naţionale ale
poporului român, un rol activ 1-a jucat " Liga pentru uni tatea culturală a nttu
ror românilor", înfiinţată la Bucureşti În decembrie 1 890 şi care îşi începe acti
vitatea în mod oficial la 24 ianuarie 1 8 9 1 20. Ea atrage în rîndurile sale cele mai
proeminente figuri ale viqii sociale şi culturale româneşti care militează
pentru făurirea statului politic unitar român. " Liga " a fost creată la iniţiativa
smdenţilor din Bucureşti cu scopul ele a susţine lupta de eliberare naţională a
17 Conferin1clc se găscs' În arhiva Pom p iliu Dan şi au fost p ub l icate in z i a rul "Tde
graful Român" din Sibiu.
1 8 Manuscris În arhiva Pom pi.l iu Dan.
19 Pompiliu Dan refcrindu-sc l a a,tivitatc.l ;,\ i n a'castă perioadă s.:ric: "Ca ab;olvcnt
.d Liceului român din llra.şov. e ram animat de p u ter n ic e sentimente na1ionalc. Lucram din
răsputeri, h conso}idarca conştiinţe-i na1ionalc, la (Ci pc; te 7C de studcn1i români", (Memorii,
!' · 5).

�o llarbu Tcodon:scu, Date istorice din via(a Ligii Culturale, În .,Boabe de griu", an 1
( 1 9j0), nr. 8 ; Idcm, Nicolae Iorga şi educatia maselor, Bucureşti, 1967, p. 7 1 -76 ; V. Netea,
l.cs <1/ltecedmts et la luttc de la " Ligue Culturelle" pour l'zmite nationale, în " R c \' uc Rou
m•tinc d'Histoirc", IV ( 1 96 5 ); Şt. Pas(u, în Desclvîrşirea zmi/icclrii statulzti na( i'm<ll român . . . ,
1'· 52-5 3 ; George Moroî,mu. Unire<! de la 1859 şi cont rilm(ia -cwhizt!ui rcg,u /,, Unircc1 ( Ccl
1/h!I"C, Confcrin1ă completată şi adnotată, Cluj, Tip. Ardeal ul, 1 9 2 7.
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românilor din Transilvania, În vederea dezvoltării mişcării pentru unire. Mişca
rea de eliberare a românil o r transih-ăncni intră Într-o fază nouă în ultimul
de ceniu al secolului al XIX-lea, o dată cu elaborarea unor programe politice
sau a unor m emorii cu caracter n aţional, prin care se cerea recunoaşterea naţiunit
române ca egală în drepturi cu celelalte naţiuni din Transilvania, demonstrîn
du-sc cu argumente istorice, lingvistice şi etnice, continuita tea poporului român
pc teritoriul României, dreptul să se pronunţe asupra viitorului Transilvaniei
şi necesitatea desă vîrşirii unităţii politice ��- O primă manifestare d!,;!_ răsunet
curopcasn a " Ligii pentru unitatea culturală a tuturor românilor" , a fost ela
borarea şi publicarea �n ţară şi străinătate a "Memoriului studenţilor universi
tari români privitor la situaţia românilor din Transilvania şi Ungaria" 2�.
în memoriu se arăta intensificarea asupririi naţionale şi sociale a românilor
din Transilvania după încheierea pactului dualist, atrăgînd atenţia Europei
asupra nedreptăţilor din imperiul austro-ungar, el fiind susţinut de o bogat:i
documentare.
"Memoriul studenţilor universitari români privitor l a situaţia românilor
"
din Transilvania şi Ungaria , se adresa universitarilor din Europa , fiind discu
tat de asociaţiile şi societăţile s t udenţeşti , publicat În presă şi susţinut de
oameni politici şi de cultură din Anglia, Franţa, Belgia etc. �::
Printre oamenii politici care au arătat În occident importanţa luptei po
porului român pentm unire a fost şi lordul Gladstonc �r, care a apreciat pozitiv
memoriul studenţilor -din Bucureşti.

Ca răspuns la Memoriul studenţilor români din Bucureşti, pute rnic manifest
de l uptă, studenţii ma gh i ari din Cluj, alcătuiesc şi ci un memoriu în iulie 1 89 1 ,
conceput d e profesorul Moldovan Gherghcly 2ii _
Apariţia mcmoriului studenţilor maghiari din Cluj, prin care se contcstă
drepturile românilor din monarhie la o viaţă naţională şi culturală proprie,
determină apariţia "Replicii junimii academice române de la universităţile din
2 1 I . Chcorghiu şi C. N uţu, Adunarea Na{ io��tzl,i de
EJitu ra Poli.tică, Bucure�ti, 1 9 6 8 , p. 45-47; Const. N u ţ u şi
libertate ml{ ionalii în programele politice ale româ11ilor din
lluitate in istoria poporului român, sub redaqia proî. u n i v .
Jem iei R.S.R., 1 968, p. 272-273, 282-283.

l,l "11ba-Iulia, 1 decembrie 1 9 1 8 ,
C. D. · Iscru, Continuitate, unitate,
Tramilvania, în Unitate şi comi
D. Ikrci:�, BucureşDi , Editura Aca

22 Memoriul studenţilor universitari ,-omâni privitor la siflta{ia românilor din Transi/
t<illi<i şi Ungaria, Bucureşti, 1 89 1 ; B ar b u T�odorescu, Rolul tineretului u11iversitar la intemeie
rea Ligii Culturale, în Anuarul Universitiiţii din Bucureşti, 1 93 1 , p. 323-328 ; Statutele Ligii
pclltm l!11itatea cultura/Zi a tuturor românilor, B uc u rc ş:.i , J 893.

23 G. Mo roi a.n u,
curopecm:, Paris, 1 933,
Jc exemplare. ReaCţia
c a ţi il e din diferite ţări
2 1 Ştefan P ascu,

Les Luttes des RoumaillS de [ramylvanie pour la liberte ct l'opinion
p. 7C-76; Memoriul a fost t cadu s în p:ttr u limbi şi răsp î n dit în 1 3CC
opi n i e i publice progresiste din Europa s-a manifestat i m câ i a t ; În publi
au apă rut a rticole de simpatie pentru Ci\uza .rom ânilo r din Transi-l vania.
Marea Adunare Naţională de la Alba-Iulia, Cluj, 1 968, p. 1 5 6 - 1 57.

2;; Les Roumains bongrois et la nation hongroisc. Reponse au mcmoire des ewdiants
univcr.<itaires de Roumanic, BuJapest, juiUct, 1 89 1 . ln acest m em or i u studenţii maghiari '�
rcicră l a constitu\ia n1 car.Kte-r l i be-ral al Ungariei şi contc;tă drepturile n.t\iona1c şi pol i t i ce
.tie românilor Jin Transilvania.
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Viena, Budapesta, Graz şi Cluj ", cunoscută sub numele de .,Ccstiunea română
in Transilvania şi Ungaria" 26.
"Replica" junimii academice române din Transilvania şi Ungaria "a
fost un document de mare Însemnătate, un program politic şi naţional, prin care
se argumenta dreptul istoric asupra pămîntului românesc pc care îl locuiau
românii de secole, o necesitate a unităţii politice şi a libertăţii naţionale , se
t!czvolta pe larg concepţia p rivind unitatea de stat şi ind�pendenţa" 'Il.
"Replica " a fost elaborată de studenţii români din centrele universitare
Viena, Budapesta, Graz şi Cluj, sub conducerea lui 1\urel C. Popovici 2.�. Ea a
fost răspîndită În 12.000 ele exemplare În ţările Europei şi publicată în limbile
română, franceză, germană, engleză, spaniolă şi italiană.
"Replica" era un studiu istoric şi politic cuprinzînd 1 80 de pagini cu un
conţinut identic cu cel al memoriului studenţilor universitari din Bucureşti, prin
care tînăra generaţie de intelectuali români care se forma 1.1 universităţile din
Europa, În contact cu ideile politice av ansate ale epocii, exprima aceeaşi iden
titate de vederi, solidaritate şi unitate în lupta pentru libertate şi independenţă.
La elaborarea "Replicii" un aport p reţios 1-a avut Pompiliu Dan 1!1• in
anul universitar 1 8 9 1 - 1 892, Pompiliu Dan a condus lucrările comitetului stu
denţesc din Cluj pentru coleqionarea de documente ce aveau să fie publicate în
"Replica junimii academice române din Transilvania şi Ungaria" . Dovedind
multă iniţiativă, pasiune, pentru cunoaşterea istorici poporului român, Pompiliu
Dan a adunat un bogat material documentar referitor la opresiunea naţională
a românilor din partea regimului burghezo-moşiercsc maghiar şi consecinţele
politicii duse de guvernanţii monarhiei faţă de românii din Transilvania, asu
prirea naţionalităţilor ncmaghiarc şi nq:;ermanc. Cercetînd arhivele, bibliotecile
din Cluj şi alte localităţi, Pompiliu Dan a strîns date importante care au
servit luptei protestatare a românilor şi au asigurat o largă prop agandă a
justeţei cauzei poporului român din Transilvania În faţa opiniei publice euro
pene, determinînd ca "Replica" redactată sub conducerea lui Aurcl C. Popovici,
să devină un memoriu naţional, serios, convingător şi bine argumentat expri
mînd clar lupta poporului pentru unitatea de stat 30•
26 Gestiunea românii în Transil'l-•ania şi U11garia. Replietl junimii Academice RomfJIJe din
Transilvania şi Ungaria la "Răspunsul" dat de junimea acadm1icii maghiară " Memoriului"
studentilor universitari din România cu o hartii cllwg rajicii a .·iustro-U11garici şi Româ11iei,

Viena, Budapesta, Graz, Cluj, 1 89 1 .
27 Const. Nutu ş i G . D . Iscru, op. cit., î n Unitate şi continuitate î n i:;toria poporului
român, Bucureşti, 1 968, p. 265-266.
�a Aurcl C. Popovici ( 1863-1 9 1 7) om politic, istoric şi publicist, a fost unul din (On
ducătorii P.N.R. din Transilvania. A urmat liceul la Braşov şi llc i u ş, iar studiile univer>itarc
la Viena şi Graz. A avut corespondenţă cu Po mp i liu Dan, colaborînd În cad rul societăţilor
studenţeşti şi pentru crearea unui climat de afirmare a culturii româneşti şi a unităţii statale.
Pentru elaborarea " R epl i c ii " , Tribunalul militar idn Cluj 1-a condamnat pe Aure\ C. Popovi(i
LI 4 an.i tcm nită de stat. Vc:.o:i C. Diaconovici, Enciclopcdia Românii, tom u l III, p. 75C şi
l 'om p i li u Dan, Memorii, p. 7 bis.
�9 Replica a fost r ed ac t a tă de un com i te t din c.uc f?kcau parte pentru Centrul Univer
sit.u Cluj : Gavrilă Precup, Ioan Fodor, I ul i u l\1aniu şi Pom pil i u Dan.
ao C:onst. Nuţu şi G. D. Iscru, Of'· cit., În L'11itatc şi contimtitatc . . . , p . 282-2!L�:
Stc f.m l ' ascu , op. cit., p. 156; idcm, R./sul/etrtl pmccsului 1/ICIIIOI'<lllllist in masele populare,
Sibiu, 1 �44, p. 4 .
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Pompiliu Dan, referindu-se la activitatea depusă de studenţii români de

la Univcrsităţiic din Viena, Budapesta, Graz şi Cluj pentru elaborarea Replicii,

scria în memorii : "Am colindat pe valea Someşului, diferite localităţi. A m
redactat şi trimis un apel către protopopii români din Ardeal ca să ne
trimită date pentru regiunile ungureşti care date aveau să fie publicate în
replică. A fost o muncă uriaşă" :1 1 _
Cu patos şi convingere participă Pompiliu Dan la toate momentele mai
importante ale luptei poporului român pentru unirea politică. Astfel, el este
prezent În slujba cauzei naţionale şi În perioada petrecută ca student la uni
versitatea din Viena ( 1 8 92-1 893). Este epoca memorandistă care are un
puternic ecou În inimile tinerimii universitare. Împreună cu alţi studenţi
români care studiau la Viena, Pompiliu Dan, participă la primirea memoran
diştilor În capitala imperiului austro-ungar, exprimîndu-şi adeziunea faţă de
acţiunile lor şi susţinînd constituirea comitetului format din studenţi români
care avea ca scop să primească delegaţia care aducea "Memorandul românilor
din Transilvania şi Ungaria adresat Curţii Imperiale" 32• Tinerimea universi
tară română din Viena în semn de solidaritate cu actul istoric de mare semni
ficaţie naţională a memorandiştilor, a editat un manifest la alcătuirea căruia
o contribuţie de seamă a avut-o Pompiliu Dan :l-1 .
Manifestul este un document important al mişcării naţionale a studen
ţilor români care studiau la Viena, arată răspund�rea şi dinamismul lor, con
tribuţia adusă la susţinerea memorandului, sprijinul dat intelectualilor şi
oamenilor politici înaintaţi, solidaritatea cu lupta naţională a poporului român.
Studenţii din Viena se adună la 16 iunie 1 8 93, sub preşedinţia dr. Bodea,
unde discută atitudinea lor faţă de intenţiile guvernului maghiar de a intenta
un proces memorandiştilor. La această consfătuire ci îmbrăţişează cauza
dreaptă a românilor din Transilvania, hotărăsc să editeze un manifes t în
sprijinul revendicărilor naţionale şi condamnă Curtea Imperială de la Viena
care a dovedit indiferenţă faţă de memorandul românilor 3'•. Prin acest ma
nifest, studenţii români încurajau lupta mcmorandiştilor, subliniau necesi
tatea unităţii, exprimau simpatia lor faţă · de conducătorii politici români din
Transilvania. Manifestul elaborat de studenţii români din Viena, a fost inti
tulat: "Către poporul român din Ardeal şi Ţara Ungurească" 35• La Consfă��

:n

Pompiliu Dan, Memorii, p. 7 bis.

sa la Viena, Pompiliu Dan nu a mai obţinut
bursa de la Fundaţia Gojdu, deoarece guvernul maghiar nu aproba ca bursierii să frecventeze şi
,·ursurile altor universităţi. Cu sprijinul preotului militar român, George Vla.se din Viena, Pompiliu
Dan, în timpul liber a dat ore de limba română la unii elevi germani (Rudolf Eigel, c an
_ _
didat de profesor şi Mizi Hoffmm, fiica unui consilier aulic) care aveau interese famthale
<1 înveţe limba română (Vezi Pompiliu Da.n, Memorii, p. 1 0- 1 1 ) .
sa Manuscris î n arhiva Pompiliu Dan. A fost semnat d e Pompiliu Dan, student În filo
zofic; Dumitru Lupan, student în filozofie; Iuliu Maniu, student în drept; Alexandru Vaida
Voevod, student în medicină; Mihai Teliman, candidat profesor; dr. Lazăr Popovici; dr. Nicolae
Comşa; dr. Lupu Tcofil.
34 Pompiliu Dan, Memrnii, p. 1 1 .
as Manuscris în arhiva Pompiliu Dan.

16 -

Ibidem, p. 1 0- 1 1 . Pentru specializarea
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tuirea amintită a studenţilor români din Viena s-a hotărît elaborarea unor
manifeste de către tineretul studios din Pesta, Graz şi Cluj ; separat de cei
de la Cernăuţi, şi cei din Franţa, Elveţia. S-a prezentat la această consfătuire
un proiect de manifest de către Pompiliu Dan şi Iuliu Maniu care a fost
acceptat. Manifestul "Către poporul român din Ardeal şi Ţara Ungurească" ,
a fost larg difuzat, tipărit În 300 de exemplare şi răspîndit În toate centrele
universitare din Europa. Studenţii Li viu Tilea şi Pompiliu Dan au fost trimişi
de către tinerimea uniYersitară română din Viena, cu manifestul la Pcsta,
Oradea şi Cluj, pentru mobilizarea tineretului studios de aici la acţiunea
iniţiată de ei 36. În manifest se arăta revolta faţă de conducătorii monarhiei
austro-ungare care au intentat un proces memorandi ştilor. "Cumplită indig
nare ne-a cuprins inimile! Comitetul �xecutiv al partidului naţional este
tras în faţa judecătorilor din cauza "Memorandului". Dar acest comitet este
al nostru, al tuturora, iar "Memorandul" este cartea durerilor şi a plînge
rilor noastre, evanghelia drepturilor şi a postulatelor, şi crezul fericirii
noastre naţionale. Acuzarea comitetului şi darea in judecată a memorandului,
înseamnă acuzarea şi prigonirea întregului popor din Ardeal şi Ţara Ungu
rească. Sărmanul popor român ! Zile de grea încercare ai ajuns! A-ţi pretinde
respectarea drepturilor tale, a-ţi manifesta voinţa, a-ţi arăta plîngerile tale,
este o crimă? O crimă aruncată În faţa unui popor! Oare nu este aceasta ce.1
mai josnică calomnie, cea mai crudă denigrare a demnităţii naţionale? Da !
Tocmai aceasta o şi ţintesc duşmanii noştri. Asta e scopul infernal a domnilor
din stăpînire. Dar de atîta batjocură să fii vrednică, tu mărită naţiune ro
mână? Asta să-ţi fie răsplata glorioaselor lapte prin care Întotdeauna ai
strălucit, răsplata sacrificiilor grele ce le-ai adus cu atîta ·dragoste pc altarul
patriei comune? " 3i
ln cuprinsul manifcstului autorii au dovedit o curajoasă atitudine, si
tuîndu-sc pc linia aspiraţiilor poporului. Protestînd împotriva acţiunii judi
ciare in tentate împotriva întregului comitet al Partidului Naţional Român
şi a politicii de deznaţionalizare a românilor din Transilvania, se spunea în
manifest: "Noi, junimea română, ridicăm solemn protest şi ne declarăm trup
şi suflet solidari cu comitetul naţional, nu numai înaintea tribunalelor, ci şi
a întregii lumi civilizate" 38.
" . . . Sîntem siguri, că Întreg poporul român, ca un smgur om va şu
a răspunde violenţei tiranului în tonul unui popor conştient de drepturile
şi de vrednicia lui naţională . . . Toţi românii mic şi mare, tînăr şi bătrîn,
vor alcătui o singură falangă ca Într-un gînd şi o simţire ridicîndu-şi vocea,
să pună stavilă asupririi " . Şi mai impresionantă ţ!ste încheierea manifestului:
" Însă scris este că un popor pătruns de credinţa În puterea şi destinul său,
unui popor setos de libertate, oricît de crunte ar fi prigonirile ce el le în
fruntă, trebuie să răzbească birui tor că dreptatea este cu el" :.l:J.
Pompili u Dan, Memurii, p. 1 1 - 1 2.
37 Manuscris În arhiva Pompiliu Dan.

aG

38 Ibidem.
ao

Ibidem.
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Conţinutul acestui manifest arată că lupta româmilor din Transilvania
pentru drepturi politice �i culturale, pentru poziţii În raport cu importanţa
şi numărul lor În Yiaţa economică şi de stat, era sprijinită de tinerimea uni
versitară, care s-a dovedit la înălţimea timpului $i avînd aceeaşi corespon
denţă cu ideile poporului. Eforturile studenţilor români au generat creşterea
În intensitate a luptei intelectualităţii pentru unitatea poporului. Entuziasmul
patriotic şi cfervescenţa lui Pompiliu Dan s-a manifestat şi În cazul proce
sului lui A urei C. Popm·ici pen tru elaborarea replicei. Situîndu-se pe aceeaşi
linie, studenţii români din Viena publică o declaraţie de solidaritate pentru
sprijinirea lui Aurel C. Popovici Împotriva autorităţilor monahiei austro-un
gare. Pompiliu Dan este din nou autorizat să plece la Pesta, Cluj, Oradea,
pentru st rîngerea semnăturilor şi pc această declaraţie '•0•
La Conferinţa Naţională a Partidului Naţional Român, care s-a desfă
�urat Între 23 �i 24 iulie 1 8 9.) , participă şi delegaţi ai studenţilor care studiau
la universităţile din monarhia austro-ungară. Din partea centrului universitar
Viena este delegat Pompiliu Dan : "Ultima mea manifestaţie politică ca stu
dent universitar, a fost participarea mea activă la congresul naţional ţinut
la Sibiu în zilele .de 23 şi 24 iulie la umbra celor trei drapele naţionale" '" ·
Conferinţa naţională s-a de�făşurat Într-o atmosferă caldă, optimistă, patrio
tică, fiind urmărită de întreg·u l popor Întrucît se discuta raportul comitetului
P.N.R. cu privire la Memorandul romanilor din Transilvania şi Ungaria.
Conferinţa a constituit o importantă manifestaţie politică a românilor din
Transilvania , dezbătîndu-se i1nportante probleme : Raportul comitetului de
25 despre Împlinirea mandatelor primite privind trimiterea Memorandului
Curtii de la Viena; alegerea unei comisiuni de 40 pentru studierea raportului
comitetului şi a alteia de 25 p rivind studierea p ropunerilor delegaţiilor etc. ,,:!
Îinreaga presă românească a dezbătut rolul con ferinţei În istoria luptei
politice şi naţionale a poporulm rom1n, adeziunea totală a poporului faţă
de acţiunea memorandiştilor, subliniind că s-au adoptat hotărîri În spiritul
intereselor naţiunii '•3.
-to Manuscris În arhiva Pompiliu Dan. Conţinutul declaraţiei era: "Subscrişii , as,ultători
b Universitatea din Dresda, declarînd solemn şi replica studenţilor universitari români din
Transilvania şi Ungaria s-a lucrat şi s-a tipărit (li Învoiala şi concursul nostru al tuturora" .
Declaraţia este semnată d e studenţii care Învăţau l a universităţile d i n Europa: GeOrge Mo
rariu, Florian Munteanu, Ioan Petrovici, Alexandru Marcu, Valeriu Domşa, Aurel Cosma, Ioan
!lunea, Andrei Pop, Corneliu Pop. George Oprea, George luga etc. Pentru conformitate decla
ra1ia este semnată de Pompiliu Dan, Andrei Pop şi Ioan Cifrea. Şi această declaraţie este
un domment al solidarităţii manifestate de studenţii români, un apel vibrant adresat pentru
apărarea lui Aurel C Popovici şi o il ustrare a faptului că "Replica", a fost rezultatul creaţiei
rulcctivc a [ runtaşilor mişcării naţionale româneşti. Fermitatea cu care studenţii îşi exprimau
opinia În clabor<trea "Rcplicii" subliniază rolul tinerimii universi tare, rol de mare Însemnătate
Î n viaţa culturală şi În cea naţional-politiră. Vezi Pompiliu Dan, Memorandul din 1892,
conferinţă expusă În luna i unie 1942 la Zărncşti (Manuscris În arhiva Pompiliu Dan, p. 1 3- 1 5 ) .
4 1 Pompiliu Dan, Memorii, p. 1 4- 1 5.
·l2 " T ribunai ", X, nr. 1 5 3 din 1 3/25 iulie 1 893_
l a 1 bidem, nr. 1 5 1 din 22 i ulie 1 893.
! &•
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La Conferinţa Naţională a P.N.R. din iulie 1 8 9 3 s-a adoptat în una
nimitate moţiunea de solidarizare fără rezerve cu conţinutul memorandului
şi prezentării lui la Împărat, precum şi cu activitatea comitetului care a susţinut
cu mult spirit de sacrificiu şi abnegaţie interesele poporului român. În timpul
desfăşurării lucrărilor Conferinţei Naţionale, în oraşul Sibiu au avut loc
întruniri politice, manifestaţii publice de simpatie pentru conducătorii P.N .R.,
la care au participat reprezentanţi ai universităţilor din Iaşi şi Bucureşti, ai
ligii culturale, personalităţi politice, exprimîndu-se Încă o dată solidaritatea de
plină a tuturor românilor de pe ambele versante ale Carpaţilor, cu lupta
memorandiştilor, determinînd întărirea conştiinţei naţionale şi a unităţii de
acţiune în vederea realizării aspiraţiilor juste ale maselor.
După Conferinţa Naţională, în grădina Hermann din Sibiu a avut loc
o recepţie la care au luat cuvîntul Gheorghe Bogdan Duică şi Pompiliu Dan.
Tînărul student Pompiliu Dan a vorbit d�spre deplina solidaritate a junimii
academice cu autorii memorandului, a făcut referiri la programul Partidu
lui Naţional care cerea: autonomia Transilvaniei, şcoli româneşti, folosirea
limbii române în administraţie, recunoaşterea drepturilor naţiunii române etc.
Ambii vorbitori au arătat că mişcarea naţional-politică a românilor cunoaşte
un progres continuu, evidenţiind sprijinul dat de oamenii politici din Ro
mâ.nia fraţilor lor din Transilvania, ecoul puternic al evenimentelor legate
de lupta memorandiştilor, declarînd că şi studenţii vor lupta alături de Întregul
popor pentru biruinţa cauzei unităţii �.li.
Efervescenta politică şi nationala care a avut loc la Sibiu, a continuat
în rîndul tineretului şi cu prilejul Întîlnirii din 30 iulie 1 893 de la Predeal,
unde au participat reprezentanţi ai studenţilor din Bucureşti, Iaşi şi din impe
riul austro-ungar, precum şi ai Ligii culturale. Cu ocazia deschiderii lucră
rilor Conferinţei Naţiona}ţ: de la Sibiu, ţinută În sala Gesellschaftshaus, s-a
acordat atenţie decorării ei. Totul a fost impodobit cu brad, plante exotice,
flori, peste care atîrnau patru steaguri dedicate conferinţei de către tineri,
unul roşu cu inscripţia aurie ("Totul pentru naţiune"); unul galben (n Trăiască
poporul român"); unul alb ("Uniti-vă în cuget şi-n simţiri" ) şi unul dţ: culoare
albastră ("Pc voi vă urmăm").
Steagul de culoare albastră exprima simbolul unirii tuturor românilor 11:;.
Sub steaguri se aflau prezidiu! şi comitetul P.N.R., delegaţii ligii cultu
rale, ai presei.
Autorităţile monarhiei exprimînd teamă faţă ·de participarea În masă a
românilor de pretutindeni la lucrările conferinţei, au cerut ca steagul aLbastru
să fie arborat afară. Gheorghe Cantacuzino, reprezentant al ligii culturale
din România, a făcut propunerea ca steagul albastru să fie predat tineretului
universitar de peste munţi care să-I arate intregului popor şi să militeze pentru
solidaritatea naţională. Gîndurile exprimate de Gheorghe Cantacuzino au
44

Ibidem, nr. 154 din 14/26 iulie 1 1!93.

45 1bidem.
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z i a ru l "Tribuna" din Sibiu, ele e x p ri mî nd aceleaşi intenţii
comune pentru eliberarea n aţională şi a cel e aş i formulari pentru unirea Transil

fost stlsţimite şi de
vaniei cu

R om!lnia 46.

Pe baza p ro p u n e ri l o r facme la Sihiu, celr doua str a gu ri care au �mpodobit
sala unde s-au desfăşurat l ucrările con ferintei nationale (rosu şi alb astru), au
fost duse de o delegatie a s tu de n ţ i l o r din TrJnsilvan ia. l a Predeal . Din dele
gatia studentilor rom�ni din monarhia au st ro- u n ga ră făceau parte : Pomoiliu
Dan, T.a7ăr Po p o v i ci , Valeriu Branistc. Rusu Şi rianu şi altii '•7. La Predeal, În
7iua de �O iulie 1 89�. se Întîlnesc studenţii din Rom�nia şi cei din provinciile
romi\;ne�ti Încorporate la imp e riu l austro-ungar, În prr7enţa delegatilor "Ligii
culwr;:�le", În fruntc cu p ro fe s orul universitar şi s"'vantul istoric. V. A . Urechra,
unul din principalii SUS\inători ai luptei n a ţ ion ale şi poli t i ce 1. ro m a n i l or din
Tran silvania. S copu l acestei ·i ntruniri era de a întări unitatea de l upta a ro m � 
nilor de pe Întreg teritoriul patriei. Del egaţi i stnclen tilor români c1in Transil
vania şi Un g a r ia , predau două elin cele trei parti ale tricolorului naţional
rom�n, tinerimii universitare din Romania: stea�1 l albastru, studentilor din
Tiucureşti ; iar steagul cel rosu studentilor de l a Iaşi ; s t ea gul c el gal ben " Auriu
ca m în d rul soare" rămînînd În Tran silvania '.s.

Cn pri l e i ul p red ă ri i steal!u rilor la Predeal . i storicul V. !\ . Ureche:t. pre
şedin t el e Ligii c ul tu r al r. a ţinut un di s cu rs În care a relevat semnific'}th
oăstrarii celor trei pa r ţi din ste:-�gul rricolor de către tineretul universitar din
Bucureşti, Iasi şi din centrele universitare din imperiul austro-ungar (Tran
silvania şi Ungaria) nînă dncl ele vo r forma steagul României unite. pÎn ă
cînd se va realiza unitatea poli ti că şi culturală a tuturor romanilor: "Comi
tetul executiv al Ligii nentm unitatea culturală a naţiunii române. primeşte
din mîinile junimii rom�ne ardelene acest l abarum care si mbol i zeaz ă unitate::�.
naţiunii române. D rapelul este al unri j u n i m i de la care natiunea aşteaotă
căl du r ă . înţelepciune şi devotament". Tn cuvîntul sau, V. A. Urecht>::t a arătat
Însemnătatea actiunii Întreprinsă de s t u den ţ ii români, spunîn d : .. Pc voi vă
urmăm. a scris j un i m e a din Tran si lv ania pc draoelul său" . A ceasta c dorinţa
Între�1lui popor. Drap elele roşu şi albastru au fost date sore p ă st r are pentru
ca studentii din Bucureşti şi Iaşi s ă le poarte la sărbători şi ocazii solemne
�i să fi e În p ri m ele rînduri, dovedind cutennţă În lup t a pentru u n i tate po

litică �·.

Cele trei p a rti din stea�1l national insemnau revend'icarea drepturilor
naţiunii rom�ne de a 'trăi cu individuali,tatea sa în cadrul unui stat unitar.
P o mpi�i u Dan a avut un ro] de frunte în p re�ătirrea m anifestatiei de
la Predeal, o rga n i7înd întreaga actiune şi susţinînd În numele studenţilor
româ ni din Trans�lvania şi Un gari a , identitatea de v ederi În l u pta pentru
eliberarea n aţională şi unire .

4 8 Ibidem, nr. 1 5 6 din 1 6/29 iulie 1 893.
47 Valeriu Branişte, Memorii (în curs de apa-riţie la Editura pentru literatura).
4 8 Pompiliu Dan. Memorii, p. 14-15; Programul Recepţiunei la Predeal a Drapelului

Istoric de la Congresul de la Sibiu din 1 1 şi 12 iulie 1893, În arhiva Pompiliu Dan.
4Ba Tribuna•, X, nr. 1 6 1 din 23 iulie/4 august 1 893.
•
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La festivitatea predării steagurilor În oraşul Predeal s-au rostit j urammte
şi legăminte întărite prin Împărţirea drapelelor la delegaţii din cele trei
provincii româneşti. Delegatul studenţimii universitare din Ia�i, Constantin
Răşcanu, a subliniat că acţiunea În sine pornită de la conferinţa naţională
din Sibiu, este unul din actele importante politice ale tinerimii universitare:
"Tot de aceia tinerime sînt trimişi aici spre a primi falnicul drapel din
mî�nile colegilor mei români din Ardeal şi Ungaria" "!l.
Referindu-se la p rogramul tinerimii universitare, spunea În continuare:
"Din Sibiu se aduce drapelul unde este scris cu litere de aur "Totul pentru
naţiune " . Tinerii noştri studenti cer libertate, egalitate şi unirea' Transilvaniei
cu România 50•
Activitatea lui Pompiliu Dan În timpul lucrărilor Conferinţei Naţionale
din iulie 1 8 93, Sibiu, unde a susţinu t politica conducerii P.N.R. privind
Memorandul şi predarea steagurilor la Predeal, arată propatganda făcută de
el În sprijinul cauzei româneşti şi a recunoaşterii legitimităţii drepturilor ei,
subliniind necesitatea legăturilor strînse dintre forţele intelectuale din Întreaga
ţară pentru o politică naţională militantă.
Pompiliu Dan are meritul de a fi manifestat la diferite conferinţe şi
congrese ale stud(mţilor hotărîrea de a lupta pentru unirea politică , ca intre
diferite centre universitare să se stabilească legături strînse, să se comunice
preocupările în domeniul vieţii culturale şi politice, să se organizeze aqiuni
comune cu reprezentanţii din toate provinciile române, cont11ibuindu-se şi pe
această cale, la consolidarea' conştiinţei n:aţionale.
În septembrie 1 8 92, Pompiliu Dan este delegat la Congresul studenţesc
care s-a ţinut la Roman 51.
La Congresul studenţilor români care s-a ţinu t la Roman au participat
reprezentanţi ai universităţilor din Bucureşti, laşi, Cluj, Viena, Budapesta.
Delegaţii studenţilor din centrele universitare existente în monarhia austro
ungară, au fost p rimiţi cu multă bucurie şi simpatie. Pe tot parcursul dru
mului cu t renul, delegaţia s tudenţ�lor iromâni veniţi de la universităţile din
Cluj, Pesta, Viena, Graz, condusă de Pompiliu Dan a fost p rimită cu mult
entuziasm : "Delegaţia condusă de mine era alcătuită din următorii studenţi :
50 Ibidem. Steagul albastm a fost pr i mit de studentul I. Grădişteanu, care a rmtit şi d
o cuvîntare, evocî.nd aceleaşi id ealu ri de lup t ă care unesc pc român.i şi ca re arată că �r a ni te
poli tice nu exista. ln tim p ul banchetului care a avut loc la Predeal după festivitatea prcd ăr ii
steagurilor, au rosti.t cuvîntări: Rusu Ş irian u Ioan Slavici, Vasile Mangra care au menţionat
Însemnătatea Con ferinţei Naţionale de la Sibiu, şi anume : unirea strînsă a poporului român,
întărirea legăturilor poli tice şi culturale ale român,ilor de pe ambele versante ale Carpaţilor
colaborarea 5trînsă a popoarelor asuprite şi oprimate din imperiul austro-ungar, În l up t a pentru
dreptu ri .
51 Congresul anual al studenţilor universitari români a avut loc Între 6-8 sep tembrie
1 892 la Roman. Ideea unui congres studenţ esc a apă rut încă din 1 868, dar problema a fost
pusă hotărît mai ales cu prilejul evenimentelor legate de sărbătorirea de la Putna ( 1 8 7 1 ).
Primul congres anual al studenţilor s-a ţinut la Focşani în 1 879, iar apoi În fiecare an Într-unul
din oraşele României, dezbătîndu-se mai ales probleme naţionale şi culturale. Vezi "Tribuna",
IX, nr. 1 05 din 1 3/25 sep t embrie 1 892.

49 Ibidem, nr. 1 6 2 din 24 iulie/5 august 1 893.
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George Moroianu, Anton Puşcariu, George Proca, Romul Pop, Romul Dobo,
Aurel Muntean. Am fost primiţi cu căJdură la Bucmeşti de către Grigore T.
Brătianu p reşedintele Ligii culturale" 52_
Congresul de la Roman s-a deschis la 6/1 8 septembrie 1 892 în sala
teatrului din oraş sub preşedinţia lui V. G. Morţun, deputat. Studentul
D. Gurescu a propus congresului să salute pe studenţii ardeleni prin sculare
în picioare. 300 de studenţi, participanţi la congres, se ridică în picioare,
ovaţionînd pe reprezemanţii romanilor din TranSJilvania, menţionîndu-se că
scopul tinerimii universitare este de a recunoaşte şi de a fi, a milita pentru
idealul de unitate politică 53_
Şi aceSlt con�res al studenţilor de la Roman a fost o manifestaţie naţio
nală, mulţi delegaţi au ţinu t discursuri M, a fost organizată o excursie la
Mirceşti 55, au avut loc Întruniri. S-a subliniat de către cei care au luat
cuvîntul rolul studenţilor În mişcarea pentru făurirea idealului naţional :
s-au pus bazele unei cooperări active pe tărîmul muncii ştiinţifice, s-au
intensificat aCţiunile prin presă, adunări, întruniri, în sprijinul ideii de unitate.
In prima zi a lucrărilor congresului, a luat cuvîntul şi Pompiliu Dan.
"Domnul Dan Pompiliu, unul din delegaţii ardeleni, ia cuvîntul şi mulţu
meşte studenţilor pentru buna primire ce i s-a făcut dumisale şi camarazilor
săi. Sfîrşeşte salutînd congresul în numele studenţilor rom�ni din Cluj, Graz,
Pesta şi Viena, pe cînd tunete de aplauze îi Înecau glasul" 56.
Discursul lui Pompiliu Dan se încheie cu cuvintele: "Trăiască Rom�nia
Mare şi independentă" 57.
Efectul participării delegaţiei de studenţi români din imperiul austro
ungar la congresul anual al studenţilor de la Roman a fost întărirea mişcării
studenţeşti unitare. Ideile dezbătute în discursurile delegaţilor, s-au răspîndit
În toate centrele, dezvoltîndu-se activitatea pe tărîm literar şi propagan
distic, încurajîndu-se apariţia unor publicaţii şi pentru cultivarea dragostei
faţă de trecutul bogat al poporului nostru. Întorşi de la congresul de la
Pompi l i u Dan, Memorii, p . 1 3-14.
"Tribuna", IX, nr. 105 din 1 3/25 septembrie 1 892.
''4 Congresul studenţilor din Roman a fost salutat de Aurel Iliescu, în numele soctetaţn
universi tare "Unirea" ; Emil Anton esc u În numele "Ligii Culturale"; Mihail Dumitrescu Cucu
a dezvoltat con fer in ţ a despre poetul Andrei Mnreşianu, prezentîndu-i şi biografia.
''" La Mi rceş t i au fost primiţi de văduva poetului Vasile Alecsandri. Au vorbit Tătu
şe,cu, preşedintele congresului şi delegaţi ai studenţilor din Iaşi, Bucureşti etc. Mircea Petrescu,
student În B ucu re ş ti a vorbit despre poetul Vasile Alecsandri şi a mulţumit văduvei poetului
pentru primirea caldă făcută. In ziua a 2-a a lucrărilor Congresului studenţilor, se hotărăşte
să se ofere doamnei Alecsandri, un album iscălit de 1 01 delegaţi, în semn de omagiu pentru
marele patriot care a fost Vasile Alecsandri.
50 "Tribuna", IX, nr. 105 din 1 3/25 septembrie 1 892. Preşedintele cOng·resului studenţilor,
Tătuşescu, mulţumeşte lui Pompiliu Dan pentru frumoasele cuvinte spuse delegaţiilor, mărturie
a dorinţei de unitate, de organizare comuna a manifestărilor studenţeşti şi subliniază că preocu
pările tuturor reprezentanţilor de la universităţile din Europa, sînt legate de ·realizarea idealului
naţion�l.
57 Pompi.liu Dan, Memorii, p. 13-14.
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Roman, delegaţii ardeleni au arătat sprijinul pe care îl acordă tinerimea
universitară din vechea Romfinie şi au afirmat că prezenţa lor la congrescle
studenţeşti, devine tot mai mult un simbol al unirii politice a tuturor româ
nilor.
Pompiliu Dan, reprezentant al intelectualităţii progresiste, a militat
împotriva şovinismului, pentru egalitate socială şi naţională. Subliniind acti
vitatea desfăşurată de oamenii de cultură maghiari şi germani, pentru susţi
nerea revendicărilor naţionale ale romfinilor, el se referă la năzuinţele comu
ne .de colaborare şi apreciază rolul jucat de profesorul universitar Szab6
Karoly, reprezentant clarvăzător al poporului maghiar care a susţinut dreptu
rile maselor româneşti şi continuitatea de viaţă pe meleagurile patriei noastre ă.'l .
Relatarea de către Pompiliu Dan a poziţiei acestui intelectual progresist
maghiar, ne demonstrează încă o dată că reprezentanţii de seamă ai maghiarilor,
de o orientare mai radicală, militau pentru unirea tuturor forţelor Înaintate,
pentru a asigura• egalitatea deplină În drepturi a tuturor lowitorilor din Tran
silvania, precum şi pentru reforme democratlice.
Activitatea celor mai Înaintaţi oameni politici şi de cultură români, ma
ghiari şi germani, pentru o acţiune coordonată a tuturor naţionalităţilor asu
prite, pentru elibera'Te socială, reforme şi drepturi, a fost unul din obiectivele
principale ale vieţii şi operei lui Pompiliu Dan, de-a lungul Întregii sale exis
tenţe. Aceasta demonstrează o tendinţă de mare însemnătate şi anume că
Pompiliu Dan vedea edificiul statului unitar român bazat pe dreptu.r:ile egale
ale naţiona'l ităţilor conlocuitoare cu poporul român şi pe dezvoltarea lor liberă,
economică, politică şi cuJ.t urală.
Un episod important În desfăşurarea luptei poporului român pentru unifi
carea statală l-a constituit apariţia unor organe de presă •ale studenţilor români
din diferite centre universitare ale Europei. Rezultat al colaborării celor mai de
seamă exponenţi ai mişcăr:ii naţionale şi politice studenţeşti din Europa a fost
apariţia la 1 martie 1 8 93, a "Chartei rotunda". Acest organ de presă scris cu
mina a fost o manifestare a solidarităţii tuturor studenţilor români din centrele
universitare ale Europei care voiau să aducă la cunoştinţa personalităţilor
vieţii politice, ştiinţifice şi culturale voinţa românilor din Transilvania de a-şi
păstra fiinţa lor naţională şi de a se uni cu România. "Charta rotunda" a fost
un organ al studenţimii române care a apărut cîteva luni în cursul anului 1 89J
58 Szab6 Kâroly era profesor la Universitatea din Cluj. El preda cursul d e i tsorie a
Ungariei şi era unul din oamenii de ştiinţă maghiari n1 vederi largi, prieten s�ncer al popo
rului român. De la tribuna catedrei universitare el dedara deseori în faţa studenţilor români
şi maghiari, caracterul străvechi al unităţii geografice, emice, de limbă, economice şi cultura!e
a celor 3 provincii româneşti şi continuitatea populaţiei autohtone pe teritoriul patriei noastre:
"Românii au locuit necontenit de cînd i-a adus aci împăratul Traian, orice ar zice Unfalvy" .
Vezi PompiLiu Dan, Memorii, p . 9-10. Hunfalvy Pal, istoric ş i filolog maghiar, era susţinător
al teoriei roesleriene, nega continuitatea de viaţa a populaţiei dace şi daco-romane pe teritoriul
României Cărturarul maghiar Szab6 Kâroly era originar din ţinuturile secueişti şi a manifestat
tot timpul o atitudine binevoitoare faţa de studenţii români care studiau la Universitatea
din Cluj, se apropia de ei cu multă căldură, le înţelegea păsurile, îi ajuta sa iubească şi să
preţuiască istoria şi cultura poporului maghiar, cultivînd prin cursurile sale necesitatea solida
rităţii tuturor popoarelor ÎmpOtriva Împilării şi asupririi naţionale.
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dczhătînd În coloanele sale obiectivele ce stăteau în faţa luptei naţionale şi
politice a tinerimii universitare. La apa riţia acestei publicaţii studenţeşti, un
aport preţios 1-a avut Pompiliu Dan student în acel timp la Viena, care a do
vedit initiativa, curaj şi s-a făcut remarcat prin calităţile sale organizatorice
prin mobilizarea celorlalţi studenţi p entru susţinerea şi expedierea acestei foi.
ln pluralitatea modalităţilor l uptei stu den ţ imii române, ,.Charta rotunda"
a ocupat un loc aparte şi inedit, avînd În vedere atît felul În ca1re a fost con
cepută, dt şi faptul că pana istoricilor nu a notat pîn ă azi, În cronica frămîn
tarilor naţionale şi acest ingenios organ de luptă.
Lansată din Paris, eat urma o mişcare circulară. Din cupninsul articolelor
,.Chartei " se desprinde ardentul patriotism al unor tineri ca: Pompiliu Dan,
Simion Mehedinti, George Moroianu, Romul Pop, G. Candrea şi alţii, care Îşi
coordonau toate eforturile spre realizarea dezideratului matjor al desăvhşirii
unirii, În limitele gîndirii lor social-politice, limite evidente în ce pr.iveşte insu
ficienta abordare a problemelor de ordin social, unele exagerări legate de rolul
bisericii, nesublinierea rolului maselor ca factor hotarhor al dezvoltării
istoriei.
"Salutam ideea fratelui Mehedinti. Paginile acestea vor deveni istorice.
După Împlinirea dorului nostru vor scruta savanţii sa afle a cui scrisoare e
ceia şi ceia şi vor recunoaşte dt de invenţioasa e iubirea, mai ales iubirea de
neam. Credem ca se va chiar perfeqiona a'Ceasta Charta devenind cu timpul
organul tinerimii academice tipărite " . Rîndurile scrise de corespondentul
,.Chartei rotunde" din oraşul universitar Graz, exprima ideea centrală care a
stat la baza acestui organ de presă al tinerimii universitare române: ..Dra
gostea fierbinte faţa de poporul român, de patrie" 59_
Prin denumirea de ,.Charta rotunda", se Înţelege o corespondenţa Între
studentii români de la universitatea din Paris, Viena, Graz, Budapesta, Cluj,
Bucureşti, Cernauti, Munchen, Strasbourg, Anvers şi Berlin. Titlul acestei foi
studenţeşti a fost dat de Simion Mehedinti : ,.Am botezat această foaie .,<::h arta
rotundă" şi pentru ca face un ocol şi pentru că este <::h arta poporului nostru
românesc şi a ţarii" 60_
Stahilindu-i programul, Simion Mehedinti a urmarit să stimuleze interesul
studenţilor români pentru studiul istoriei şi a limbii poporului român, pentru
atragerea lor la dezbaterea problemelor contemporane, pentru formarea unei
atitudini militante În problemele apărării intereselor naţionale ale naţiunii ro
mâne din Transilvania.
Scopul suprem al foii studenţeşti ,,Charta rotunda"' era promovarea ideii
eliberării de sub dominatia imperiului austro-ungar $i unirea Transilvaniei cu
Rom� nia. ln cadrul ei un loc important îl ocupa critica asupririi naţionale a
poporului român din Transilvania, înfierarca' abuzurilor şi n c rsecutiilor sărbă
torirea evenimentelor mai importante din istoria poporului nost ru, disc utarea
larga a problemelor fundamentale care frămîntau în acea epocă p c toţi locui
torii imperiului austro-ungar 6 1 _
,

59

60
6t

Mircea B5lte,cu, "Ch;x-ta rotundă", A st n , 1 968, III,
Ibidem.
Ibidem.

nr.

7(26) iulie, 1'· 2.
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Si mion l\fehedinţi ne oferă şi explicaţiile necesa're pen tru a Înţelege mecJ
nismul di fuzării acestei foi studenţeşti În toate centrele universitare: " 1 ) tn fie
care lună foaia aceasta va pleca din Paris şi va urma un itinerar fix; 2) tn
luna a doua. nr. 1 va insoti pe numărul 2, pentru c a· să-I cunoască; în luna a
treia număru l 2 va însoţi pe numărul 3, 3 pe 4 şi aşa mai departe ; 3 ) Fiecare
cum îl primeşte scrie ce are de scris şi repede îl trimite la staţia următoare,
recomandat; 4) Fiecare scrie ce crede că e de interes pentru cunoaşterea! stării
noastre : de exemplu, ce articole s-au scris pentru ori contra romanilor, ce
număr de români ori studenţi români sînt În cutare oraş, cîţi renegaţi �i CÎţi
credincioşi avem, ce propuneri sînt de făcut, etc. etc. etc. 5) Arhiva se va
păstra la Paris. Mai tîr2'1iu vom lărgi itinerariul. Băgaţi de seamă la adrese şi
anunţaţi din vreme staţia p recedentă cînd se schimbă domiciliul" n2.
Corespondenţii "Chartei rotunde", au fost:
Viena : Pompiliu Dan -- Wăring
Giirtelstrasse no. 4, II, 1 0.
Gra.z : C. Nyes, Universităt: Aurel C. Popovici.
Budapesta: Elie Cristea, Uloi Ut 20 fold. 1 8 .
Cluj : Romul Pop, Belmonostor u. 1 7 a.
B ucureşti : dr. Staicovici şi dr. Nan Muscel, strada Primăverii.
Berlin : Simion Mehedinti, Doroteenstrasse N. W. 70.
În p rimul număr al "Chartei rotunde", Simion Mehedinti a dat indicaţii
privind modul cum trebuie să se aqioneze pentru succesul aqiunii şi încheie cu
cuvintele: " . . . Gîndiţi-vă că dacă întreţ!Înem forma aceasta de corespondenţă,
vom şti În orice moment cum bate pulsul Întregei noastre naţiuni" 63.
" Charta rotunda" a apărut î,n luna martie 1 893 şi a durat pînă În luna
iunie cînd a fost sistată �din cauza persecuţiilor stăpînirii austro-ungare şi a
urmăririi corespondenţilor de către poliţie.
"Charta rotunda" a constituit o pagină de seamă pentru apărarea intere
selor naţionale fundamenta'le ale poporului român, o oglindă fidelă a frămîn
tărilor poli tice, literare, ştiinţifice din epoca memorandistă, un document al
luptei pentru unitate statală.
•

•

•

Activitatea didactică, Pompiliu Dan, o începe la 1 sept. 1 893, ca profe ·
sor la şcolile secundare din Braşov (liceu, şcoala reală şi şcoala comercială),
dovedind de la început multă conştiinciozitate, corectitudine, îndrumînd 'tine
retul studios pe linia luptei naţionale şi a slujirii devotate a poporului &i .
62

Manuscris Î n arhiva Pompiliu Dan.

63

Ibidem.

Avem puţine date biografice despre Pornpiliu Dan, mai ales din perioada referitoare la
timpul funqionarii sale ca profesor la Braşov. Din memoriile scrise de el cunoaştem că dupa
obţinerea "Absolutoriulu.i", a fost numit profesor la şcolile secundare din Braşov (1 893-1 898).
Ve7.i Pompiliu Dan, Memorii, p. 1 5-16.
64
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Ca profesor, aşa după cum declară : " Am continuat lupta pemru emanci 
parea naţională a românilor din Transilvania" fi�. El a menţinut un contact
nemi jlocit cu luptătorii patrioti din Transil vania , luînd atitudine împotriva per
secuţiilor politice la care erau supuşi românii din pa rtea organelor de stat ale
imperiului austro-ungar, colaborînd la ziarele din Braşov.
Din cauza participării sale active la lupta naţională şi politică, Pompiliu
Dan a fost nevo�t să părăsească postul de p·rofesor la liceul românesc din
Braşov, după 5 ani de activitate fifi .
La 1 ianuarie 1 90 1 , Pompiliu Dan este chemat ca redactor al ziarelor
,,"Iribuna" şi " Foaia poporului" din Sibiu, aflate sub conducerea lui Silvestru
Moldovan. La aceste foi a funcţionat opt luni de zile, pînă la 1 septembrie
1 90 1 , cînd la stăruinţele energice ale lui Vasile Goldiş, prieten şi colaborator
apropiat, Pompiliu Dan este numi t ca rector al internatului de pe lîngă
Liceul confesional greco-catolic din Beiuş unde a funcţiona'! timp de doi ani
cle zile fii .
•

•

•

Participant activ la făurÎ!rea statului naţional unitar român, Pompiliu
D.m a militat neobosit pentru dezvoltarea progresivă a societăţii româneşti

din Transilvania, fiind un reprezentan t al gîndirii social-economice, care s-a
impus la sfîrşitul secolului XIX şi Începutul secolului XX.
Reprezentanţii acestei gîndiri susţineau l ichidarea stării de Înapoiere eco
nomică a Transilvaniei În raport cu celelalte provincii ale imperiului austro
ungar, criticau politica economică oficială a Curţii de la Viena, îndreptată Îm
potriva intereselor popon1lui român, susţineau necesi•tatea dezvoltării unei agri
culturi raţionale şi intensive, a meseriilor şi a industriei, ca• o cerinţă legitimă
a naţiunii române şi ca singurul mijloc de progres.
Oameni de cultură şi economişti transilvăneni, p Pintre care şi Pompiliu
Dan, au făcut largi investigaţii În realităţile economice ale Transilvaniei, sus
ţinînd dezvoltarea legăturilor economice dintre cele trei provincii româneşti,
expresie a• necesităţii obiective de creare şi dezvoltare a unei p•ieţe unice şi na
ţionale, corespunzătoare stadiului de dezvoltare a capitalismului în România
şi tradiţiilor istorice. În cadrul activităţii ştiinţifice şi practice, generaţia
de economişti transilvăneni (unde un loc aparte îl ocupa şi Pompiliu Dan) a
înfăţişat în studii, articole, lucrări de mai mare extensiune cu multă compe
tenţă şi de pe poziţia intereselor naţionale a Întregii Românii : necesitatea
formării unei clase burgheze române, ca rezultat al dezvoltării meseriilor şi co
merţului, ar creşterii rolului burgheziei industriale şi comerciale În viaţa econo
mică a Transilvaniei, impunerea oraşelor româneşti în ansamblul relaţiilor eco1;5
,;n

n7

Ibidem.
Ibidem.
Jhidem, p. 16-17.
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nomice, lichidarea rămînerii În urmă În domeniul economic a poporului român,
necesitatea apariţiei unor asociaţii şi reuniuni care să stimuleze evoluţia econo
mică şi progresu l industriei, a agriculturii, a învăţămîntului economic.
Pompiliu Dan a fost exponent al acestor principii, al gîndirii economice şi
sociale din Transilvania, care a dovedit preocupari şi st·rădanii merituoase În
aceasta direqie, pentru a contribui la rezolvarea justă a problemelor fundamen
tale legate de dezvoltarea economică a Transilvaniei, Încadrată În economia
României, ceea ce reprezenta o necesitate vitală pentru poporul român. A acor
dat un interes continuu teoriilor economiştilor din România (D. P. Marţian,
P. S. Aurelian, A. D. Xenopol) care sustineau aceleaşi puncte de vedere cu ale
reprezentanţilor gîndirii social-economice din Transilvania.
Tărîmul principal de afirmare a lui Pompiliu Dan în gîndirea economică
românească din Transilvania, l-a consti:t uit articolele publicate În 7.Îarul "Tri
buna" În anul 1 90 1 , cînd a îndeplinit funqia de redactor 68.
Activitatea! publicistică şi mai ales preocuparile lui Pompiliu Dan pe linia
gîndirii economice sînt mai puţin cunoscute. Analizînd suita de articole publicate
în cursul anului 1 90 1 În ziarul "Tribuna" din Sibiu putem pune În lumină
liniile si principiile calauzitoare ale acestui om politic şi de cultură în ce pri
veşte dezvoltarea economică a României problematica economică abordată de el ,
concepţia sa privind unitatea economiei naţionale româneşti. Yn articolele scrise
de Pompiliu Dan pe teme economice găsim un bogat şi variat material informativ,
pentru dezvoltarea social-economică a României de la începunul secolului XX,
cunoaştem opiniile exorimate în iurul p roblemei orientar.ii economice a Româ
niei moderne. Porn�nd de la analiza realita�lor româneştlÎ din Tronsilvania de
la sftrsitul secolului XIX şi Începutul secolului XX, Pompil<iu Dan arată critic
că de fapt nu exista o burghezie numeroasă a poporului român, desprinzînd o
concluzie care arata v·iziunea sa clară asupra viitorului : ,.Noi avem popor
destul, avem şi pătură cultă, clar ne lipseşte cheagul socilal Între aceste două
clase, ne lipseşte clasa de miiloc, cu ajutorul careia am putea• forma şi noi o
naţiune completa, întreagă" 69.
Răspunsul teoretic pe care îl dă Pompiliu Dan la problemele 1'\idicate de
de7.voltarea economică a Transilvaniei şi de orientarea În genera•! a politicii na
ţionale este legat de necesitatea de7.voltării meseriilor şi negoţului, conditia
progresului economic şi social, a formării burghe7.iei, forţa socială interesata în
dezvoltarea noilor relarţii de produqie capitaliste şi În evoluţia economică a
intregii ţări. Rcferindu-se la starea negoţului şi a meseriilor în Transilvania,
Pompiliu Dan consideră că nu exista un plan general pentru de7.voltarea aces
tor sectoare de activitate economică la românii elin Tramilvania din partea
autoritatilor monarhiei austro-ungarc, apreciind că aceasta este rentltatul po
liticii claselor dominante elin imperiu, care frînea7.ă dezvoltarea forţelor de
productie şi a progresului economic a•l poporului românesc. Apreciind politica
economică a guvernanţilor monarhiei, Pompiliu Dan scrie că În Transilvania
68 Ibidem.
69

"Tribuna", XVIII, nr.

21 din 1/14

febr. 1 9 0 1 .
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lipsesc şcolile de ucenici, nu există o preocupare pentru educarea �i îndrumarea
ucenicilor, unele reuniuni de meseriaşi nu acordă suficientă �tcnţie instruqiei
�colarc pentru ucenici şi calle, arătînd căile şi direcţiile de 'Je;.:voltare a so
cietăţii româneşti din Transilvania, care trebuie să fie o pre o c upa re centrală a
Partidului Naţional Român 70.

Pompiliu Dan demonstrează că p ro b l emel e apărării intereselor econo
mice ale poporului român, ale dezvoltării industriei, trebuie să fie un de ;.:i der a t
maj or al activităţii Pal"tidului Naţional Român. Stabilind direcţia de dez v ol
tare a economiei româneşti din Transilvania in strînsă interdependenţă cu cea
din R omânia, Pompiliu Dan arată rolul org anelor de presă din Transilvania,
menirea lor de a sublinia poziţiile reprezentanţilor forţelor progresiste în privinţa
dezvoltării industriei şi a agriculturii, necesitatea aotivizării uniunilor de
meseriaşi pentru cultivarea dragostei poporului in vederea dezvoltării micii
industrii" 7 1 .
Preocupat de problema l ărgi rii şi dezvoltării industriei, Pompiliu Dan
dev ine exponentu•l burgheziei indu s tri a l e În proces de formare În Transilvania,
cerînd să se creeze fabrici, să crească producţia industrială, să se îmbunătă
ţească situaţia materială a .,clasei industriale" . " Felul acesta de lucrare, care
trebuie făcută cu i nima caldă şi cu cel mai deplin de vot am en t este într-adevăr
greu, dar adevăraţii amici ai poporului nostru n-au să se-nspăimînte, • tr eb uie
să se atle bărbaţi care să-şi ieie osteneala asupra lor " 1 2•
Atitudinea .lui Pompiliu Dan privind necesitatea dez vol tăr ii industriei,
mcseriilor şi a agriculturii era strîns legată de dezvoltarea învăţămîntului
economic, a şcolil or de ucenici, a Jiceelor comerciale, industriale, în concepţia
s,\, înlăturarea î nap oie rii economice era condiţionată de PldJ L a rc,l n1 vcJului
d e cultură a poporului, de dezvoltarea culturii şi a şti inţe i .
a

Consec vent a c_ţ: stei atitudini, Pompiliu Dan arată că in şcolile Jin fondul
regesc sint 1431 de ucenici saşi; 538 români; 288 maghiari, ceea ce este prea
puţin în raport cu populaţia românească: "Noi credem că-n propor�ie cu
numărul locuitorilor, 1trebuia să fie c u mult mai mare n umărul ucenicilor
români" ; ::. Astfel, Pompiliu Dan, sesi.:.:ează p rob lema rămincrii în u rmă din
punct de vedere al dezvoltării învăţămîntului economic, dă soluţii pentru
Ieşirea din această situaţie prin înmulţirea şcolilor de mescri1 care va asigura un
avînt al economiei. In istoria gindirii economice din TransiJvania, Pompiliu
Dan se înscrie ca un reprezentant al ideii de dezvoltare a industriei naţio
nale pe baza valorifică.rii bogăţiilor, aducînd argumente în sprij inul acestei
teze, înţelegînd j ust problemele privind industrializarea României ca o condi ·
ţie a rezolvării problemelor agrare, a ridică,rii nivelului de �trai a întregii
populaţii, a creşterii prestigiului ţării Înl.Jre gi pe plan european. I deea dominantă
care străbate de la un cap ă t la altul ar ti co lţ:l e pe te me eco nom i ce p ubl ica te în
"Tribuna " , este aceea a: libertăţii economice şi industriale În Tr an sil v an ia , a
70
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lichidării inegalităţii pc tărîm economiC, dintre români şi celelalte naţionalităţi,
a colaborării dintre români, maghiari şi saşi pc tărîm economic, cerînd şi p ro
te j area intereselor burgheziei româneşti, respectarea principiului democratic
al egalităţii în viaţa economică, politică şi culwrală a tuturor popoarelor din
imperiul austro-ungar. 1\ părînd cu cura j drepturile istorice ale poporului ro
mân din Transilvania, Pompiliu Dan s-a situat şi pe poziţia respectării n.1ţio
nalităţilor conlocuitoare, a promovării unor relaţii economice bazate pe interese
reciproce şi, în funcţie de interesele fiecărei naţionalităţi, subliniind rolul pricte
nicj între români, saşi şi maghiari dorinţa Întregului popor de a trăi În pace
şi pc baza unei activităţi comune În p roducţie. Combate articolele public.ate în
presa din Tr ansi l v ania care a r ată că intensificarea activităţii economice a româ
nilor ar ameninţa pe saşi pc tărîmul industriei : "Noi datorăm multă recunoştinţă
vecinilor saşi, care În multe p rivinţe şi mai ales În privinţa industrială ne-au fost
�i ne sînt Încă cei mai p ricepuţi şi mai siguri Învăţători" 7" .
Condus de sentimentul recunoştinţci poporului român faţă de saşi, Pom
piliu D.m scrie: "Românul îşi încred inţează cu inima liniştită copilul său maes
trului sa� că nu se teme că În atelierul lui îşi va pierde simţul şi limba sa româ
nească" 7'i. În continuare combătînd pe unii rep rezentanţi ai teoriilor reacţio
nare economice din Transilvania, care spuneau că Înviora rea activităţii econo
mice a poporului român ar fi detrimentul populaţiei săseşti, Pompiliu Dan
menţiona că existenţa oraşelor săseşti este şi a noastră, cea mai intimă dorinţă
şi că sîntem con vinşi că apropierea românilor de viaţa economică a acestor oraşe
este În interesul comun şi cerc elementelor oare dirijează procesul de dezvoltare
economică să aibă în vedere şi formarea burgheziei industriale româneşti care
lipseşte poporului român.
În cadrul aspectelor economice care 1-au preocupat pe Pompiliu Dan un
loc aparte 1-a avut analiza critică a situaţiei existente În p rivinţa industriei şi
a mcseriilor din Transilvania: "Lipsa' industriei şi .a meseriilor sînt una din cau
zele de căpetenie, că noi românii, orice am face şi am drege, ne învîrtim Într-un
cerc vicios şi nu putem a j unge la rezultate mai îmbucurătoare în nici o dircc
ţiune. Fără industrie �i n:escrii nu poate fi vorba de-o adevărată bunăstare ma
tcria·l ă, nici de civilizaţiune şi nici nu se pot cîştiga şi conserva libertăţile
publice" 7H.
Plecînd de la această apreciere publicată într-o revistă economică din
Sibiu, Pompiliu Dan arată că-n politica naţională, crearea burgheziei indus
triale şi comerciale e o problemă arzătoare, ara!tă necesitatea propagandei În
această direcţie, ca masele de muncitor.i şi ţărani să-şi trimită copiii la şcolile
de meserii pentru a forma o "clasă numeroasă de meseriaşi" români: "Drept aceea
fieca•re comună românească să se îngrijească de a-�i creşte pe seama s:t tot felul
de meseriaşi, precum rotari, făurari, croitori, cizmari, măsari şi măcelari" ''·
,

,

?a Ibidem.
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De asemenea, Pompiliu Dan aduce argumente În spr:ij inul propagandei în
rîndurile poporului român pentru cultivarea şi dezvoltarea mcscriilor la români,
evidenţiind rolul învăţătorilor de l a sarte care prin intermediul şcolii să trimită
fiii de ţărani la şcoli de mescrii, iar după calificarea lor să revină În comună
unde să contribuie p e p lan mai larg l a creşterea numărului meseriaşilor, la diver
sificarea meşteşugur�lor şi la specializare. Acordind prioritate p roblemelor legate
de propaganda în rîndul popuiaţiei româneşti pentru dezvoltarea meseriilor şi
a industriei În raport cu numărul populaţiei româneşti din Transilvania, Pom
piliu Dan arată rolul presei româneşti, al "As : rei " , crearea de fonduri, acor
darea de burse, crearera unei largi mişcări din partea intelectualităţii pentru
dczvoltare;r industriei, comerţului, agriculturii, pentru asigurarea posibili<tăţilor
de c reştere a unei generaţii noi de negustori, meseria�, lucrători români 7�.
I dei pozitive exprima Pompiliu Dan, în articolele sale şi în ce prive� t c
rol ul "Astrei" Î n susţinerea ideii de dezvoltarea industrială a Transilvaniei, ară
tînd în acelaşi timp neajunsurile rezultate din l ipsa de Înţelegere a condu
cătorilor acestei asociaţii f1aţă de p roblemele economice: "Dacă în punctul luptei
economice, programul nostru naţional politic este defectuos, am p utea cere cu
tot dreptul ca asociaţiunea, În virtutea p rogramului său înscris în statute, să ia
în mîinile sale conducerea şi organizarea muncii pc terenul meseriilor" 79.
în
sînul asociaţiunii ar trebui anume instituită o secţiune pentru cultură in
dustrial ă " .
" •

•

.

" Astra" - spune Pompiliu D a n în acest articol - ar putea aduce o seri
oasă contribuţie pe tărîmul economic pentru coordonarea şi di rijarea societăţilor
romimi lor de meseriaşi. Pompiliu Dan subliniază În mod foarte serios rolul
" ,\strei " În dezvoltarea u nei industrii naţionale, în înlăturarea înapoi�:rii econo
mice a Transilvaniei, În c rearea p remiselor pentru organizarea meseriaşilor,
În susţinerea intereselor lor, a ridicării nivelului p rofesional ; o aqiune gene
rală de organizare sprijinită şi de un organ al mcseriaşidor ar grăbi mult
ajungerea scopu l ui ce-l urmărim de a crea odată burghezia românească �i
a.r ridica in mod neaşteptat prestigiul naţiunii române. Expunînd concepţia
sa cu privire l a dezvoltarea industrială a ţării, Pompiliu Dan pleca �i de la
faptul că " trebuie să avem În vedere aptitudinile poporului român, talentul
său, că se creează condiţii mai bune m a ter,ialc pentru dezvoltarea cultur,i i
şi a ştiinţei a Întregii societăţi, se asigură libertatea şi independenţa ţării,
ridicarea întregii economii " .

Semnificative sint şi articolele publica·te de Pompiliu Dan, privind dez
voltarea la un nivel înalt, pc intrea·ga T ransilvanic a p roblematicii legate de
progresul mescriilor la poporul român. În felu l acesta el creează cadrul
necesar pennru Înţelegerea de cătJre toţi factorii de răspundere a problemei
importanţei meseriilor în viaţa economică şi face cunoscut opiniei p ubJicc
româneşti situaţia existentă, cere expoziţii economice anuale, învăţămînt pentru
meseriaşi şi măsuri corespunzătoare în această direCţie. Pornind de Ia această
problematică, Pompiliu Dan arăta necesitatea convocării unui congres al
7B

79 Ibidem.

Ibidem,
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meser�aşilor români elin Transilvania şi Ungaria. Sugerind convocarea acestui
congres arată rolul burgheziei române, al Partidului Naţional Român, al
"Astrei " care să coopereze la formarea culturii economice a poporului român
prin editarea de publicaţii, broşuri, prelegeri, crearea de şcoli profesionale, în
tocmirea de situaţii statJistice, răspîndirea ideilor economice avansate din Eu
ropa. Propune ca organizarea congresului să aparţină "Astrei" care să dove
dească competenţă, iniţiativă În realizarea acestei idei 80.
Situînd pe prim plan necesitatea convocării acestui congres al mescriaşilor
români, Pompiliu Dan se referă şi la năzuinţele de organizare a meseriaşilor
români, la crearea condiţiilor pentru introducerea unei tehnici superioare în
atelierele meşteşugăreşti, p recum şi la colaborarea dintre asociaţiile meseriaşilor
din diferite centre. Afirmă cu claritate că la congres trebuie să fie invitaţi toţi
reprezentanţii meseriaşilor şi comercianţilor din Braşov, Sibiu, Cluj, Sebeş, Blaj ,
Alba-Iulia, acţiunea avînd şi un larg caracter patriotic : "Astra " trebuie să con
tribuie la Închegarea burgheziei române, înfiinţarea unei case naţionale, ea' este
terenul comun unde se pot aduna românii doritori de cultură " Ki .
Scrisul său l-a folosit Pompiliu Dan pentru culturalizarea maselor. În
articolele publicate În coloanele ziarului "Tribuna" se reflecta doctrina econo
mică a lui Pompiliu Dan a cărei esenţă consta În dezvoltarea armonioasă a
tuturor ramurilor economiei Transilvaniei, În mod deosebit a industriei şi mese
riilor, înfăptuirea unor transformări progresiste şi democratice cu consecinţe
asupra evoluţiei economice şi sociale a societăţii româneşti din Transilvania,
crearea unor organizaţii profesional.e ale meseriaşilor, care să promoveze mese
riile la români.
Astfel, Pompiliu Dan apare ca un reprezentant de frunte al vieţH
culturale din Transilvania, care a Înţeles să sprijine lupta pentru progresul po
porului român. Deşi are merite în abordarea unor p robleme economice, el nu
a Înţeles rolul În acţiunea largă pentru progres a p roletariatului român, a: miş
cării muncitoreşti, nu a subliniat consecinţele negative pe plan social a dezvol
tării industriale în capitalism şi nu a reliefat necesitatea apărării intereselor
maselor muncitoare. Contribuţia sa în acest domeniu este însă i mportantă, el
situîndu-se alături de forţele înaintate ale societăţii de la începutul secolului
XX, care au militat p entru progres, pentru industrializare, pentru asigurarea
independenţei şi suveranităţii patr.iei.
La stăruinţele insistente ale lui Vasile Goldiş, care se afla la Arad 82, Pom
piliu Dan p rimeşte postul de rector al internatului diecezan greco-ortodox
român, de pc lîngă liceul confesional din Bciuş, unde funcţionează timp de
doi ani t-"'1 •
8 0 " Tribuna"', XVI I I , n r .
Rt

1 19 d i n 26 iun ic/Y iulie 1 9C l .

Ibidem, n r. 1 2 1 d i n 2 8 illnic/1 1 i ul i e 1 9C 1 .

H2 Pompi l i u Dan, Memorii, p. 1 7- 1 8 .
s:l Ibidem. Î n timpul funqion ăr.i i sale c a profesor l a Bciuş, Pompiliu Dan s-a remarcat
primr-o a c t i vi t ate pedagogică bogată. S:opul acestei ac ti vi tă ţ i era să dezvăluie tineretului studios
l u pu de secole dusă de poporu l rom:m , de cărturari şi marii gîndi tori ai săi pemru eliberare
socială şi naţională. ln co! a bo r are cu dr. Gavril Cosma şi Pavel Pop, intelectuali din Beiuş,
Pom p i l i u Dan, s-a preoc u pat atent de organizarea activitătii Reuniunii Meseriaşilor. ln
această direqic ei au sustinut r i di c a rea culturala a mese ri aş i lor români din Bciuş.
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Atras de meleagurile na'tale şi dornic de a fi folositor locuitorilor din Zăr
neşti, Pompiliu Dan revine În domeniul activităţii şcolare, fiind numit la
1 septembrie 1 904, învăţător şi director al şcolii primare confesionale orto
doxe române din Zărneşti, unde funcţionează pînă la 1 februarie 1 9 1 9, cînd
este numit de către Consiliul Dirigent din Sibiu, inspector şcolar al oraşului Şl
judeţului Braşov �".
în calitate de director a'l şcolii primare din Zărneşti, Pompiliu Dan, a
organizat în condiţii noi cursurile şcolii economice de repetiţie pentru pregătirea
fiilor de ţărani, pentm înarmarea lor cu cunoştinţe agricole, contribuind astfel
la dezvoltarea unei agriculturi raţionale şi intensive, la introducerea unor mij
loace şi unelte agricole mai pcrfeqionate.
Pompiliu Dan a funcţionat 1 5 ani ca Învăţător şi director în oraşul Zăr
neşti, stabilind un contact nemijlocit cu masele de ţărani şi l ucrători din acest
centru al judeţului Făgăraş, mobilizîndu-le să lupte cu entuzi:a sm pentru înfăp
tuirea actului unirii Transilvaniei cu România.
A împletit permanent munca� de la catedră cu cea de cercetare ştiinţifică,
studiind la bibliotecile şi arhivele din Zărneşti, FăgăPaş, Braşov, probleme refe
ritoare la istoria Transilvaniei, elaborînd monografii şi studii. Ca studii elabo
rate În această perioadă amintim: "Patronagiile şcolare", "Mişcarea literară pe
dagogică românească în 1 9 1 0- 1 9 1 1 " , "Geografia pentru şcolile primare cu limba
de predare română" , "Monografia comunei Vlădcni" (în manuscris), care au fost
tipărite şi răspîndite în judeţul Făgăraş, Braşov şi În alte părţi aie Tran
silvaniei �>:i.
De asemeni Pompiliu Dan a adur.at un bogat material documentar pentru
elaborarea monografiei comunei Zărneşti, pc care a şi scris-o dar s-a pierdut.
Din informaţiile pe care le avem, rezultă că Pompiliu Dan a dovedit În
.lctivitatea didactică, prestigiu şi autoritate, a fost un om cu preocupări intelec
tuale, a adus contribuţii la dezvoltarea ştiinţei pedagogice din Transilvania.

În toate conferinţele sale, studiile şi articolele publicate a arătat necesitatea
dezvoltării unui Învăţămînt naţional al poporului român, răspunderea ce revine
cadrelor didactice În educarea patriotică a elevilor.
Datorită politicii sale militante pe tărîm n:aţional, economic şi cultural,
Pompiliu Dan a fost suspendat În anul 1 9 1 0 din învăţămînt de către guvernul
maghiar pentru că a susţinut ralegerea j uristului dr. Nicola'C Şerban ca deputat
al j udeţului Făgăraş contribuind la victoria acestuia împotriva candidatului gust

Pompi l i u Da.a, Memorii, p. l g - 1 9. La Zărncşti, Pom p i li u Dan a venLt la ·insistenţele

l u i Ioan Meţianu, m i tropol it al Transilvaniei, care încă din anul 1901, i-a cerut să primească

conduccre.1 şcol i i, oferindu-i şi fu n q i a de i mpec tor al şcol ilor confesionale române din districtul
!Iranului, cu centrul la Zărncşti. Pompiliu D.111 a .1c ccp t at acca,tă propunere în 19C4, dcd i cîn
du-;c defi n i t i v m u n c i i didactice, pînă la ,fîrşitul viqii.
s.;

l'ompiliu Thn, Memorii, p. 20.

1 7 - Cum id.na
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vernamental 86. în urma unor intervenţii energice ale intelectualilor din judeţul
Făgăraş, a opiniei publice din Transilvania, Pompiliu Dan a fost reintcgrat în
şcoală.
Apărător al inter�sclor naţionale şi politice ale poporului român, Pompiliu
Dan a fost ales deputat în Congregaţia Comitatului Făgăraş, de către circum
scripţia electorală Tohanul Vechi. Cu ocazi•a dezbaterilor periodice din ca{lrul
congregaţiei, Pompiliu Dan a arătat situaţia şcolilor româneşti din zon a Săcclc,
lipsa unei baze materiale corespunzătoare unui p ro c es de în văţămînt ştiinţi fie,
abuzurile ca•re se fac din partea organelor de stat faţă de cadre didactice, mă
surile represive care se .iau Împotriva dascălilor care contribuie la educa rea ele
vilor români, cerînd insistent folosirea limbii şi literaturii române în şcoală,
justiţie, administraţie, condamnînd nedreptăţile regimului burghczo-moşicrcsc
magh ia r faţă de popuLaţia românea'Scă din Transilvania &"1.
Pompiliu Dan s-a distins şi printr-o bogată activitate extraşcolară, obşteas
că, mai ales în cadrul "Astrei" . Timp îndelungat a fost secretar al despărţă
mîntului "Astra" din Zămeşti, acţionînd pentru consolidarea unităţii culturale
a poporului ronmn. A expus conferinţe la serbările "Astrei", perutru ridicarea
cunoştinţelor economice ale ţăranilor şi introducerea unei tehnici moderne
în agricultură, conferinţe legate de ttradiţiile g�lorioase de luptă ale poporului
roman pentru libertate şi dreptate, conferinţe pc teme pedagogice. A raspîndit
broşurile, ziarele, lucrările 'tipărite de "Astra " pentlru culturalizarea maselor,
urmărind emanciparea politică şi culitl.llfal ă a locuitorilor din Zărneşti. A sus
ţinut dezvoltarea activităţii bibliotecii şi a casei ţărăneşti din Zărneşti, organi
zînd serbăori culturaJe, corul locuitorilor comunei, reuniuni, expoziţii perma
nente sau temporare, reprezentaţii teatJrale, schimburi de experienţă între
diferite centre din judeţul Făgăraş; a participat cu regularitate la adunările
generale anuale ale "Astrei " ss .
În cadrul "Astrei" Pompiliu Dan a acordat o deosebită atentie sp n ) l n ll 
lui Reuniunii de Meseriaşi din Braşov, dezvoltăJrii mescriilor şi a susţinut o
boga,tă propagandă economică 89.
Intrarea României in război, l a 1 5 august 1916, de partea Antantci, a
determinat din partea guvernului maghiar, o intensificare a asupririi naţionale
a populaţiei româneşti. Muncitorj, ţărani, şi ma.i ales mii de intelectua li sînt
arestaţi, judecaţi, închişi în [agăre, sub acuzaţia de "tJrădarc" sau "agiotaţic"
contra monarhiei austro-ungare. După retragerea trupelor române din Tran
silvania, în toamna anului 1 916, s-a dezlănţuit un val de pcrsecuţii şi tCII"oarc
Bfi Ibidem, p. 2 1 . In iuli� 1 9 1 0, Pompiliu Dan a l u a t parte activă la l up l.a dcsfă�ur.uă de
populaţia românească din judeţul ră�ăraş, pentru alegerea de deputat dicta! În cir..:umscrip\i.l
Făgăraş a candidatului dr. Nicolae Şerban, care se opunca rep rezent.unului partidului de �uver
nămîn•t Wernell" Gyula. Susţinerea cu ,ardoare de către Pompihu Dan, a candidatului dr. :\l i colae
Şerban, i-a adus o serie de persecuţii din partea inspectorului şcolar Szab6 El emer, ca re l-a ş i
suspendat din oficiu p e un a n de zile. J n L:woarea rei.nregrării lui Pompiliu Da n în î n văţă
m în t, după suspendarea sa a acţionat mai ales, dr. Ioan Şenchea, avocat în Făgăraş.
87 Pompiliu Dan, Memorii, p. 20- 2 1 .
88 Ibidem.
so Ibidem.
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împotriva maselor populare româneşti, mulţi intelectuali fiind nevo1ţ1 să se
refugieze peste Carpaţi. A fost aplicată o legislaţie de război care a nemulţu
mit p rofund masele populare din Transilvania şi a determinat puternice
demonstraţii de masă, greve, răscoale ale ţăranilor 90.
La 22 octombrie 1 9 1 5, Pompiliu Dan este arestat de organele de stat
din B raşov. Arestarea lui s-a p rodus concomitent cu a incă 19 intelectuali
din di ferite judeţe ale Transilvaniei, majoritatea fiind din Ţara Bîrsei, ca
urmare a măsurilor represive luate împotriva intelectualităţii rom�neşti care
în condiţiile izbucnirii primului război mondial, a agravării contrad�qiilor
sociale, a intensificat mişcarea . de eliberare naţională şi lup.ta pentru fom1a·rea
unui stat naţional unitar rom�n 9 1 .
Preocupaţi de această coordonată fundamentală a vieţii poporului român
de pc ambele versante ale Carpaţilor - formarea statului naţional unitar ro
mân - intelectualii patrioţi din Tara Bîrsei a'I.I afirm:at Între anii 1 9 1 4-- 1 9 16,
drepturi le poporului român la o existenţă de sine stătătoare, au relevat dreptlll
la autodeterminare a naţiunii române , importanţa Unirii Transilvaniei cu Ro
mânia. Datorită acestei poziţii intransigente, a propagandei desfăşurate În rîn
dul maselor în favoarea formării statului naţional unitar român, Pompiliu Dan
este arestat.
Procesul de înaltă trădare a patriei intentat lui Pompiliu Dan şi tovarăşilor
săi, de către guvernul maghiar, constituia o expresie a politicii cercurilor con
ducătoare reacţionare de la Budapesta îndreptată Împotriva exponenţilor bur
gheziei române ai Partidului Naţional Român, care se situau pc o poziţie con
secvontă de unire a Transilvaniei cu România. Scopu l acestui proces a fost să
lipsească masele româneşti, mai ales din comune şi sate, de posibilitatea organi
zării luptei pentru unire, să ridice din mijlocul poporului pe Învăţătorii, profe
sorii şi p reoţii militanţi ai cauzei unirii, care contribuiau ia fonificarea con
�tiinţci maselor.
Procesul intentat În anul 1 9 1 5 unui grup de peste 20 de intelectuali români
(Joan Popovici p reot Sf. Gheorghe; Ioan Sociu �cf portărel Tribunalul Braşov ;
N icolae Hamzea învăţător Ghimbav ; Gheorghe N egoescu preot Î ntorsura
Buzăul ui ; Victor Pop Luwacist Sibiu; dr. Zaharia Munteanu :wocat Alba-Iulia;
Ronntl Popescu funqiona•r Banca Albina Sibiu; Ioan Modroiu preot Vama-Bu
zăului ; Ioan ?\ an preot Sînpetru ; D. Greceanu preot Hărman ; Ioan Coman
rreot Sita Buxăului ; Romul Cristoloveanu învăţător R îşnov ; dr. Spiridon Boita
''0 C. Nu1u, În /Jcs.l uirşiret� tmi}ic.'irii slat ttlui national român, 1'· UO, 1 3 2- I .B , J:'\ 5 ;
l .udo\' i<· Va)·Ja, Mişc.lri!c ( •lr,lllcşti dcs/ZişttrtllC in Trtlwilvanit� Îll a11ttl 1 9 18 ş i rolul lor Îll
.lcst r.�llt.lrc.t pulcrii loc<llc de .<l<lt t�U.<lro-ung<�re, În Analele Ins ti tu l Ui ui de ştii11{e iswrice şi
.•ocit�l-politicc de pc lî11gZI C.C. t�l P.C. R., an u l XIV, nr. 6 / 1 968, p. 1 2, 14, 1 8 ; Braşov, fondul
1-?igăraş. subprcfcnura, anul 1918, dosarul nr. 1 1 681, fila 1 ; Dosaml nr. 1 1 546, fila 1 ;
I . Kodcs ş i V . Popeangă, Lup ta {•lriinimii din Tramilva11ia, din toamna a nului 1918 pel ll rtt
tmirc.t cu Românitl, în Swdii, Tom 2 1 , 1 968, nr. 6, p. 1 084-1085. I. Nicoară, Aspect e privind

omtri/m( ia /Jraşovmilor la lupta pentrtt desăvîrşirea unirii( ii naţiont�le a poporului român,
Studii şi articole de istorie, an. XI, 1968, p. 208.
�� Pompiliu Dan, Me mo rii p. 21-22 ; idcm, U11 moll.<l rtto.<
(.uni.ntiri), manu"·ri' În arhi q Pompiliu Dan.
,

t 7•

În

proces de .<f>Îollaj de /,, Cluj
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avocat Braşov; Coman Baca preot Poplaca Sibiu ; Pompiliu Dan Învăţător
Zărneşti; David Pop învăţător Hărman etc.) a fost pus la cale de prim-mini
strul Ungariei contele Stefan Tisza, cu scopul de a compromite pe intelectualii
români patrioţi, de a arăta Curţii de la Viena că ei sînt trădători şi în felul
acesta să dovedească impăratului german Wilhelm al II-lea' că nu este necesar
să se acorde autonomie românilor din Transilvania !1.l.
Prin procesele numeroase înscenate intelectualilor români din Transilvania şi
Banat, prim-ministrul Ungariei, contele Tisza urmărea să demonstreze că f run
taşii vieţii politice şi naţionale din Transilvania erau trădător.i, agitatori şi
spiOIIli în slujba României care ducea război împotriva monarhiei austro
ungare şi că în consecinţă poporul român nu merită Încredere din partea gu
vernanţilor 93.
LuptaJ naţional-politică a lui Pompiliu Dan a nemulţumit organele de stJat,
încă din perioada studenţiei sale cînd a cules material documentar pentru
"Replica" elaborată sub conducerea lui Aurel C. Popovici, pentru participarea
sa la congresul studenţilor români de la Roman, unde a ţinut un discurs înflă
cărat şi mai ales pentru că a fost un susţinător ardent al acţiunii memorandiste.
Legătura strînsă a lui Pompiliu Dan cu masele româneşti din Zărneşti şi atrage
rea lor la lupta de eliberare naţională, a fost î.ncă o cauză a arestării sale în
1 9 1 5 9'•.
Pompiliu Dan a fost Închis cu tovarăşii săi timp de J ani la închi
sorile din Braşov, Cluj şi Oradea. În anii 1 9 1 6-- 1 9 1 7, procesul de spionaj şi
trădare intentat lui Pompiliu Dan s-a dezbătut la Curtea Marţială d.in Cluj şi
a durat J l uni de zile ll5. Sentinţa Curţii Marţiale din Cluj a fost pronunţată la
9 2 Ibidem. Pompiliu D.1.11 scrie În Memorii: .,În timpul războiului mondial cind �oldaţi i
români au fost Împă!rţiţi pe toate fronturile, către Italia, către Rusia, către Serbia, unguri le-a
dat voie să poarte culorile naţionale ale steagului atît de dorit. Vă7.Înd apoi eroismul lor în
luptă au început a se teme ca nu cumva împărawl Germaniei, Wilhelm, să insiste ca după
incetarea ostilităţilor, să capete dreptul de na1iune în statul Austro-Ungar. Atunci au înscenat
o parodie de spionaj prin oamenii lor din pol i1ia din Braşov, vîrînd la închisoare 16 români
intelectuali. Toate acestea spre a dovedi că poporul român din Ardeal nu e sincer şi deci
nu merită libertatea".
oa Pompiliu Dan, Meuwrii, p. 21-22; idem, U11 mowtruos proces de spio11aj . . . , p. 1-6;
1. Clopoţel, Revoluţia dill 1918 şi unirea Ardealului cu România, Cluj, Editura revistei . Socie
tatea de mîine•, 1 926, p. 142-144; "România nouă" din 1 1 martie 1938, p. 4 (Cluj) ; "Româ
nia nouăa din 14 martie 1 937, p. 2 (Cluj); Tău-on Albani, Douăzeci de ani de la unire, voi. I,
1938, Institutul de 3Jrte grafice "Grafica" Oradea, p. 52-70; .,Cosînzeana" din 10 ianuarie
1 923, p. 1 7-20; "Adevărul" din 10 febr. 1 924, p. 2; "Gazeta de vest" (Oradea) din 6 martie
1 937.

94 Pompiliu Dan,

Memorii, p. 21-22.

95 Pompiliu Dan a fost închis 1 100 de zile în celula 51 de la Închisoarea militară din

Gluj, fără să aibă legături cu familia sa sau cu luptătorii na�ionali . Procesul s-a dezbătut în
faţa tribunalului militar din Cluj şi a durat Între 5 decembrie 1916-6 martie 1917 cînd
s-a pronunţat sentinţa, condamnare la moarte prin spÎn2'.urătoare : "La 1 mai 1916, maiorul
Boycka Pal, procurorul honvezimei din Cluj, prin actul de acuză nr. 31 27/1915, care se
Întindea pe 130 pagini scrise, a ridicat asupra noastră pîră de trădare de patrie şi spionaj.
Eram 16 pîrîţi. Dezbaterea procesului s-a tot tărăganat, cum nu se prea obişnuieşte cu spionii
din cauza evenimentelor de război, noi fiind un fel de ostateci . faţă de România. La 9 septcm-
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5 martie 1 9 1 7, fiind condamnaţi la moarte prin spînzurătoare: Nicolae Hamzea

învăţător în Ghimbav, Victor Pop farmacist la Sibiu, dr. Zaharia Munteanu
avocat Alba-Iulia, Ioan Coman preot Sita Buzăului, Romulus Cristoloveanu în
văţător Rîşnov, Spiridon Boita avocat B raşov, Da'Vid Pop invăţător Hărman,
Coman Baca preot Poplaca Sibiu şi Pompiliu Dan învăţător Zărneşti, pentru
relaţii de colaborare cu o putere străină, Romania, pentru spionaj in favoarea
armatei romane 96.
Sentinţa Curţii Marţiale din Cluj a fost publicată în ziarele din Întreaga
Europă (maghiare, austriace, germane, franceze etc.) ; opinia publică mondială
a luat atitudine În favoarea patrioţilor romani, cerînd achivarea lor si arădnd
netemeinicia acuzaţiilor judecăto!'aor tribunalulu-i militar din Cluj 97.
ln timpul procesului, Pompiliu Dan a avut o atitudine demnă, curajoasă,
a cerut o viaţă liberă şi independentă pentru poporul roman din Transilvania,
a dovedit spirit de sacrificiu 9B.
Gruoul celor 9 intelectuali romani condamnaţi la moarte de Tribunalul
militar din Cluj, a făcut recurs Ia Tribunalul Suprem Militar Maghiar de la
Budapesta care însă a fost respins 99.
brie 1 9 1 6, toţi cei 16 pîrîţi fura transportaţi în lanţuri de la temniţa hoţilor din Cluj, în
temniţa hoţească din Oradea, de unde Ia 5 decembrie 1916, furăm iarăşi readuşi Ia Cluj. Pe
drum către Oradea, prinseserăm de veste că România intrase în război. La 5 decembrie 1 9 1 6,
a început dezbaterea procesului În faţa tribunalului de honvezi. Dezbaterile au fost conduse
dP colonelul Szabo Alexandru. Acuza a susţinut-o maiorul Boycka P::\11 şi It. Biro Balazs."
Ve7.i PompiJ,iu Dan , Memorii, p. 22-23.

96

Ibidem.

97

.. România

nouă", din 1 1 manie 1937, p. 4. Memoriul înaintat de Pompiliu Dan în

1 946, euvernului de largă concentrare democratică dr. Petru Groza (manuscnis în arhiva

Pom

piliu Dan) : Pompiliu Dan, Un monstruos proces de spionai de la Cluj (amintiri) manuscris în
arhiva �a. Referiri la ecoul În pres:t eu.ropeană ·a procesului Pompiliu Dan se fac în caetul nr. 9
(manuscris) În arhiva Pompiliu Dan . Descrierea procesului Po mpi liu Dan o face în 22 de
caiete scri<e cu mîna (în arhiva Pompiliu Dan).

98 Tn memoriile �ale Pompiliu Dan notează asprimea sentinţei: "Acest mijloc de a pedepsi
vede că era obicinuit, deoarece În Braşov şi Sibiu, precum şi în alte localităţi eu am văzut
tăbliţe de străzi cu numele de strada furcilor. Condamnaţii au supravieţuit mai bine de un
an cu groază că Ia noapte vor aduce preotul să-i spovedeasd, duşi la vreo pădure sau în
piaţa în fata unui public bine ales, si ridicaţi în furci". Vezi Pompiliu Dan, Memorii,
p. 22-23. Preşedintel e Curţii Martiale din Cluj 1--a Întrebat pe Pompiliu Dan dacă ştie W1gu
reşte, acesta i-a raspun> că da: ,.Dar atunci cînd sînt acuz:n şi condamnat la moarte, nu
pot să ma apăr decît În limba română". La această afirmaţie a lui Pompiliu Dan, preşedin
tele, colonel Szab6 Alexandru, i-a spus d este un valah extremist şi 1-a Întrebat dacă este
vinovat. Din nou Pompiliu Dan răspunde: "Vina mea nu este că am făcut spionaj, ci că
sînt un bun român " . Vezi Pompiliu Dan, Memorii, p. 22-23. RaspW1surile date de Pompiliu
Dan dovedesc ca el era un intelectual ferm cu multa stăpînire de sine. un exemplu de înaltă
conştiinţă cetăţenească, impresionînd şi pe preşedintele tribunalului. In Memoriile sale, precum
si În caietele scrise cu privire la dezbaterile procesului, Pompiliu Dan arată că unii din
intelectualii români acuzaţi au exagerat prea muh activita�tea lor în sprijinul statului awmo
ungar şi îi eri ti că; de aJ tfel el a fost singurul acuzat c are a cerut preşedinte!ui să i se
citească sentinţa de condamnare la moarte în limba română, ceea ce s-a şi făcut.
se

99

Pompiliu Dan, Memorii, p. 23-24.
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In ultimele zile de existentă a anacronicului imperiu austro-ungar, la
25 octombrie 1 9 1 8, s-a anunţat oficial graticrea celor nouă int el ec tua li români
condamnaţi la moarte prin spînzurătoare 100•
Elibera•rea s-a făcut În aceeaşi zi sp re satisfacţia generală a întregului popor
român s emnifi caţ i a acestut act a fost relatată şi de p res a p rogre sistă din Eu
ropa 101 .
Pompiliu Dan revine În comuna Zărneş>ti, primit cu entuziasm de căt re
populaţie şi conducătorii luptei ele eliberare naţională şi socia·l ă din pa rte a
locului 102•
În toamna a!ll u lui 1 9 1 8 , imperiul a u s tro-u n g a r se destramă, În conditiile
luptei revoluţionare a clasei muncitoare, a luptei maselor popurlare pentnJ
drepturi democra�tice şi a rluptei naţiunilor pentru independenţă şi unitate
politică 101• Factorii hotărîtori ai prăbuşirii imperiului austro-un�ar. au fost
izbucnirea revoluţiei burgheza-democratice şi hot:ărfrea popoarelor de a-şi
lua soarta tn propriile mîini, tnfrîngerile suferite de către puterile centrale
din partea Antantei 10'•.
Prăbuşirea imperi•ului habsburgic a creat condiţii favorabile pentru inten
sificarea luptei întregului popor român tn vederea Unirii Transilvaniei Cll
România penuru desăvhşirea unităţii politice.
În aceste tmprej urări istorice, şi în contextul evenimentelor care se
precipiltau, reprezentanţii P.N.R. 1ntruniţi tn conferinţa naţională la 1 2
octombrie 1 9 1 8 , .la Oradea, hotărăsc să proclame dreptul de autodeterminare
a naţiunii române, pe rtemeiul dreptului firesc al fiecărei naţiuni de a dispune
şi a hotărî si ngu ră şi liberă de soarta sa . Această declaratie de a utodete r mi 
nare a fost citită la 1 8 octombrie 1 9 1 8 , de repre zentan tul comitetului executiv
al P.N.R. în p arlamentul de la Budapesta prin c a re se anunţa de fapt
despărţirea teritoriilor locuite ele români ele impe r iul a ust ro- u n gar t n:i .
Cluj,

t oo ln apararea intereslor celor 1 6 in t el ec t u a l i români j u deca ţ i de Tribunalul mili tar din
u n ro l im port a n t I - a u avut avoca ţ i i dr. Ioan Erdely d i n Budape'-.ta şi dr. Eu�ne Amrh

din Cluj. Ei au menţinut strîme le�aturi cu per,onalitaţile progresiste maghiare şi române în
favoarea eliberării, informînd opinia p ubl i ca de pret u t i n de n i de,pre adevărata s ta re a lurru
rilor, despre n ev i novă ţ i a celor 9 condam n aţi la moarte prin �pînzurătoare. ln graţicre..l cc: o r
9 i mel oct uali români condamnaţi la moar-te prin s p î n z ură toare de Tri bu nal ul militar din Cluj,
u:1 rol importam 1-a avut şi C. Isopescu-Grecul, deputat în parlamentul AtLstro-Ungarici c.uc•
a ţ i n u t un discun În acest înalt for, arătînd nevinovăţia intelectualilor români, dcmascînd
justiţia monoarhiei habsburgice şi actele de represiune faţa de pOpor ul român. Presa democratică
si progre!<i st ă dm Au�tria a militat de a1emenea pen-t ru gmţierea i ntelectualilor români. Aspecte
ale acestui proces au fost r�levate şi în presa di n Români·a. Ve7.i .,Dimineap" din 7 fchr. 1 9 . H :
.,Dimineaţa" di n 22 nov. 1 934 ; .,România Nouă" d i '1 1 4 m ar ti e 1937 etc.
101 Ca ie tul nr. 9 (manuscris în arhiva Pomp il i u Dan).
102 Pompi l i u Dan. Memorii, p. 23-25 .
to:J Ştefan Pascu, Desăvîrşirea statu.lui naţimwl român unitar
ÎIICUIIU/lare victoriot�scl
a u11ei lupte seculare, în �Lupta ele clasă", anul XLVIII, nr. 1 1 , noiemb rie 1 968, p. 22--23.
tot Ibidem.
t o;; Ibidem, 22-25 ; Co ns tant in Nuţu, Partidul National Român din Transilvania ,<1
problema Unirii, b .,Studii", 1 968, tom 2 1 , nr. 6, p. 1 0 1 0- 1 0 1 3 .
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Declaraţia de o deosebită Însemnătate istorcă a avut un larg ecou asupra
Întregii opinii publice elin România, monarhia austro-ungară şi întreaga
Europă; a fost un document care a stabilit programul de luptă În vederea
elesăvhşirii statului naţional roman.
Pentru aplicarea programului ele luptă al romanilor din Transilvania
stab�lit În declaraţia de autodeterminare a naţiunii române, adoptată la 1 2
octombrie i n şedinţă la Oradea ş i citită i n parlamentul d e la Budapesta În
1 8 octombrie, s-a constituit la iniţiativa socialiştilor români Consiliul Naţiona�
Român Central, format pe bază de paritate, din 6 reprezentanţi al P.N.R. şi
din 6 reprezentanţi ai Partidului Social-Democrat cu sediul la Arad 106.
Consiliul Naţional Român Central devine organul! principal, cel mai
inalt for al luptei poporului rorrt.an pentJru desăvtrşirea unităţii statale, pentru
făurirea statului national unitar, reprezentînd un guvern al maselor. El se
face recunoscut ca for centrail de guvernăm�nt peste 'toate tteritoriile locuite
de românii din Transilvania, Bamat. Crisana şi Maramureş .107•
T'i mp de o lună de z�le Consilit�l Naţional Roman Central va indeplini
funcţiile unui adevărat guvern IJ'omanesc asupra teritoriului Transilvaniei ;
Banatului, Grişanei, Maramureşului 108.
Tn cursul lunii noiembrie 1 9 1 8 . se constituie În plină efervescenţă revo
luţionară şi a desfăsurării revoluţiei burghezo-democratice, consilii naţionale
locale şi gărzi naţionale, tn toate comita-tele, tn toate oraşele şi satele romheşni,
subordonate Consiliului Naţional Român Central si care devin organe de gu
v-ernămînt ale naţiunii romane. ocupîndu-se de probleme administrative, econo
mice, juridice, financiare şi milita're.

Consiliile naţionale judeţene, comunale erau organe politico-administrative,
f0rtnatc din reprezentanţi ai tuturor păturilor şi categoriilor sociale (muncitori,
ţărani, intelectual�, meseriaşi, reprezentanţi ai burgheziei etc.). Ele exprimau
voinţa poporului roman de a-şi luJa soarta În propriile mtini, de a înlătura
opresiunea socială şi naţională. de a exercita guvern:uea' oe baza drepturilor
istorice, el reprezentÎn1d majoritatea pooulatiei din Transilvania. Peste tot se
desfăş-u ra procesul de destrămare a vech�ul�uj re11;�m politic al monarhiei austro
ungare, îşi ÎncctJau activitatea vechile organe ,administrative, autoritatea jandar
meriei, armatei, poliţiei erau înlăturate sau lichidate, creîndu-sc conditii favo
rabile desfăşurării luptei maselor populare pentru unirea Transilvaniei cu Ro
mânia pe calc democratică. Consiliul Naţional Român Central, Consiliile Na
ţionale judeţene şi comunale, se sprijineau pe masele populare. 'i:n scopul asi
gurării ordinii şi a siguranţei locuitorilor, a combaterii haosului, anarhiei s-a
106 Nicolae Pe.�reanu, Consiliile naţionale române şi rolul lor În pregătirea şi înfăptuirea
Unirii Transilvaniei cu România, În Analele Institutului de studii istorice si social-politice de
pe lîn1(,1 C.C. al P.C.R., anul XIV, ru. 6, 1 968, p. 2 5 -26 ; Şt, Hurrrruzache, 1. Adam, Con
siliile Naţionale Române În lupta pentru unirea Transilvaniei cu România, în .,Revista Arhive

lor", anul XI, nr. 2, 1 968, p. 1 37-1 3 8 .
107 $t. Hurmuzache, 1. Adam, loc, cit.
1oa

Ibidem.
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constituit Consiliul Naţional Militar, cu organizaţiile sale locale: Gărzile Na
ţionale judeţene şi comunale 1 0!1 .
La baza activităţii Consiliului Naţional Român Central, a Consiliului Mi
litar, a consiliilor şi gărzilor naţionale judeţene şi comunale au fost puse
principii democratice, dorinţa de colaborare cu toate popoarele, de respectare
a drepturilor şi libertăţilor lor, de relaţii bazate pe prietenie, de acordare a
deplinei egalităţi în faţa• legilor.
In ultimatum-ul redactat de Vasile Goldiş, În numele Consiliului Naţional
Român Central şi adresat la 10 noiembrie 1 9 1 8 Consiliului Maghiar National,
se cerea! trecerea deplină a puterii de guvernare asupra teritoriilor locuite de
români p rintre judeţele rcvendicate pentru guvernare deplină fiind şi Făgă
raşul, Braşovul etc. 1 10. In aceste judeţe, masele populare au exprimat dorinţa
lor de unire, p rin Întruniri populare care au avut loc la Braşov, Făgăra•ş, Zăr
ncşti etc. 1 1 1 .
La 28 noiembrie 1 9 1 8 , Consiliul Naţional Român al judeţului Făgăraş a
declarat că problema administraţiei româneşti se rezolvă de comitet şi că În
acest judeţ, cu excepţia p lăşii Făgăraş, întreaga conducere aparţine Consiliului
Naţional.
Răspunzînd apelului Consiliului Naţional Român Central, în j udeţul Fă
găraş se constituie Consiliul Naţional Judeţean 1 1�, consiliile şi gărzile cercuale
şi comunale pe baza unor Întruniri populare, p rilej de sărbătoare şi entuziasm
patriotic, unde În unanimitate '!"eprezentanţii maselor cercau unirea Transilva
niei cu România 113 .
La Îilitlrunirea din Zămeşti, pentru constituirea Consiliului Naţional Comu
nal şi a gărzii naţionale, a fost ales ca preşedinte Pomp�liu Dan, cunoscut
pentru activitatea sa naţional-politică şi ca militant pentru unirea Transil
vanei cu România 1 1�.
Consiliul Naţional din Zărneşti, condus de Pompiliu Dan exprimă hotă
rîrea de unire a maselor de ţărani, muncitori, meseriaşi şi intelectuali, se
ocupă de organizarea vieţii admini�trative, politice şi militare, gMantează
recunoaşterea drepturilor naţionalităţilor conlocuitoaJre, stabileşte măsuri con
crete pe111t ru desfăşurC�Jrea normală a întregii activităţi economice din ţinut 1151_
La adunarea de alegere a dclegaţilor pentru Adunarea Naţională de la
Alba Iulia convocată !la 20 noiembrie de Consiliul Naţionaa Român pentru
1 decembrie 1 9 1 8 , În cercul Tohanul Vechi este ales Pompiliu Dan (învăţător),
Aron Pană (notar), Niculae Rîmbeţ (notar), care pleacă împreună cu dele
gaţii Ţării Bîrsei şi ai Făgăraşului.
curente ele idei in Tmnsilvania in
anii luptei pentm unire, În "Lupta de cbs:i", A, XLVIII, nr. 1 1 , 1968, p. 36-37; St�fan
Pascu, op. cit., p. 24-25 .
lll Nicolae Petreanu, op. cit., p. 23, 30; Şt. Hurmuzache, I. Adam, op. cit., p. 1 39, 1 4 1 ,
109 Ibidem.
110 Miron Constantinescu, Tendinţe social-politice şi

1 43, 144.
112

St. Hurmuzache, 1 . Adam, op. cit.

113 Ibidem.

1 14 Pompiliu Dan, Memorii, p. 25-26.
115 Ibidem.

http://cimec.ro - http://istoriebv.ro

LUPTA NAŢIOJ\:AI.-POl . l TJC\

A

I.Ul PO�! P l l . ! U

D A :--:

21\5

La Alba-Iulia, Pompiliu Dan, găzduit de Zahari<l Munteanu Împreună
cu Vasile Goldiş se alătură hotărîrilor luate de reprezentanţii poporului :
unirea românilor din Transilvania, Banat, Crişana şi Maramures cu România ·� l fî _
La Adunarea Naţională de la 1\lba Iulia participă zeci şi sute de
muncitori, ţărani, intelectuali din Tara Bîrsei şi j udeţul făgăraş ca•rc aduc
cu ei dorinţa sinceră de unire, hotărîrea de a impune reforme democratice,
înflăcărarea şi patriotismul, conştiinţa d repturilor naţiunii române. Din cei
1 228 de delegaţi (deputaţi, de drept sau aleşi) judeţul Braşov a vea 25 Je
reprezentanţi din 5 cercuri, iar judeţul Făgăraş 21 de deputaţi din 4 cercuri 1!1 7 _
După adoptarea rezoluţiei unirii de către Adunarea Naţională de la
Alba Iulia se constituie Marele Sfat Naţional format din 2 1 2 membri, o
adunare legislativă provizorie, reprezentativă a poporului român şi Consiliul
di rigent, alcătuit din 1 5 membri, un guvern provizoriu al Transilvaniei,
pînă la unificarea definitivă a administraţiei. Din Marele Sfat Naţional,
ales de Adunarea Naţională de la Alba Iulia la 1 decembrie 1 9 1 8, a făcut
parte şi Pompiliu Dan care a participat la toate dezbaterile, la adoptarea
hotărîrilor şi legilor, aducînd o contribuţie activă la îndeplinirea misiunii
acestui organ legislativ 1 18• Pompiliu Dan a contribuit şi la organizarea manifes
taţiilor şi Întrunirilor care au arvut loc la Braşov, Făgăraş, Zărneşti etc. de
sprijinire a actului istoric de l a 1 decembrie, de adeziune totală la măreţul
act al unirii, de aducerea la cunoştinţă maselor că s-au înfăptuit năzuinţele
de veacuri a•le poporului.
În anul 1 9 1 9, Consiliul Dirigent îl numeşte pe Pompiliu Dan inspector
la judqul Br:aşov.
Între anii 1 9 1 8- 1 926, Pomp iliu Dan se ocupa m calitate de inspector
cu organizarea şcolilor primare româneşti, Încadrarea lor cu cadre dida'ctice
calificate, asigură o îndrumare permanentă a institutiilor de învăţămînt, publică
studii privind dezvoltarea învăţămîntului primar din România 1�9.
In anul 1 922, Pompiliu Dan publică studiul : "Problema unificării Învăţă
mîntului primar şi normal. Situaţia învăţămîntului din judeţul Braşov" , în
care expune esenţa relaţiilor românilor cu naţionalităţile conlocuitoare bazate
pc principiul deplinei egalităţi, pe dezvoltarea lor liberă culturală, pc partici
parea lor la viaţa politică şi economică f20.
Pompiliu Dan acordă o atenţie deosebită şcol�lor de ucenici în �tudiul
său: "P,roblema unificării învăţămîntUJlui primar şi nonn)al" arătînd că pro
prietarii fabricilor şi uzinelor neglijează instruqia viitoarelor lor cadre, îi
lasă la Întîmplare pc ucenici şi nu dovedesc un spi rit umanitar, nu creează con
diţiile unei temeinice pregătiri profesionale 1 2 1 .
Ibidem, p. 27-28.
Ştefan Pascu, Desăvîrşirea unit,/(ii di• sr,ct a Jmporului Român, În Anuarul Iwtirutului
de Istorie din Cluj, XI, 1 968, p. 1 1 9- 1 2C.
1 18 Ibidem, p. 1 20-1 26, 1 28-1 29.
1 19 Pompiliu Dan, Memorii, p. 29-33.
120 Pompiliu Dan, Problema unific<irii inviitămÎillului primar şi normal. Situaţia învăţii
mintului din judeţul Braşrw, tipografia fraţii Amal-Braşov, 1923.
nr.

1 17

121

Ibidem.
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Pompiliu Dan a cnucat regimul burghezo-moşieresc pentru indiferenţa
manifestată faţă de condiţiile materiale ale şcolilor de ucenici, faţă de pre
gătirea lor profesională şi morallă, prezel1ftînd un tablou real al dezvoltării
Învăţămîntului profesional din Transilvania. Cărturar cu vederi înaintate,
Pompiliu Dan a criticat pe 'reprezentanţii claselor dominante care după
formarea sta.tului naţional român unitar, nu se preocupă ele dezvoltarea
Învăţămintului industJriaJl şi comercial, punct de plecare pentru constituirea
unei categorii numeroase de meseriaşi români atît de necesari pentru pro
gresul economic şi nu folosesc noile condiţii create În această direqie 1 22.
În centrul atenţiei activităţii pedagogice a ilui Pompiliu Dan a stat
problema educării tineretului, a instruirii poporului în general, subliniind
rolul familiei, al şcolii, al socicotăţii în 'ri dicarea nivelului de cultură al tine
retului şcolar 1 2.1.
Pompiliu Dan a fost un adversar hotărit a!l cosmopolitismului, cerind
dezvoltarea culturii naţionale române�i, organizarea învăţămîntului pe
baze realist ştiinţifice, răspîndirea în rindul tineretu\lui a ideilor avansate,
menţionînd rolul culturii în forma:rea profilului spiritual al tinerei gene
raţii 124.
Observaţii preţioase a făcut Pompiliu Dan şi (n ce priveşte rolul
muncii de îndrumare şi control! a cadrelor didactice, competenţ a de care
122 Ibidem. Tn acea�tă oper:i apare un aspect important şi anum� lupta desfăşurată de Pom
pili u Dan şi dună fău ri rea �t.atului naţion al român nnrut;1r pentru apropierea Între român; , maghiari
şi germani şi deplina lor egal itate: .. Prin procl a marea dreptului l!imbii materne În şcoala pri 
mar:'\, ne-am arătat la înălţimea misiunii noastre culturale şi pedagog ice , si d în şcoală nu
mmărim tendinte de asuprire şi desnaţionalizare, ci exclusiv scopuri de b u nă educatie pentru
toţi locuitorii ţării noastre" . Referindu-� la nepăsarea regimului burghezo-mosieresc fată de
in s truirea şi educaţia u cenicilor, Pompiliu Dan scria În lucrarea sa ci t ată : .. Ei sînt Elsa1i în
grija patronilor, care le exploatează puterile trupeşti, fără a se interesa de cult ur a lor spiri
tuală şi morală. In actualele şcoli de ucenici întreţinute din partea statului şi a patronilor,

instruCţiunea şi educatiunea este sub orice critică. Cursurile serale care se tin cu ucenicii În
cîteva ceasuri sînt mai mult o pierdere de ti mp şi un prilej ca ucenici la Întunericul <erilor
să '" de:� la deprinderi imorale. Unii dintre patroni nu-i l a să pe uce nici să urmeze regubt
nici la aceste cursuri, ci îi ţin în atelier s:�u ac:�s?i spre :1 le bre servicii. Unelt> c.'i m i n uri înfiin
ţate anume pentru ocroti rea ucenicilor au r?imas goale, deoarece patronii refuz?\ s?i pl?iteasc?i
taxele de intretinere şi în genere nu vor s?i-i lase pe ucenici a locui h cămin. Organizare:t si
programa analitică a acestor şcoale, nu este unitară, în vechiul regat ele tin de ministerul
industri e i, În Ardeal de ministerul instruqiunei. Se impune deci o reformă şi o unificare
urgent?i, care să aibe la bază tot p rincipiile naţionale şi pedagogice".

123 Pompil..i u Dan, op. cit., p. 1 1 . Refecindu-� la cele mai bune principi i pedagogice care
trebuiau aplimte în şcoala românească, Pompi[iu Dan scria : "Grîul curat al SoUf!etului românesc,
trebuie deci plivit şi ajutat să se ridice deampra negh ine.i şi a burui'enilor străine care I-au
copleşit pînă acum. Trebuie să sistemati zăm pedagogia naţională scoasă din comorile nestemate
ale sufletului unui popor, chemat să-şi îndepLinească rolul de cultura şi civiliz�'lţiune în această
pa rte a continentului european. Acea11tă pedagogie se va 1turna ne faLsificată în sufletul tinere
tului român de pe tot rotogolul pămîntului românesc. Aşa Înţelegem no.i problema un i ficării
învăţămîntului, problema şcoalei unit31Te .româneşti . . . pre<:um poporul nostru de pretut.i.ndenea
are una şi aceiaşi obîrşie, una şi aceiaşi limbă, tot asem enea şi educ aţia lui, cultura sufletului
trebuie 6ă � facă după unul şi acelaşi sistem naţional".
124 Pompiliu Dan, op. cit., p. 10.
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t rebuie să dea dovadă inspectorii şcolari, conţinutul activităţii inspeotorarclor şcolare 1 25•
În 1 926. Pompiliu Dan pleacă din Braşov fiind numilt inspector şcoh r
î n j udeţul Bihor. La plecarea sa din oraşul Braşov el adresează corpului
didactic şi autorităţilor a dministrative la 22 februarie 1 926, o circulară În
c a re îşi expune p rincipiile după care s-a călăuzit fără întrerupere de h
1 februarie 1 9 1 9 pînă În anul 1 926 În cali'tate de inspector şcolar al jmle
\ ului B raşov 1 26.
Concepţia sa p rivind rolul dascălului în procesul de învătămînt şi În
e ducarea maselor, este exprimată în circulara trimisă cadrelor didactice din
j -u deţul Braşov. Rezuhă din principiile enunţate că Pompiliu Dan a fost un
i ntelectual progresist, un pedagog demn, a desfăşurat o intensă ;1ctivitatc
pentru buna intelegere Între români, maghiari şi germani, a lărgit aria n•ren
c upărilor sale de ordin cu�ltural, asigurînd dezvoltarea şi ridicarea spi rituală
a j udeţului B raşov.
Autor a numeroase articole şi studii, Pompiliu Dan a col ind<n j udeţul
Braşov pentru a lămuri masele despre obiectivele programului de învăţămînt.
a supus criticii concepţiile greşite pedagogice, a fost un slujitor devotat al
·

şcolii româneşti.
ln centrul Bihorului la Oradea, Pompiliu Dan a activat ca inspector

al şcolilor de ucenici din Transilvania şi ulterior ca inspector al şcolilor
primare din judetele Bihor, Sălaj, Satu Mare şi Maramureş, funcţionînd cu
începere de la 1 septembrie 1 926 şi pÎnă l a pensionarea sa În 1 9 1 1 1 2i .
O l atură importantă a activităţii pedagogice a l ui Pompiliu Dan o
constituie elaborarea de manuale şcolare, împreună cu alti colaboq-atori din
ţară, upante în general în editura ,,Scrisul Românesc" din Craio v a 1 2R .
Cercetînd atent manualele şcolare elaborate de Pompiliu Dan, putem
observa participarea sa creatoare la viata ştiinţifică, pedagogică a t ă ri i
ceea ce i-a sporit şi mai mult autoritatea şi prestigiul .
,

m Ibidem, p . 1 6. Subliniind rolul inspectorului şcolar. Pompiliu Dan ,,_.,.ia · . .De ar�ra
funqiu!1Ca Ue impeqie şcolară nu poate fi Încredinţată decÎt elemeO l C'lOr cele i11.1 i • ,·�rcte a � r
corpului uidactic Organ�1r d r inspeqie şcolară, a u următoarele atriburiuni : Să oiK' I'\'� pÎn:i Î n
cele mai mici amănunte referinţe-le interne ale şcoalei , În �cial situaria educaţiei şi a învăt:l
rnîntului cu toate cerinţele lor: să exercireze o in rluentă culturală b!nefadtoare ,1•;upr.1 putrriln!·
didactice prin mijlocirea direqiunilor şcolare: să co:nribuie h înde plinir�a nro�ramri 1q�al e : rc··
renînd îns?l cît m<1>i mult libertatea m e to di ca a învaţatoruhti şi pr�<tigiul hi înaintra şcohru1ui
şi a societătii. Tn vederea importantei sale misiuni mlturale. in6pecrorul scolar !Tehuie Înaintt'
d� toate să posede o temeinicC1 experienţă, sa fie o personali tate mor.t1a, plin:\ de ta�t p('Uago!(ic
ş i de o caldă insufletire pentru i nteresele şcoalei �·i a <lu j i torilor ei".
126 CirculaJra din 22 feh r 1 9 2 6 (ma'lmrris În arhin Pom p i l i u Dan).
127 Pom il i u Dan, Memnrii. p. 35-40.
p
128 Proces-verbal din 23 aug u s t 1 930, privind elaborarea unor manuale �cobre de către
Traian Teodorescu, Petre Petre<cu 5i Pompiliu Da.n (manuscris În arhiva Pompiliu Dan). Con
uact de editura, între Editura "Scri<ul Românescn din Craiova, privind elaborarea de manuale
scobre de către un colectiv de au tori : Traia., Teodorescu, Pompili u Dan, Ioan Dumitraşcu,
Petru Petrescu, Victor Papacostea (manuscris În arhiva Pompiliu Dan). Pompiliu Dan împreună
cu autori.i mai sm menţionati a elaborat Între 1 9 1 9 - 1 940 următoarele mantmle şcolare: Abece
dar partea I-a şi a II-a; Citirile el . II-VII ; Geografiile el . III-VII. Gramaticile el. III-VII ;
Aritmeticile el. I-VI I ; Caie-tele d e cali�rafie � i de<>en el. II-VII.
.
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Este prezent şi in publicistica pedagogică a' •timpului cu articole, studii,
recenzii, colaborînd mai ales la "Revista pedagogică a învăţătorilor din Sălaj",
"Revista învăţătorimii rom5.ne din Buzău" , p recum şi la ziarul "Gazeta de
Vest" din Oradea. După o activitate bogată şi multilaterală, pedagogică,
publicistă şi ştiinţifică, Pompiliu Dan iese la pensie În anul 1 9 .) 1 1 2!1, conti
nuîndu-şi activitatea mai ales pc frontul cuJ.turii În cadrul unor asociaţii
�i societăţi din Oradea 130.
în anul 1 954 Pompiliu Dan dccedcază, rămînînd În conştiinţa noastră
ca un dascăl militant braşovean participa-nt activ la procesul de unire a
Transilvaniei cu Rom!lnia.
*

*

In concluzie, Pompiliu Dan s-a .afirmat În toată viaţa şi acuvttatca
sa politica-naţională ca un luptător dîrz pentru apărarea drepturilor naţiunii
române din Austro-Ungaria. El a luat parte activă la mişca/rea studenţimii
rom�nc din Europa pentru unire, la pregătirea Adunării Naţionale de la
Alba Iulia, la exercitarea rolului Consiliului Naţiona l din comuna Zămeşti ,
militînd pentru eliberarea naţională a românilor de sub dominaţia austro
ungară. A fost exponentul burgheziei române din Transilvania şi mai ales
a acelei părţi care susţinea hotărît unirea Transilvaniei cu România, desăvîr
şirea unităţii de stat a României, fiind partizanul unor reforme democratice,
a recunoaşterii deplinei libertăţi şi egalităţi a naţionalităţilor conlocuitoare. Cu
toate aceste merite, Pompiliu Dan nu a Înţeles rolul mişcării muncitoreşti
şi socialiste În înfăptuirea unităţii politice; după înfăptuirea actului Unirii
de l a 1 decembrie 1 91 8 , el s-a situat pe linia intereselor de clasă a burghe
ziei române, iar În ultimii ani ai vieţii a avut şi o uşoară alunecare spre
concepţii mistice, activînd în cadrul unor asociaţii religioase. Meritul lui
este că Între anii 1 9 1 9-1940, a luptat cu convingerea că odată înfăptuit
idealul naţional, trebuie să se asigure p rogresul României în toate domeniile de
activitate. Dar nu a Înţeles şi necesitatea eliberării sociale a clasei muncitoare
şi a poporului, susţinînd realizarea unor reforme de către regimul burghezo
moşieresc. Pompiliu Dan n-a sesizat contradicţiile social-politice tot mai ascu
ţite din perioada dintre cele două războaie mondiale din România, nici faptul
că clasa muncitoare s-a afirmat pe arena vieţii politice cerînd prefaceri adînci
şi punînd problema răsturnării regimului burghezo-moşieresc. Cu toate aceste
limite manifestate În gîndirea şi conceptia sa, mai ales după formarea statului
naţional unitar român, Pompiliu Dan, rămîne În conştiinţa contemporanilor ca
reprezentant al poporului român căruia i-a apărat interesele fundamentale,
situîndu-se ferm pc linia luptei pentru formarea statului naţional unitar român ,
pentru dezvoltarea economică şi culturală a Întregii ţări, pentru înlăturarea
asupririi naţionale.
130 Ibidem.
129

Pompiliu D:tn, Memorii, p. 3 5 -40.
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din
de

Cei de la numerele 3, 5 , 6 , 1 1 ,
1 2, 1 3, 1 4 , 1 5 şi 1 6 a u fost con
d am naţ i Ia moarte prin spîm.urătoare.

De la stinga la dreapta de sus:

1 . Ioan l'opovici, preot Sf. Gheorghe

2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.

Şirul de jos:

Iona Sociu, şef portărel tribunalul BraşoY
Nicolae Hamzca, înv1iţător Ghimbav
Gh. Negoescu, preot lntorsura Buzăului
Victor Pop, farmacist Sibiu
D. Zah. Munteanu, avocat Alba-Iulia
Romul Popescu, funqionar banca .. Aibina"-Sibiu
Ion Modroiu, preot, in,·. Vama Buzăului
Io a n Nan, preot Sînpetru

1 0 . D. Grc.:canu, preot Hărman
1 1 . Ioan Conun, preot Sita Buzăului
1 2. Romul Cristoloveanu, învăţător Rîşnov
1 3. D. Spiridon Boiţa, avocat Braşov
1 4 . David Pop. preot-Înv1iţător Hărman

1 5 . Coman Baca, preot Poplaca-Sibiu
16.

Pompiliu Dan, inspector Zărneşti
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�ile_t _de lib�ră cir
Fig . 1 1
culaţie a mv�ţa �orulut Ioa
Iosif Puşcanu m 1 9 1 6.
_

(

Fig. 12 - Constituirea gărzii Naţionale

în Tohanul Nou.

http://cimec.ro - http://istoriebv.ro

Fig . 13 - Proces verbal luat în adunarea elec
torală a cercului electoral Făgăraş din comitatul
Făgăraş, ţinută În 27 noiembrie. la Făgăraş
1 9 1 8, privind alegerea lui Pompiliu Dan ca
del�gat la Adunarea Naţională de la Alba-Iul ia.
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Fig. 14. - "Credenţional, · subsemnaţii adeverim
că în cercul electoral al Tohanului Vechi din
comi�atul Făgăraşului s-au a!les astăzi ca delegaţi
ai acestui cerc electoral, Pompiliu Dan, la Adu
narea Naţională de la 1 dec. 1918 la Alba-Iulia",
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BEITRXGE OBER DEN NATIONAL-POLITISCHEN KAMPF VON
POMPILIU DAN

(ZUSAMMENFASSUNG)

Pompiliu Dan hat sich als ein treuer Diencr cler Schulc fiir die Auf
klărung des Volkes eingesetzt, und die Bevolkerung des Burzenlandcs zum
Kampfe fiir die Schaffung eines cinheitlichen rumănischen N ationahtaatcs
mobilisiert.
Pompiliu Dan wurde am 2. Februar 1 8 7 1 in Zărneşti bei Braşov (Kron
stadt) als Sohn eines Lehrers geboren. Als Schiiler des Lyzeums "Andrei
Şaguna" in Kronstadt ( 1 8 80- 1 8 8 8 ) war cr Redaktcur cler Schiilerzeitschrift
" Expresul " ( "Der Eilbote"). in der er Beitrăge iiber dic nationale Erzic
hung der Jugend veroffentlichte. Nach Beendigung des Lyzeums erhielt
Pompiliu Dan ein Stipendium, mit dessen Hilfc er 1 8 8 8 - 1 892 an der Philo
sophischen Fakultăt der Cniversităt Cluj (Klausenburg) studierte. Wăh rcnd
scincr Studienzcit in Wien, 1 892-1 893, wirkt cr fUr die Starkung des Natio
nalbewusstseins cler Studenten und wirkt auch fiir die Aufklărung des
Volkes. Als bcgeisterter Patriot wirkte �r fiir clen Zusammenschluss cler
rumănischen Studenten an dcn europăischen Hochschulen. In den Vortrăgen
,.Wir haben das Recht auf den Namen Rumăncn stolz zu sein" und ,.Natio
nale Erziehung" verbreitete er unter den Studcnten fortschrittlichc Ideen
und zeigte den Sinn des K ampfes des Volkes in Siebenbiirgen gegen clic
na-tionale und soziale Unterdriickung auf.
Pompiliu Dan !citet auch clic Arbeitcn des Klausenburger Studcnten
komitees zur Sammlung von dokumentarischen Belegcn zu der vom Publi
zisten und Patrioten Aurel C. Popovici (einem ehemaligen Schiiler des
Kronstădter rumănischen Lyzeums) hcrausgegebenen ,,Replik der rumănischen
Studenten aus Siebenbiirgen". Gemeinsam mit anderen Studcnten sammelte
Pompiliu Dan hi9torische und statistische Daten aus den Archiven und
Bibliotheken Siebenbiirgens zwecks Dokumentierung der "Replik" , die in
rumănischer, franzosischer, englischer, italienischer und deutscher Sprache
erschien und in den politischen und kulturellen K reisen von ganz Europa
einen ti:e fen Eindruck hervo11rief. Die "Replik" war cine Denkschrift liber
die tatsăchlichen Verhăltnisse in Siebenbiirgen, iiber die sozia1le und natio
nale Unterdriickung der Werktătigen durch das biirgerlich-gutsherrliche
ungarische Regime.
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In scinen Erinncrungen Leigt Pompiliu Dan auch den Beitrag einiger unga
rischcr und andercr Intellektuellen - ausser dem des rumănischen Volkes
nnn Kampfe fi.ir Jie Vcreinigung auf. Dcr gcrcchtc \Vunsch des rumănischen
Volkes nach Vcreinigung wurde auch von cinigcn fortschrittlichen ungarischen
Intcllck tucllen untersti.itzt, wie z. B. vom Klausenburgcr Univcrsitătsprofessor
Szabo Kâroly, dcr in sciner Vorlesung liber clic Geschichtc Ungarns arusfiihrte:
"Dic Ru măncn haben stcts in dicsem Lande gelcbt, seit Dazicn durch Tl."1ajan
kolonisiert wurdc." Dieser grosse Gelehrte zeigte elen rumănischcn Snidenten
gcgcniibcr stcts cine wohlwollcndc Zuncigung, năhcrtc sich ihnen mit Wărme,
vcrstand ihrc Bcdrăngnisse und lehrte sic dic Gcschichte des Kampfcs des unga
rischen Volkcs fiir Gereclnigkcit und Fre,i heit.
Wăhrcnd seiner Wicncr Studien j ahre (1 892- 1 893) wirkte Pompiliu Dan
fiir die Verteidigung der Fiihrcr der Rumănischen Nationalpartei, die 1 S 94 fii r
die Ausarbeitung des "Memorandums" und seine Unterbreitung am Wiener
Hofe verurt�eilt wurden. Seiner und cler Initiative anderer rumanischer Stu
denten ist es zu verdanken, dass ein Manifest zur Untersti.itzung des natio
nalen Kampfes des Vo1kes erschien, das eine Sympatchiekundgebung und eine
Solidaritătserklărung fi.ir die Verfasser des "Memorandums" darstellt. Auf
Initiative von Pompiliu Dan geben die jungen rumănischen Studenten aus
Wien, Graz und Budapest eine Solidaritătserklarung fi.ir Aureil C. Popovici
ab, cler wegen cler Ausa�rbeitung cler "Replik" in einem P,rozess von den
ăstcrrcichisch-ungarischcn Behărden zu vier Jahren Gefangnis und zu einer
Gcldstrafe von 5000 Gulden verume�lt wurde. Diese Erklărung fand einen
grosscn Widerhall in cler ăffentlichen Meinung, clic verlangte, dass dem rumă
nischcn Volke das Recht auf staatliche und kulturelle Einheit zugestanden
wcrde.
Am 1 . Mărz 1 893 begann in Paris eine Zeitschrift cler rumănischen
Smdenten von den Universitaten Paris, Graz, Budapest, Klausenburg, Buka
rcst, MUnchen, Strassburg, Antwerpen und Berlin, - "Charta rottiJI1dă" (Die
runde Chaf!ta) ihr Erscheinen, die vom damaligen Studenten Simion Meheclinţi,
dcm spătercn Hochschulprofessor und Gelehrten herausgegeben wurde. Durch
das Programm cler "Charta 1rotunclă" wollte Simion Meheclinţi clas Interesse
cler rumănischen Studenten fi.ir clas S tudium cler Geschichte uncl cler Sprache
des Valkes erwecken, wollte sie zur Diskussion akituetler Gegenwalftsfragen
heranziehen, uncl clie Bilclung einer kampferischen Einstellung zur Vel1teicli
gung cler gerechten Interessen cler rumănischen Nation in Siebenbi.irgen unter
sti.itzen. Dcr Hauptzwcck dieser Studentenzeitschrift war die Verbreitune; des
Gedankens cler Befreiung von derr Herrschaft Osterreich-Ungarns uncl dâe
Vereinigung Siebenbiirgens mit Rumănien. Die Zeitschrift erschien zwischen
Mărz und Juni 1 893, musste dann aher wegen eintretender Schwierigkeiten
ihr Erscheinen einstellen.
Die "Charta rotundă", an cler Pompiliu Dan von Wien aus mitarbeitete,
und bei cler er einer wichtigsten Urheber ihrer Herausgabe war, seUt einen
Markstein in cler Verteicligung cler Grundinteressen des rumanischen Volkes
dar. ..Charta rotundă" ist treues Spicgelbilcl cler po]itischen , literarischen
und wissenschaft1ichen Bewegungen aus cler Zeit des "Memorandums" und
ein Zeugnis des Gedankens cler staatlichen Einheilt:,

-
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Ein weitcrcr bcdeutcndcr Abschnitt dcr Tatigkeit von Pompiliu Dan ist
seine Mitarbcit an der Zeinmg "Tribuna " (Dic Tribiine) in Sibiu (Hermann
stadt) im Laufc des Jahres 1 90 1 , und zwar als Redakteur. Seine gewandte
Fedcr und sein scha:rfer kritischer Geist wurden von cler Leitung cler Zeitung
zur Hebung des kultureBen Niveaus dcr Volksmassen verwendot, .t:wecks
Bildung einer richtigen EinsteiJung der rumănischen Offentlichkeit dcr win
schaf.tlichen Entwicklung gegeniiber, und .t:war besondcrs auf dem Gcbicte
cler Industrie. In seinen in der "Tribuna" veroffentlichten Beinrăgcn bchandelt
Pompiliu Dan die Frage cler kulturellen Einheit aller Rumănen, • clie FraRe
dcr engcn Verbundenheit .t:wischen den lntcllektuellcn und dem Volk. Er
hob die Notwendigkeit des industriellen FortschritJts als Grundbeclingung fiir
die Emanzipierung des 'rumănischen Volkes hervor.
Auf dcm Gebiete der wirtschaftlichcn Entwicklung Siebcnbii rgcns und
des Banats bewies er cine Voraussicht, indem er fUr die Entwicklung des
Gewerbes bei den Rumănen, fiir clic Entwicklung der Industrie und des Handcls
cintrat. Er veroffentlichte cine Artikelserie, in der er die Bedeutung des wirt
schaftlichen Fortschritts hervorhob und die Stellung einiger Vertreter des rum:i
nischen BUrgertums kritisierte, die diesen Fortschritt nicht unterstiitzten. Diesr
Reihe von wirtschaftlichen Artikeln weist Pompiliu Dan als Vertreter des
fonschrittlichen wirtschaftlichen Denkcns seiner Zeit aus, als gebildetcn
Intc11ektuellen und griindlich vorbereitet, dcr die objektive Notwcndigkcit der
Entwicklung der Industrie richtig erkannte, die cine grundlegende Vorbeclin
gung fiir die wirtschaftliche und kulturellc Entwicklung des Landes war. Dcr
Politik des Wiener Hofcs und cler biirgerlichen ungarischen und ostcrreichischen
Kreisc gcgeniiber, die mit Gesetzen und beschrăJn kenden Massnahmen dic wirt
schaftliche Entwicklung des rumănischen Volkes in Siebenbi.irgem und dem
Banat zu hindern suchten, nahm Pompiliu Dan einc unnachgiebige Haltung ein.
In den Jahren 1 904 - 1 9 1 8 wirkte Pompiliu Dan als Lchrcr und als
Direk11:or in seiner Heimatstadt Zărneşti, inmitten des Volkes dem er entstammte,
und zeichnete sich als ein Lehrer mit viei Wiirde, als Vcrfasser von Lehr
biichcrn und als Triebfeder des kulturellen Lebens aus.
Indem er fiir die Verwirklichung des n ationalen Ideals kămpfte, .Ieistetc
cr einen wichtigen Bcitrag im Rahmen cler "Astra" (Gese11schaft fiir die
Literatur und Kultur des rumănischen Voikes in Siebenbiirgen), eincr Gcselt
schaft mit kulturellem und patriotischem Charakter, die fi.ir die Entwicklung des
NationalbewusSitseins des rumănischen Volkes kămpfte. Pompiliu Dan hielt
Vortrăge iiber nationale, politische und soziale Fragen, organisierte Ver
anstalltungen die dem Kampf fiir die Vereinigung Siebenbiirgens mit Rumănien
gewidmet waren, und fordet"lte die Liebe zum kultu rellen und kiinstlerischen
Schaffen des rumănischen Volkes.
Wăhrend dem Ersten Wehkirieg, nach einem Prozess, cler ihm und
anderen lntelektuellen - meist Lehrern - aus dem Burzenlande von den
konservativen Behorden cler osterreichisch-ungarischen Monarchie anhăngig
gcmacht wurde, wurde Pompiliu Dan verhaftet und fiir drei Jahre einge
sperrt. lm Jahre 1 9 1 7 wurde cr zum Tode verurtcilt, aber in den letzten Tagen
·

•
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des Bestehcns dcr o9terrcichisch-ungarischcn Mon:.uchie, dank des nationalcn
und so7.ialcn B e frciungskamp fes der Volksm::�ssen und des P rotc st c s dcr \Velt

C.iffentlichkcit beg n adigt.
N::tch seincr Entlassung aus dem Gefăngnis, ::t m Endc des Mon::tts Oktober
1 9 1 8 , kchrtc er nach Kronstadt zuriick und nahm an cler Griindung des
rumănischen Nationalratcs in Zărrneşti teil, cbenso an cler' Aufstellung dcr
Na ti onal garde , und wurde in den Rumanischen Nationalrat de s Bur7.enbndcs
gcwahlt. In dem Wahlkrcis von Tohanul Vechi (Ait-Tohan) wurdc cr zum
Abgcordneten fur die Nation.W.versammlung von Alba Iulia (Kar.lsburg) gc
w ahlt. Wegen seiner Vcrdienste im nationalcn und politischen: Kamp fc wu rele
c r von der Nationalveorsammlung in Alba Iulia am 1 . De7.ember 1 9 1 8 in
dcn Grossen Rumanischen Nationalrat von Siebenburgen, dem Banat, dc r
Crişana (K,reischgcbiet) und der Maramureş ge w ahlt Vom Consiliul Dirigent
( "Leitender Rat", d.h. die vom Grossen Rumănischen Nationalrat eingeset7.tc
Regierung) wurde e r 1 9 1 9 als Schulinspektor des Klfeises Kronstadt ernannt,
und wirkte als solcher bis 1 926. In dieser Zeit war er fur die Einrichtung
rumanischcr Volksschulen und ihre fa ch�e rcchte Anleitung tatig, veroffent
lichte paclagogische Abhandlungen uncl Lehrbiicher.
Als alter Kămpfer aus clen Reihen cler fomschrittlichen rumanischen
I n tel lcktuellcn aus Siebenbiirgen war er auch in dieser Zeit ein ei friger Verfechter
der Annaherung zwischen clen rumanischen, ungarischen und deutschen \Verk
tatigen, fiir die Verwirklichung ihrer Bestrebungcn. Pompiliu Dan forclertc
voile nationale Freiheit und burgerliche Rechte filir alle mitwohnenclen N a
tionalitaten. Er verl angte die Entwicklung cler Volksschulen mit ungarischer
und cleutscher Unterrichtssprache uncl die Schaffung von gunstigen Bedin�ungen
fiir den kuhurellen FoJ'ltschrim der mitwohnenden Nationalitaten. Wiederholt
wendet er sich gegen Tenclenzen 7.ur natioaalen Unterdru ckung und erklart,
dass der neue rumanische Einheitsstaat fur die ungarischen und deutschen
Wcrktatigen eine besondere Sorge tragen muss.
1 926- 1 931 war Pompiliu Dan Schulinspektor im Kreise Bihor, wo cr
auch in den Ruhestand tritt.
Als Schulmann, kampferischer Schriftsteller und Jugendfiihrer war Pom
piliu Dan ei ner der fiihrcnden Inte11ektuc11cn K ronstaclts, der durch seine
Tărigkeit mit Trcue dem rumanischen Volke in scinem edlen Kam p fe fii r clie
st::tatliche Einheit gedient hat.
.
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VERZEICHNIS DER ABBILDUNGEN
Abb. 1 . - Soi,te aus den "Erinnerungen" von Pom.piliu Dan.
Abb. 2. - Vom rumăni5chen Lyzeum .i.n Braşov (Kronstadt) ausgestelltes Schulzeugnis fiir
Pompilău Dan.
Abb. 3. - Erste Seite des Manuskriptes des Vortra.ges "Diirfen wir auf den Namen ,Rumane'
stolz sein?", den Pompi,Liu Dan vor elen Klausenburger Studenten hielt.
Abb. 4. - Programm fiir die Obe.rg00e der Fahnen des Kongres5es cler Rumanischen National
partei in Sibiu (Hermannstadt) am 1 1 . und 12. Juli 1 893 oo die Vertreter cler Universităten
von Bukare9t und Ja:ssy, in Predeal.
Abb. 5. -- Die von Aurel C. Popovici verfasste SolidaritătserkHirung cler rumănischen Studen
ten aus Dresden und W.ion mit cler "Replik" cler Rumănischen Akademischen Jugend.
Abb. 6. - Erste SeÎJte des Aufrufes "An das rumănische V�k aus Siebenbiirgen und Ungarn",
cler von den rumăni.schen Studenten in Wien zugunsten der Bewegung fiir das "Memorandum"
erla,ssen wurde.
Abb. 7. - Die 16 rumănischen lmellektuellen, gegen die die osterreichisch-ungarischen Behor
den den Prozess von 1 91 5 - 1 9 1 7 anstren.gten. Zum Tode verurteilt wurden die den Nummern
3, 5, 6, 1 1 , 1 2 , 1 3, 14, 15 und 16 cler Erklărung des Bildes entspre<.:henden Personen.
Ahb. 8. - Vom Rumănischen Nationalrat aus Zărneşti ausgesteLher Passierschein fUr Pompiliu
Dan ( 1 9 1 9) .

Abb. 9 .
Liste cler Mitglieder cler Rumămschen Nationalgarde aus Zărneşti 1 9 1 8- 1 9 19.
Abh. 10. - Ortsămdiches Zeugnis iiber den na.tionalen Klampf von Ioan Iosif Puşcariu.
Abb. 11. - Passierschein fUr den Lehrer Ioan Iosif Puşcariu ( 1 9 1 6).
Abb. 12. - Bericht iiber die Griindtmg cler Rumănischen Nationalgarde in Tohanul Nou.
Abb. 13. - Protokoll iiber die Wahl von Pompiliu Dan zum Vertreter des Wahlkreises f-ăgăraş
bei cler Nationalversammlung in Alba Iulia.
Abb. 14. - Abgeordnetenmandat des Wahlkreises Tohanul Vechi fiir Pompiliu Dan zur Natio
nalversammlung in Alba Iulia am 1. Dezember 191 8 .

http://cimec.ro - http://istoriebv.ro

I STOR I E CONTEMP O RA N Ă

http://cimec.ro - http://istoriebv.ro

http://cimec.ro - http://istoriebv.ro

UNELE CONSIDERAŢII PRIVIND ACTIVITATEA, DOCTRINA ŞI
IDEOLOGIA PARTIDULUI ŢARANESC IN PERIOADA 1 9 1 8- 1921
d e MIRCEA MUŞAT

Partidul ţărănesc se constituie oficial în 5 decembrie 1 9 1 8 . Apariţia lui,
ca de altfel şi a altor grupări şi partide politice, imediat după terminarea
primului război mondial reflectă puternicele frămîntări social-politice care au
cuprins România În primii ani postbelici. I mensele pierderi materiale şi umane
suferite În timpul războiului, dezorganizarea viqii economice, Întregul cortegiu
de lipsuri şi suferinţe ale maselor populare, înrăutăţirea condiţiilor de viaţă au
determinat creşterea avintului lor revoluţionar. Clasa muncitoare , masele largi
populare, doreau ca desăvîrşirea unităţii statului naţional român să fie însoţită
de înfăptuirea năzuinţelor secundare: împroprietărirca ţărănimii, drepturi şi
libertăţi democratice, o viaţă mai bună. Dintre problemele social-economice
ce se cercau rezolvate, una din tre cele mai arzătoare, de care depindea mersul
înainte al României Îlllregitc, e ra problema agrară.
Î n atmosfera ce se crease după război, puternice f-r ămîntări ale celor ce
muncesc pentru pămînt şi drepturi democratice, neputinţa claselor dominante
de a mai stăpîni masele, de a mai acţiona prin rotativa celor două partide
- liberal şi conservator, de izolare şi zdruncinare a poziţiilor vechilor
partide ale burgheziei şi moşierimii române, reapa re ideea înfiinţării unui
partid ţărănesc 1, care să reprezinte interesele ţărănimii. În acelaşi timp, pră
buşirea imperiului habsburgic, ca urmare a luptei maselor şi a înf rîngcrilor
militare ' suferite de coaliţia puterilor centrale, precum şi destrămarea impe
riului ţarist sub loviturile Marii Revoluţii Socialiste din Octombrie, au răsunat
ca un puternic îndemn Ja luptă pentru forţele progresiste , din întreaga lume,
au impulsionat apariţia unor mari mişcări sociale şi naţionale, care au deter
minat p rofunde transformări rev01luţionare cu repercusiuni asupra cvolu\iei
ulterioare a numeroase state din Europa.
În acest cadr:u, de ridicare la l uptă a maselor din aproape toate ţările
lumii pentru o viaţă mai bună, r se încadrează şi mişcarea ţărănească ce cu
prinsese statele din centrul şi sud-estul Europei, ţări în care problema agrară
t Ideea făuririi unui partid ţărănesc îşi are rădăcini cu mult în urmă. Ind În 1 88 1
face o încerc are în acest sens; apoi , l a Începutul s ecol ul ui a l XX-lea, sînt Întrcprime aqitmi
repetate pentru constituirea partidului \arăncsc.
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r:lmăsese încă nerezolvată. Referindu-se la acest aspect G. Ionescu Siseşti
scria: " fenomenu l distrugerii marii p roprietăţi şi lărgirea celei mici, a luat
În Orientul şi Centrul Europei un caracter cataclismatic, tocmai din pricina
anomaliilor pe care regimul din această parte a lumii le înfăţişa în raport cu
situaţia normală" �.
Aşadar, lupta pentru reforma agrară, vot universal şi alte drepturi şi
libertăţi democratice, gcnerase o puternică mişcare ţărănească în toată Europa
răsăriteană ce se desfăşura sub egidă revoluţionară impulsionată de lupta
clasei muncitoare care a determinat creşterea conştiinţei politice a ţărănimii,
dorinţa ci de organizare, fapt ce a dus la apariţia partidelor ţărăneşti, care
au adoptat, după exemplul programelor politice ale clasei muncitoare, prin
cipiile luptei de clasă.
Acesta a fost în linii mari cadrul evenimentelor interne şi .internaţionale
în care se constituie şi Partidul ţărănesc din România. Crearea sa nu trebuie
privită unilateral, simplist, aş a cum au făcut-o, din interese de clasă unii
politicieni burghezi, care considerau apariţia Partidului ţărănesc ca "un capri
ciu al maselor i nfluienţate vremelnic de tragedia războiului" sau un " simplu
accident electoral" :J, "produsul �pecula�iei unor intelectuali ambiţioşi fără
alt azil politic" 4-, etc.
O analiză atentă a tuturor componentelor vieţii social-economice şi poli
tice ne duce la concluzia că Partidul ţărănesc a luat naştere În procesul de
puternice frămîntări social-politice şi de regrupări ale forţelor politice ce au
av ut loc în acea perioadă în viaţa societăţii româneşti.

Făcîndu-se exponent al ţărănimii, care reprezenta peste 800f.o din popu
laţia ţării, Partidul ţărănesc va juca În acest timp un rol important pc arena
politică, contribuind, alături de forţele înaintate ale societăţii româneşti, înde
osebi ale Partidului socialist, la înfăptuirea unor reforme cerute de dezvol
tarea statului român. "RezuLtat al profundclor frămîntări pentru pămînt şi
libertări democratice " ţărănismul - spunea Madgearu - Încerca să răspundă
acestor cerinţe şi schimbări ce aveau loc în structura noastră sociali-agrară" 5..
Pantidul ţărănesc era în acelaşi timp expresia profundelor frămÎ!:J.tări
existente în sînul claselor dominamc, frămîntări ce se reflectau în partidele
lor politice, în desprinderea din rîndul acestora a unor grupări şi personali
tăţi politice care acţionau independent sau urmăreau să c reeze partide proprii.
Rcferindu-se la acest fapt un politician burghez remarca faptul că În conducerea
Partidului ţărănesc se găseau cadre care făcuseră parte din partidul liebarl şi con
sc n· a t or. Acestea fiind nemulţumite de politica dusă de marca burghczic finan
ciar:! şi de moşierimea care nu numai că nu le repr�zenta interesele, dar le şi
le%a l l , au aqionat pc linia constituirii unui partid propriu. " Cadrele acestui
(;. Ioncscu-Si�şu, Problema agrar,! şi producţiunea, Bucureşti, 1925, p. 5 .
T.mcrcd Constantinescu, Efectele legii electorale ş i învii(iimi11telc c e dccur11. din alege
;·i/e j,!cute dup:; riizboi, Bucureşti, 1927, p. 7.
4 Mihail 2\bnoilcscu, Rostul şi destinele burgheziei mmâ11eşti, Bucurc�ti, 192 1 , p. 2 19.
• V. Madgean1, Regimul dictaturii laşe, Bucureşti, 1926, p. Il.
2
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pat-tid (paruidului ţărănesc n. n.) - scria un fruntaş lib_e ral - sînt aproape
exclusiv recrutate din mica burghezie, din elemente care pînă ieri erau cu şi
pentru partidul liberal" 6.
În rîndurile Partidului ţărănesc au activat, la Început, şi numeroşi intelec
tuali cu vederi Înaintate, parte dintre ei influţ!nţaţi de ideile socialiste, sincer
ataşaţi intereselor celor ce muncesc, ceea ce se va face simţit în programele
poli tice ale partidului.
Apariţia partidelor ţărăneşti În noul stat naţional unit, dovedea, aşa cum
aprecia Socialismul în 1 9 1 9 "prin vitalitatea lor, o necesitate istorică î n statele
unde ţărănimea reprezintă elementul cel mai numeros. Pentru partidul socialist,
organizarea ţărănimii în partid de clasă, poate să fie de un mare folos. între
noi rămîne un punct comun : lupta Împotriva claselor stăpînitoare, lupta îm
potriva exploatatorilor" 7.
I ntroducerea în program a unor lfeforme cu ca�racter larg democratic
nu însemna că lider�i acestui partid erau hotărîţi să soluţioneze p roblemele
fundamemalc ce preocupau masele muncitoare, mai ales ţărănimea. în fond
ci urmăreau să-şi lărgească baza socială, care să le permită înlăturarea de la
conducerea unor sectoare economice importaillte şi chiar de la conducerea ţării
a principalilor rivaJli, marea burghezie financiară şi marea moşierime �rupate
în partidele liberal, conservator şi naţional român.
Abia format, Partidul ţărănesc a fost atacat cu o violenţă neobişnuită
de <toţi ideologii partidelor politice burghezo-moşiereşti. Aceştia contestau nece
sitatea existenţei lui, ajungînd pînă la afirmaţia că prezenţa Partidului ţărănesc
în viaţa ţării "este o monstruozitate politică" 8, care ,Jmpiillge la descompu
nerea 011ganism ului social şi naţional şi aşa destul de pu�in consoiidat" .
De fapt, ţinta atacurilor acestora, era determinată de încercarea conducă
torilor Partidului ţărănesc de a elabora o platformă teoretică-doctrinară a
ţărănismului, de a-şi fundamenta teza după care ţărănimea formează o clasă
unică, omogenă şi să Partidul ţărănesc, organizat pc principiul luptei de
clasă, reprezintă interesele acestei clase 9• Liderii acestui partid considerau că
nu este posibil ca o clasă socială de însemnătalte economică şi politică ca aceea
a ţărănimii noastre, care după desăvîrşirea cxpropricrii lllf m a să stăpînească
85% din suprafaţa a�rabilă a ţării, să nu-şi aibă o organizaţie pol�tică proprie,
un pantid de clasă, prin calfe " să-şi realizeze revendicările ci şi să influenţeze
politiceştc ordinea de stat" 10 .
Pornind de la faptul că societatea capitalistă este împărţită în clase anta
gonice u , că ţăranul arc interese specifice faţă de celelalte categorii sociale "în
r. D . Drăghicescu, Partidele politice şi clasele sociale, Bucu.rcşti, 1 922, p. 93.
7 Social ismul, an IX, nr. 83, din 14 mai 1919.
8 Mihail 1\'lianoilcscu, O mărturisire de credinţă, Bucureşti, 1926, p. 4 1 .
9 Virgil Madgcaru arată c ă clcmcntcle constitutive ale unei doctrine politice sînt două :
o conce pţie asupra situaţ·ici sociale şi a ev<>luţiei ei şi un �dc01l social. Doctri11a ţăriinistc'i,
Bucureşti, 1923, p. 4.
10 Ibidem, p. 2 1 .
n Normele de organizare ale partidului ţărănesc, În "Ţara nouă", anul II, nr . 193, din

2 octombrie 1920.
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întreaga sa calitate de producător, consumator, cetăţean" 12, liderii ţărănişti au
declarat Partidul ţărănesc ca fiind organizat pe principiul luptei de clasă. Dar,
această lozincă pc care o agitau frecvent În acea vreme, era destul de contra
dictorie, chiar şi În Înţelesul ci burghez. Astfel, se afirma că Partidul ţărănesc
.,nu urmăreşte distrugerea celorlalte clase, În afară de distrugerea oligarhiei ca
clasă şi a marilor proprietari ca clasă parazitară' 13• In realitate era vorba aşa cum arăta 1. Mihalache - de l upta pentru desfiinţarea vechilor partide
burgheze. "Partidul ţărănesc arc o atitudine vădită de clasă împotriva vechi
lor partide, şi luptă pentru ca la conducerea ţării să vină masele populare " ,
adică, i n fond, preluarea puterii in sta,t d e către e i ca exponenţi ai partidului.
Doctrina ţărănistă, referitoare la lupta de cl asă, era rezumată de un
fruntaş al palftidului ţărănesc la următoarele:
a) "Un partid de clasă trebuie să lup.te în contra claselor parazitare, dar
nu pentru a le extermina ucigîndu-le, ci pentru a le cuceri, înglobindu-le
in rîndurile categoriilor productive şi fădndu-�lc, astfel, socialmente utile ;
b) Un partid de clasă trebuie să înlesnească colaborarea cu celelalte clase
sociale, care au un rol productiv în corpul naţiunii şi cu care laolaltă formea:d
un sistem economic " tit.
Pentru a contracara atacurile tot m.li vehemente declanşate de rcprczcn
ta.nţii burgheziei şi ai marii moşierimi, adepţi ai aşa-zisei "armonii sociale" ,
care-i acuzau pc ţărănişti de "bolşevism" , de ,.anarhism " , de "cîrdăşie cu inter
naţionalismul roşu " 1 \ de revoluţie şi dezechilibru social, ideologii Partidului
ţărănesc se străduiau să explice că "prin lupta de clasă ţărănismul nu face decît
o apărare de clasă, şi tinde nu la crearea unui nou dezechilibru ci la restabilirea
echilibrului social, acela a l majorităţii care decide" I l', că ", ărănismul îşi dă
seama de desfăşurarea violentă a forţei pentru cucerirea puterii politice şi crede
numai în revoluţiile paşnice" ti etc. Aşadar, ideea luptei de clasă care îşi găsea
loc la început destul de des În programele şi tezele Partidului ţărănesc, era de
fapt conceptul unei acţiuni dcfensivc, mai mult de o solidaritate politică de
clasă, în lupta Împotriva burgheziei financiare, a marii moşierimi şi a parti
delor lor politice. Chiar şi mai tîrziu această teză va avea În doctrina \ărănistă
semnificaţia apărării in tereselor micii burghezii şi ale burgheziei mi j locii , împo
t riva pericolului ce-l reprezenta marca burghczic şi moşicrimc, avînd tăişul
î n dreptat, în primul rînd, contra Partidului liberal. Semnificativă în acest . scns
este declaraţia unui frutaş ţărănist: "Urîm pc liberali fiindcă nu există idee
politică sau vreun ideal social concretizat în vreo reformă dorită de mase, pc
care p rin felul lor de realizare, să n-o fi prostituat În ultimele decenii " 1 8•
In esenţă, din punct de vedere ideologic şi doctrinar, ideea luptei de
clasă constituia pentru liderii Partidului ţărănesc o manevră, folosită cu abili1� " Patria " , anul I l, nr. 165 din 1 augmt 1920 - - ,.Cu,-în w l l ui J. l\lihal.!chc L i mcs.ljul regal ".
1a "Vii torul " , ;wu.J X I I I, nr. 395 2 Jin 20 ma;i 1 9 2 1 , an. Ţ;-; ,.,lnismul.
u Petre P. Suciu, Pcntm (iir,lni.\ lll, Bucureşti, 1 926, p. 22.
lo V irgil .\'ladgcaru, r.lr.lni.II11Ul, Bucun.•şti, 1 92 1 ' P· 3 1 .
1 r. Petre P. Suciu, op. cit., p. 24.
17 " Patria", anul l , nr. 1 •1 5 , din 1 6 augu<t 1 9 1 9.
IS Ş t. Pope,cu Filutza, Twgcdia ( •'inllusmului, Ploieşti, 1 93·�, p. ·L �.
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tate în scopul de a ajunge la putere, indiferent p rin ce mijloace, cu ce pro
grame şi în ce combinaţii politice ar fi intrat. Tocmai de aceea, se spunea p c
bună dreptate cll Partidul ţărănesc " avea din toate celelalte partide cîte ceva,
dar era în acelaşi timp în contra tuturor" 19.
Treptat ideea luptei de clasă - mai ales după anul 1 9 2 1
se face tot
mai rar auzită în cuvintele şi documentele Partidului ţărănesc; conţinutul
ci va a;unge în scurt timp să se identifice cu o luptă politică burgheză .. Parti
dul ţărănesc va abandona ideea luptei de clasă, mai ales cu ocazia fuziunii sale
cu Partidul naţional român din 1 926, pentru "a face plăcere ciocoimii care nu
trebuia jignită nici măcar cu o sperietoare" 20. De fapt rezultatul bizar al
fuziunii a făcut - aşa cum sublinia revista Săptămîna politică
"ca două
ideologii, două doctrine în loc să se întărească, s-au neutralizat una pe alta" 2 1 •
Cu toate acestea, lozinca "luptei de clasă" folosită de Partidul ţărănesc În
primii ani după înfiinţare, a ajutat la gruparea şi solidarizarea unor forţe
democratice destul de l.ugi, care vor impune, alături de celelalte forţe sociale,
înfăptu i rea unor reforme democratice.
Tocmai de aceea, organizarea ţărănimii Într-un partid propriu care punea
la bază ideea luptei de clasă, a coalizat Împotriva sa toate partidele burgheziei
şi moşicrimii române, care-şi vedeau ameninţată Însăşi baza existenţei lor. Lide
rii acestora încercau să demonstreze că, după înfăptuirea reformei agrare şi a
' otului obştesc, existenţa unui partid politic ţărănesc În România "este o gre
şeală de logică politică, o creaţie şi un mijloc de sădire a discordiei înăuntru
ţării" 22. Mihail Manoilescu scria: "Partidul ţărănesc, a apărut după ce rolul
său istoric, care era acela de a obţine Împroprietărirca şi votul universal era
Yirtual sfîrşit" 2:1, iar Ştefan Zeletin, exprimînd punctul de vedere al burgheziei
scria : "ţarănimca este o masă care n-a stăpînit niciodată, ci Întotdeauna a avut
nevoie de un stăpîn" 21, "rolul ci în mişcările sociale a fost secundar şi neexis
tent În mişcările politice" 23.
Acesta era de fapt răspunsul la încercările ideologilor ţărănişti de a funda
menta necesitatea partidului de clasă al ţărănimii, care trebuie să ducă lupta
deschisă Împotriva marii burghezii financiare. "Adversarul nostru - spunea
V. Madgearu - este cunoscut: partidul liberal şi organizaţiile politice similare
lui prin structură şi tendinţă" :w.
Dar, încercînd să fundamcnteze teoretic principiul luptei de clasă, ideologii
Partidului ţărănesc porneau de la concepţia greşită după care ţărănimea for-

-

"Patri a " , anul I. nr. 1 45, din 1 6 august 1 9 1 9 .
�o Şt. Pop�scu l'ilutza, Tragedia ( <iriinismului, Ploieşti, 1 9H, p. 45.

19
�1

22

.,Săptămîna politică " , a n u l I,

nr.

1 6 d i n 1 927.

2:1 Miha;l Manoile;cu, Ţiinlnism şi democra(ie, B ucureşti, 1 922, p. 55. El afim1a
că admite ţărănismul dar cu trei condiţii: "să nu agite lupta de clasă, să facă o educaţie poli
tică maselor şi să se recunoască ca un partid cu interese limitate fără pretenţii de a guverna
�tng ur" .
�4 Ştefan Zeletin, Neoliberalismul, Bucureşti, 1 927, p. 1 74 .
� " Ştefan Zeletin, Burghezia român,r, originea şi rolul c i istoric, Bucmcşti, 1 925, p. 1 66 .
2" V. Madgcaru, Ţâr,lnismul, Bucureşti, 1 92 1 , p. 4 7 .
19 -

"Viitorul", anul XI. nr. 3255 din 8-2 1 februarie 1 9 19.
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mează o clasă unică, omogenă, care se poate spnpm pe un partid unic al ci.
l maginîndu-şi un sat omogen, fără contradicţii în sînul său, În cuvîntările
conducătorilor partidului era trecută sub tăcere contradicţia de interese dintre
moşierime şi ţărănime care se făcea tot mai puternic simţită În lumea satelor.
Se încerca o demonstrare a faptului că existenţa contradicţiilor îşi arc izvorul
numai în afara vieţii satelor, Între burghezia financiară şi masa populaţiei
rurale. în mod voit, liderii ţărănismului urmăreau prin aceasta să orienteze
nemulţumirea generală a ţărănimii Împotriva Partidului liberal, pentru îngus
tarea bazei sociale şi electorale a acestuia.
Dacă înainte de război, 1. Mihalachc susţinea că ţărănimea este o clasă
unică, ale cărei interese sînt opuse moşicrimii 27, Între 1 91 8 - 1 92 1 , În condiţiile
accelcrării procesului de dezvoltare capitalistă a ţării, ideologii ţărănismului
schiţează şi ideea după care ţărănimea este o clasă unică şi prin aceea că inte
resele Întregii \ărănimi vin În conflict cu capitalismul În domeniul creditului
bancar, al politicii fiscale, al tarifelor vamale şi de transport etc. Această idee,
ca şi ctatizarea B.N.R., preconizate în programul Partidului ţărănesc, oglindea
rc\-ciu.licărilc proprii nu numai ţărănimii muncitoare, ci şi burgheziei săteşti
şi micii burghezii orăşeneşti faţă de marele capital �.
Încercînd să fundamenteze ideea unei clase "unice" ţărăneşti, liderii Parti
dului ţărănesc nu negau În mod absolut faptul că În sînul populaţiei rurale
existau diferite categorii de ţărani : unii înstăriţi, care cxploatau munca altora,
a l 1 i i independenţi care îşi munceau ci cu familiile lotul lor de pămînt, precum
�i 1 ărani cu gospodării mici, care aveau pămînt prea puţin şi În sfîrşit prolcta
riatu l agricol. Dar , rcmarcau ci, fiecare categorie poate exista într-o proporţie
mai mare sau mai mică potrivit structurii agrare : "acestea - spunea însă
\'. Madgearu - sînt numai etape de tranziţie şi trepte" spre organizarea drep
tului de proprietate, de muncă; tipul dominant va fi ţăranul independent
ca re-�i munceşte cu familia lotul propriu de pămînt" :.!!1 .
Cu alte cuvinte, ideologii ţărănismului nu sesizau faptul că extinderea
relaţiilor capitaliste la sate, nu duceau la simplificarea antagonismelor, la omo
g7nizar�a clasci ţ� r�n7.şti, . ci din �ontră ele . adînccau şi. n�� i mult pr�ce�ul de
v
ddercnţiere a ţarammn,
ŞI determmau ascuţirea contradtcţnlor de d asa. lnccr
cînd să găsească un element de continuitate şi de solidaritate a ţărănimii, ei
căutau să facă din muncă o trăsătură generală şi chiar distinctă, o caracteristică
a ţărănimii, care o opune celorlalte categorii, constituind clememul care o
uneşte şi o face pivotul noii dezvoltări sociale.
Deşi programul şi doctrina ţărănistă aveau pentru condiţiile de atunci ale
României, o semnificaţie progrcsistă, prin revendicările cu caracter burgheza
democratic destul de largi, totuşi ideea că ţărănimea era o clasă unitară, omo
genă care trebuie să aibă un partid unic, opus celorlalte partide politice, inclusiv
partidului revoluţionar al clasei muncitoare, ascundea ţărănimii muncitoare
faptul că ca era supusă exploatării de către moşierimc şi chiaburimc, ceea ce

Ve7.i 1 . Mihalache, Partidul ţiiriincsc, Bucureşti, 1 9 1 4 , p. 7.
Vezi Studii, voi . III, 1 966, p. 4 5 4 .
2 � V. Mad�cdru, Doctrilw (<rrănistii, Bucureşti, 1 923, p . 2.'1 . Aşa după cum o s ă vcdct l l ,
sus1incau d prin coopcra1ie se realizează o solidaritate deplină Între masele 1ărăneşti.
2i
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frîna lupta ci împotriva exploatării, împingea masele l a remorca burgheziei
săteşti, i mpiedica realizarea alianţei dintre clasa muncitoare şi ţărănimea
muncitoare.
Pornind de la faptul că Partidul ţaranesc trebuie să reprezintc interesele
micii burghezii rurale şi orăşencşti, liderii săi considerau că viaţa economică
trebuie să se bazeze pc dezvoltarea micii proprietăţi şi a cooperaţiei, pe dcz
,·oltarea băncilor populare ca instrumente de rczisten�ă împotriva capitalului
bancar, care ar cuprinde şi comerţul de l a sate şi oraşe. Pe această bază ideo
logii ţărănisnll;)ui au incercat să fundamentezc teoretic programul agrar al
partidului.
P rczcntîndtHC a fi sau a deveni exponent integral şi exclusiv al intereselor
ţărănimii, Partidul ţărănesc a considerat problema agrară, baza programului
său politic.
Doctrina ţărănistă, expusă în programul agrar al partidului pornea de ia
două teze de bază, şi anume : evoluţia "naturală '' a p roprietăţii agricole
urmează o linie opusă procesului de concentrare şi centralizare, care caracte ri
zează industria capitalistă şi de aici deduceau teza înlocuirii marii proprietăţi
cu mica proprietate şi a doua, că în condiţiile micii p roprietăţi ţărăneşti
l'xploatarca capitalistă poate fi evitată total prin intermediul cooperaţici.
Refcrindu-sc la prima teză, V. Madgearu - afirma că "evoluţia În agri
cul tură, duce cu o foqă elementară către biruinţa proprietăţii mici ca formă
superioară de producţie agricolă, contrară evoluţiei industriale şi a celorlalte
ramuri de activi tate economică" :n, iar 1. Mihalaehe spunea: "În evoluţia p ro
prietăţi agricole se petrece un fenomen contrar cel ui observat în evoluţia indus
trială : în loc ca cele mic.i să se concentreze în proprietăţi mari, cele mari se
fadimiţează în mici, dar pc calc lentă " :li.
A şadar, prima problemă la care trebuie să răspundă programul agrar al
Partidului ţărănesc - ca şi al celorlalte partide -, În condiţiile în care rezol
' a rea p roblemei agrare era la ordinea zilei, era aceea a repar ti ţi ei p roprietăţii
funciare. Teza ţărănistă privind transformarea marii proprietăţi în mica pro
p rietate - cu toate limitele ci -- reflecta totuşi o cerinţă economică şi sociaL'\
!·cală a stadiului de dezvoltare a societăţii româneşti din acea vreme, una din
rerinţcle fundamentale ale ţărănimii muncitoare - î mproprietărirea. Acest fapt
este reflectat În perioada de care ne ocupăm în logica de bază după care
concepea Partidul ţărănesc să rezolve problema proprietăţii funciare, aceea a
transfonnării integrale a marii proprietăţi în mică p roprietate, bantă pc
muncă. "Ceea ce Înţelegem noi - spune I . Mihalache - prin o mică p roprÎe
LHe, este acea întindere de pămînt cultivabil potrivită capacităţii de muncă a
pl ugarul ui şi a familiei sale " :12 .
Setea de pămînt a ţărănimii, pentru care s-a ridicat la luptă veacuri de-a
rîndul, pentru care a p lătit tributul de sînge în războiul de independenţă, în
marile răscoale din 1 907, În l upta pent,ru desăvîrşirea statului naţional unitar
�Iad�c.uu, IJ"cLrin.t 1 •/r.lnist:i, Bucureşti, 1 Y2J, p. 1 5 .
"1 I. :\1ihabchc, Noul regi111 agrar, Btll"urc�ti, 1 925, p. 5 .
:1� J. Mihah<·hc, "-''· cit., p. 6 .

' 10 V.
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român, a fost preluată de Partidul ţărănesc şi folosită În scopuri politicianiste.
încă în programul anunţat la constituire (5 decembrie 1 9 1 8), Partidul ţărănesc
arăta că va face ca "toate moşiile să intre În mîinile ţăranilor care le muncesc,
la preţuri care să le înlesnească înstărirea lor" 33•
Ideea menţinerii micii proprietăţi În condiţiile capitalismului, pc care o
susţineau ideologii Partidului ţărănesc, urmărea pe lîngă scopurile politice (lăr
girea bazei sale de masă şi menţinerea influenţei asupra alegătorilor) şi dorinţa
acestora de a ascunde diferenţierea socială ce există în rîndurile ţărănimii,
dorinţa lor de a avea o ţărănime conservatoare, de a elimina de la sate exis
tenţa proletariatului agricol, care constituia partea cea mai avansată a ţără
nimii şi cea mai uşor de atras În lupta revoluţionară dusă de clasa muncitoare
Împotriva exploatării, pentru făurirea unei noi orînduiri sociale - orînduirca
socialistă. Semnificativ în acest sens sînt cele spuse de 1. Mihalache: "Singur1
formă de proprietate, care, pe de o parte, nu provoca conflicte sociale, iar, pc
de altă parte, asigură maximum de producţie, este mica proprietate. Pc aceasta
construieşte partidul ţărănesc edificiul agrar al noii produqiuni" :14•
Principiul transformării marii proprietăţi În mica proprietate ţărănească îşi
găseşte, În perioada anilor 1 9 1 8 - 1 922, un loc central În programele şi activi
tatea liderilor ţărănişti, dusă pentru Întocmirea unei legislaţii agrare.
În "Declaraţia de principii a partidului ţărănesc" se preciza, ca o cerinţă
de bază pentru ţărănime: "Inscrierea În constituţie a principiului de expro
priere fără nici o margine şi folosirea exproprierii pentru împroprictărir•:a
sătenilor În scopul ca întreg pămîntul ţării să ajungă în mîna celor ce-l
muncesc" 35.
Acest lucru este susţinut şi În programul din octombrie 1 920, iar În pro
iectul de program din 1 92 1 se spune : "Condiţia preliminară a oricărei activi
tăţi prospere În agricultură, este Întocmirea unui regim agrar, călău/.it de ideea
că pămîntul trebuie să fie al aceluia care-I munceşte" :JG.
Fără îndoială că acest principiu era destul de avansat pentru etapa de
dezvoltare a României şi aplicarea lui integrală ar fi dus la transformarea
democratică, radicală a raporturilor de proprietate de la sate, la desfiinţarea
moşierimii ca clasă. "Din punct de vedere istoric, - scria Ştefan Zeletin parcelarea totală a marii proprietăţi însemna forma cea mai radicală şi tot
odată ultima de lichidare a vechiului regim agrar" :!7. Apreciind că, de obicei
acest eveniment istoric se înfăptuieşte prin mişcarea violcntă a maselor ţără·
ncşti, el sublinia că a fost "o mare binecuvîntare pentru ţara noastră, că b
noi această prefacere s-a putut înfăptui pe calc paşnică " :ls .
Pentru � defini raportul dintre promisiunile propagandistice şi intt.:nţiile reale
ale nucleulUI conducător al Partidului ţărănesc, privind rezolvarea problemei

:J:J Vezi Actul comtillttiv al partidului ţ lir,lnesc,
,.Izbînda", a'1ul l , nr. 43, din 1 1 /24
decembrie 1 9 1 8 .
34 I. Mihalache, op. cit., p . 17.
:J S Vezi "Ţara nouă", anul l, nr . 1 7, din 3/26 octombrie 1 9 1 9.
:JG "Aurora", nr. 25 din 2 1 noiembrie 1 9 2 1 .
'17 Ştefan Zelctin, Burghezia român«, originea şi miu/ ci is t oric, ilucurcşti, 1925, p. 2 1 2.

:J8 Ibidem,

p. 213.
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agrare, precum şi poziţia şi evoluţia lui În raport cu celelalte partide politice,
considerăm necesar să ne oprim puţin asupra proiectului de lege agrară elabo
rat de 1. Mihalache şi prezentat adunării deputaţilor la începutul lunii martie
1 920. Pornind de la faptul că 3/4 din numărul ţăranilor au proprietate mai
mică de 5 ha :1!1, proiectul prevedea ",ărgirea exproprierii şi integrarea ei econo
mică prin putinţa pe care trebuie să o dea celui Împroprietărit de a-şi valori
fica pămîntul a rabil avînd şi izlaz şi păduri" " n. Plecînd de la aceasta, proiectul
de l ege al Partidului ţă rănesc prevedea " ' :
a ) Expropierca p c proprietar a tuturor
moşiilor care trec de 1 0 0 ha
pzimînt <1.rabil, a proprietarilor care nu au fermă (gospodărie şi inventar
propriu în măsura a-şi munci moşia), iar celor ca�re au fermă li l'i'e lasă în
tl'ăsura dezv oltării acesteia pînă la 250 ha., În regiunile cu populaţie densă şi
5CO ha, În regiunile cu populaţie rară ( regiuni de colonizare).
b) Moşiile arendate pe timp de 1 0 ani pînă în 1 91 6 se expropriază
în întregime.
c) Propr.ietăţ.i le rămase după expropriere nu vor putea �i arendate
decît obştiilor 'Il.
Deşi proiectul mai prevede şi alte excepţii (constituirea de loturi pînă
la 50 ha) care favorizau dezvoltarea chiaburimii şi deci 1ntă·r irea bazei de
clasă la sate a Partidului ţărănesc, totuşi , programul agrar al acestui partid
mergea mult mai departe decît ale celorlalte pal'tide ale burgheziei şi mo
şierimii rom1lne, avînd un caracter mai democratic, mai avansat, răspunzînd
în mai mare măsură necesităţÎ'lor obiective şi nă:minţelor maselor ţărăneşti.
Strîngînd în jurul său o parte din forţele democratice ale ţării, Partidul
tărănesc - aşa după cum vom vedea - şi-a adus un aport substanţial la În
făptui rea reformei agrare care a fost una din cele mai radicale reforme, legi
ferată după primul ră?:boi mondial În ţările din răsăritul şi centrul Europei.
Legea reformei agrare, trecînd de la proprietari în mîinile celor 1 2 milioane de
'19 Situaţia se prezenta astfel:
Cu mai puţin de 2 ha c•rau 476.649, reprezenta 420f0 din populaţia ţar::lnească ,
între 2-5 h:�. erau 441 .336, reprezenta 390 f0 din populaţia ţărănească :
Între 5 - 1 0 ha erau 1 01 .550, reprezenta 1 4 , 30f0 din populaţia ţărănească ;

îmre 1 0-25 ha erau 4 2.996, reprezenta 3,80fo din populaţia ţărănească ;
Între 25-50 ha erau 5.697, reprezenta 0,50fo din populaţia ţărănească;
Între 50-100 ha erau 1 . 554, reprezenta O,lOfo din populaţia ţărănească ;
Între 100-500 ha erau 2.377, reprezenta 0,20 fo din populaţia ţărănească ;
Cu p e ste 500 ha erau 1 . 0 4 3 , reprezenta 0,1 0f 0 din populaţia ţărănească.
Vezi Almanahul financiar i11dustrial şi comercial al României 1918-1919, p. 60, sau
'
Trancu Iaşi, Reforma agrar,'! şi electorală, laşi, 1 9 1 8 .
40 Dezbaterile Adunării Deputaţilor, sesiunea 1919- 1920, p. 1 035 şi urm.
4 1 Decre:.ul "Duca" din 14 de<:. 1 9 1 8 , prevedea ca " exproprierea se face pe tmp de
moşie, nu pe proprietaJr ", astfel ca în fiecare trup de moşie se rezerva proprietarului o supra
faţă de 1 00 ha. Mai mult, proprietarii care aveau mai multe moşii puteau să-şi comaseze
paqile ce le rămÎilleau Într-o singură moşie (art. 14) vezi Dezvoltarea constituţională a sta
tului român, Bucureşti, 1 957, p. 223.
42 Dezbaterile adunării deputaţilor, ibidem.
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ţărani mai bine de 65 0/ll din sup rafaţa cultivabilă a ţării ,,::, a ridicat acum o
nouă p roblemă de mare importantă, atît pentru structura economici agrare, CÎt
şi pentru consolidarea României întregite , aceea privitoare la organizarea pro
prietăţii şi intensificării p roducţiei agricole.
În perioada de început a re7.olvării problemei agrare, cînd pc p rim plan
stătea contradicţia dintre ţărănime şi moşierime, iar diferenţierea socială a sa
tului era mai puţin pronunţată, sistemul teoretic al ,,doctrinei ţărăniste" înfă
ţişa Partidul ţărănesc ca pc un apărător al intereselor Întregii tă rănimi . În cursul
aplicării reformei agrare şi mai ales ulterior, cînd procesul diferenţicrii sociale'
la sate se intensifica. întărindu-sc po7.iţiile economice şi politice ale burghe7.ici
săteşti, liderii partidului vor căuta să revizuiască doctrina ţărănistă p rivind
" satul omogen", fără contradicţii, " uniformitatea socială bazată pe proprietate
de muncă", " înghitirca prolctariatului agricol" de aşa numitele industrii ţără
neşti etc., in sensul evoluţiei ci spre interesele burgheziei rurale.
In acest scop îşi fac loc tot mai mul t te/.e p rivind " disparitia propnctaţ11
pitice", "selecţionarea buni lor cultivatori", circulaţia pămîntului" etc., ceea c�·
reflecta clar o orientare spre sprijinirea "vî r furi lor satelor" .
Iată ce se spunea î n raportul cu privire la reforma agrară : "Desăvîrşind
fărîmiţarea marii proprietăţi, va trebui ca legiuirile viitoare să aibă în vedere
selecţionarea bunilor cultivatori şi atunci cînd se va face o justă sclecţionan.:,
legea să dea voie ca unii ţărani să cumpere mai mult pămint" ""· I. Mihalache
scria: " În p rogramul agrar al partidului ţărănesc se vor lua măsuri care să
înlesnească dispariţia proprietăţii pitice, se va lăsa libertatea circulaţiei pămîn
tului dat ţăranilor în scopul seleqionării natu rale a plugarilor sănătoşi " '•·; . O
altă idee Je bază a "doctrinei ţărăniste " , care se va Jezvolta mai tîrziu, er:l
aceea referitoare la faptul că, Întrucît În condiţiile micii proprietăţi ţărăneşti
exploatarea capitalistă se realizea7.ă În forme şi prin canale diferite de cea din
i nJustrie, este posibilă evitarea completă a acestei exploadri prin intermediul
cooperaţici.
Lozinca coopcraţiei la sate, limitată la cooperaţia de aprovizionare, des
facere, credit, asigurare mutuală etc. era o metodă capitalistă de soluţionare a
unor p robleme reale ale ţărănimii, de apărare a unor interese economice ale ci.
incercind să ofere o a treia cale de dezvoltare a României "intre socialism
şi capitalism ", te7.ele p rivind coopcraţia au devenit cheia de boltă în doctrin.l
ţărănistă. "Între cele două sisteme economice, cel capitalist şi cel socialist, .::�
extreme - spunea un fruntaş ţărănist - necesităţile sociale au creat şi au făcut
să se dezvolte chiar În sînul societăţii burgheze sistemul cooperatist, un sistem
pus pe alte baze cu totul noi" 'ifl.
Ideologii ţărănişti susţineau că organizM"ea p roducţiei in regimul micii
p roproietăţi se bazează pc ,,obligaţ.Îunea sau datoria cultivatorului de a munci
lotul, pe cooperaţie, pe educaţie şi pe organizarea desfacerii p roduselor" "'·
'� Constantin C. Dami.a n, Reforma agrarii diu 1918- 192 1 , B u rur eşti , 1 9 2 8 , p.
H .. Aurora" nr. 3 3 1 , din 30 noiembrie, 1 922, p. 2 .
4 s Ion Mihalache, o p . cit., p . 29.
4 6 Monitorul Oficial, "Adunarea deputaţilor", nr. 1 9/ 1 92.\ p. 274.
17 Vezi 1. Mihalache, Noul regim a g rar, Bucureşti, 1 925, p. 1 1 .
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"Creşterea condiţiilor pentru ll"idicarea producţiei naţionale şi a agricultu rii
ţărăneşti - spunea V. Madgearu - se face prin credit, cooperaţi:.: şi şcoală" '• �.
Din t re ele însă, cooperaţia era considerată instrumentul specific de
organizare a producţiei agricole bazată pe mica proprietate, de emancipare
reală a micului producător, faţă de exploatarea capitalistă, a trusturilor
bancaJre şi a intermediarilor în genere. Acest mod Ue organizare şi sporire
a producţiei, cooperaţi a
trebuie să-1l rexol ve p rin : procurarea de capital şi
organizarea c reditului necesar, prin procurarea di·rectă, de la fabrici, a
uticolelor importante necesare produqici agricole, prin crearea de industri.i,
coopcrative cu caraotcr agricol} şi prin organizarea şi raţionalin·rca culturilor
agricole '.fi. în acelaşi timp, pr·Î n comparaţie, conducătorii ţă rănişti urmăreau,
pc lîngă latu ra economică, şi latura politică şi socială a ci, adică aşa cum
spunea 1. Mihalachc, ,.o ţărănime liberă economiceşte, devine �iberă şi · poli
ticcşte . . . cu alte cuvinte are mijlocul prin număru l şi rolul · ei, să devină
clasă stăpînitoa re" :;o.
Enunţînd cîteva idei de bază aJie dootrinei ţărăniste privind cooperaţia,
trebuie să precizăm că, frămîntările pentru găsirea celei de-a treia căi de
dezvoltare a statului ţărănist se vor afirma şi lărgi mai mult În timpul şi după
criza economică din anii 1 929- 1 93 3 .
Mişca�rea cooperatistă, apărută la · sfîrşitul secolului trecut, ca un mijloc
de ridicare economică, culturală şi politică a ţărănimii, era dominată şi dirijată,
în perioada anilor 1 9 1 8- 1 922, de interesele burgheziei liberade. Legînd
cooperaţia de Casa Centrală, aflată în mîna stawlui, şi căutînd să înlăture
din conducerea ei elementele aparţinînd burghcz·iei săteşti, intrate în marca
lor majoritate În Partidul ţărănesc, guvernarea liberală a transformat
cooperaţia Într-o anexă a intereselor ei. Legarea creditului Casei Centrale
de lmnăvoinţa exclusivă a Băncii Naţionale - citadclă a trustului bancar
liberal, însemna În realitate rămînerea cooperaţiei la discreţia "băn�ilor
capitaliste " . Aşa, de exemplu, în această perioadă "băncile capitaliste au
primit credi,t drc peste 12 miliar,de lei, pc cînd înnreaga cooperaţie din
R omânia, reprezentînd 1 4 milioane de ţărani, abia a primit 500 milioane Ici" !'it.
Scoaterea cooperaţici de sub influenţa liberală, organizarea ci pc o baxă
autonomă, opusă interesului marelui capital, a fost. în primii ani după IJ"ăzboi
mobilul luptei teoretice şi practice a conducătorilor Partidului ţărănesc.
"Adta vreme dt ţărănimea nu are în mînă acea� annă economică
( cooperaţia - n.n.) - arăta I. Mihalachc - ea rămîne învinsă cconomiccştc
şi slabă politiceşte" 11.2. Analiza destul de succintă a i deiloll" ţărăniste privind
organizarea cooperaţiei ne duce la conci uzi a că aceasta trebuia să silu jească,
În primul rînd, i ntereselor burgheziei săteşti şi ale micii burghezii orăşeneşti,
•s

.·1.� nrriml, capitalism, Bucureşti, 1 936, p.

< 9 Vai I . Mi hal a ch e . np. ci t. . p . 1 4 .

Vir.•il Madgearu,

p. 1 6.
"' St. Popescu Fi!lltza. Tnrgedia
larhe, op. cit., p. 1 8 .
r.2 r . Mihalarhe, op. cit., p . 19.
oO Ibidem,

ţ;;,.;inimrului,

101.

Ploieşti, 1 934, p. 70; vezi şi 1. Miha
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adică ale elementelor care formau baza socială a Partidului ţărănesc, să le
unească şi solida,rizeze in Juptla impotriva marii burghezii financiare şi, in
al doilea rînd, constituia un antidot al revendicărilor socialiste la sate, al
modului in care socialiştii şi comuniştii concepeau rezolvarea problemei agrare.
Cu toate aspectele ci negative, cu !Olt Învelişul demagogic pe care il ]mbracă
uneori, ideea coopcraţiei, fără a constitui un mijloc universal de eliberare
a ţărănimii de exploaJtarea capita:J istă - aşa cum susţineau doctrinarii ei - ,
putea fi totu�i o cale de luptă pentru soluţionarea unor probleme reale ale
ţărănimii, pentru apărarea i ntereselor sale economice şi politice.
Unele dintre laturile cele mai contradictorii ale doctrinei tărăniste, care
au generat frămîntări şi curente opuse atît În rîndurile ideologilor Partidului
ţărănesc, cît şi În sociologia românească din perioada interbelică, au fost
acelea ale pozi\iei Partidului \ărănesc fată de industrializarea României, ale
rap?rtului dintre agricultură şi industrie, ale căilor şi metodelor de înfăptuire
a e1.
Deşi aceste teze, deSitul de controversate, vor căpăta o pondere şi o
formulare mai precisă ·În anii ce vor urma, totuşi şi in pe,rioada de care ne
ocupăm p robleiT'ele socia1l-economice şi politice care tJr ebuiau să decidă calea
dczvo1tării statului naţional univar român, structura socială a ţării, poziţia
partidului faţă de celelalte partide şi grupări politice burgheze, atît din
Vechiul Regat cît şi din celelalte provincii, au determinat pe liderii Partidului
ţărănesc să-şi formuleze, încă de acum, deşi destul de vag, puncte de vedere
privito r la rezolvarea acestor probleme.
Pornind de :la teza că România rămîne şi în noile sale graniţe "un stat
agrar industrial" r.:l În care populaţia rurală va alcătui mai mult de trei
pătrimi din totalul populaţiei, iar surn principală şi naţională ,;,. de venit
este agricultura, reprezentanţii ţărănismului au promovat ideea ridicării
social-economice a ţării prin intensificarea agriculturii şi printr-o oarecare
industrializare, fiind adepţii statului agraro-indmtrial. De al tfeL încă Înain t..:
de primul război mondial , V. Madgearu făcea constatarea că "cele mai viabile
�Înt statele agraro-industriale" şi preciza că ,.teza prin care se susţine că
ţara noastră este ,.eminamente agricolă" nu se mai potriveşte astăzi cu
realitatea" 5".
Deşi p rin cooperaţie liderii ţărănişti încercau să "depăşească " capitalismul,
dar să facă şi socialismul "de p'risos " , ei nu erau impotriva orcărui fd de
industrializare. Prin teoria statului agrara-industrial ei Încercau de fapt să
subordoneze agricuh:urii dezvoltarea industriei. I . Mihahche, de exemplu,
sori:a: " Industria eSitc o necesitate din însuşi punctul de vedere al interesului
noului regim agrar: pentru absorbirea şi utilizarea bratelor ce . prisosesc
agriculturii. Dar, Partidul ţărănesc concepe Însă altfel de industrie decît
53

,.Ţara Nouă", anul I, nr. 17 din 26/ 1 3 oct. 1 9 1 9 .
Virgil Madgearu socotea c ă celelalte surse d e venit - bogăţiile naturale - s e găseau
În bună parte În mîinile capitaliştilor străini încă din prima fază a dezvoltării capitalismului
industrial din România (Politica partidului naţional-ţărănesc, Bucureşti, 1 932, p. 3 1 )
>5 V. Madgearu, Ocrotirea muncitorilor În România, Bllcureşti, 1 9 1 5 , p. 3 .
54
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aceea artificială şi parazitară creată pe contul statului pentru partizanii
politicii" :;r,_
De fapt mulţi dintre fruntaşii ţărănişti se declarau În primul rînd ca
adepţi ai dezvoltării unei industrii de prelucrare a produselor agricole (iabrici
de conserve, mori, brutării, fabrici de brînzeturi, uscătorii de fructe, topitorii
de cînepă etc.) care trebuia să rezolve şomajul agricol, În special a celui sezo
nier, şi să "scoată ţărănimea de sub influenţa speculei" .il .
Alţii Însă nu limitau procesul industrializării numai la prelucrarea pro
duselor agricole, a industriei casnice sau a meseriilor, deci la mica industrie.
\'. Madgcaru, de pildă, spunea: "Nu văd nici un dezacord Între dezvoltarea
agriculturii ţărăneşti şi a întreprinderilor industriale mari, ci din contră, Între
ele există o Întregire reciprocă" ;� _ Aceştia condamnau Însă Întreţinere a din
bugetul statului a unei industrii parazitare, artificiale, bugetivoră - cum o
Jenumeau ei - susţinînd ideea unei ,.industrii normale, sănătoase, care găseşte
condiţii de existenţă prielnice În ţară : braţe de muncă şi materii prime" �.!, _
Declarînd o parte a indmtriei româneşti "parazitară ", "antinaţională", ,,o
afacere pur burgheză" etc. şi militînd pentru o anumită industrializare, ca un
mi jloc de absorbire a surplusului de braţe şi de ridicare a satelor, doctrinarii
ţărănismului urmăreau să satisfacă În p rimul rînd interesele burghe7.iei săteşti
şi ale elementelor nrăşeneşti legate de ci şi În acelaşi timp să lovească în par
tidul liberal ca exponent al burghe7.iei industriale, comerciale şi bancare. Aşa
�e explică de ce în programele Partidului ţărănesc din această vreme îşi face
loc tot mai des ideea "socializării" pădurilor, minelor, caricrelor, petrolului,
etatizarea Băncii Nationale etc. !in, revendicări destul de radicale, menite să lo
vească În poziţi:Ie marelui capital.
In acest scop, după ce arăta că ţărănimea este direct interesată În Încura
jarea şi propăşirea unei puternice industrii naţionale, V. Madgearu sublinia că
" \ărănimea sp rijinea socializarea oricărei ramuri de producţie, care este s,w
tinde a deveni un monopol privat, În special a izvoarelor de energie (petrol,
cărbune, gaze natu rale, lemn şi a industriilor de bază). Monopolul p rivat tre
buie înlocuit prin monopolul de stat, cu caracter de socializare. Tot asemenea
se va proceda şi cu industriile de bază, ca de pildă cu industria fierului " fl l _
Susţinînd teza industrializării ţării În limitele concepţiei lor de subordonare
a industriei de către agricultură, ideologii ţărănismului nu negau că avem ne
voie şi loc pentru industrie, dar numai pentru o anumită industrie şi o politică
industrială care să satisfacă, în primul rînd, interesele elementelor care formau
baza socială şi de clasă a Partidului ţărănesc. Nici chiar mai tîrziu, cînd ideea
:;r, 1. Mihalache, Noul regim agrar, Bucureşti, 1 9 25, p. 25.
,;? V. Madgearu, Ţiirirnismul, Bucureşti, 1 92 1 , p. 24.
·' 8 V. Madgearu, Doctrina tiirănistii, Bucureşti, 1 923, p. 5 1 .
o9 Ion Mihatache, op. cit., p. 26.
69 Vezi "Ţara Nouă", anul II, nr. 1 93 din 2 oct. 1 920. "La Congresul din 1921 liderii

ţărănişti au scos punctele referitoare la etatizarea subsolului şi pădurilor, introducînd în
schimb cererea de a se apela la Împrumuturi externe, conturîndu-se de pe acum poziţia lor
de adepţi ai politicii porţilor deschise". Vezi proiectul de program al partidului ţărănesc din
România, 1 92 1 , p. 4 2 .
61 V. Madgcaru, Ţ,irănismul, Bucureşti, 1 923, p. 25 şi 5 7 .
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statului ţărănesc căpătase o largă circulaţie, liderii ţărănismului nu negau nece
sitatea dezvol tării unor ramuri industriale. "Noi nu afirmăm - spunea unul
dintre ci - că România este o pră eminamente agricolă, deoarece susţinem În ·
semnătatca pc care o au pentru economia naţională : industria petrolului, a lem
nului şi a altor cîtorva ramuri industriale. O bună folosire a producţiei agri
cole cerc, În oarecare măsură, industrializarea. De asemenea, zăcămintclc de
petrol şi toate materiile prime cer o industrializare cît mai activă �i mai
largă" ll2•
Pornind de la faptul că baza existenţei statului este economia naţională,
În a cărei pondere rolul hotărîtor revine agriculturii, ca singura sursă principală
de creare a capitalismului naţional, ideologii ţărănismului vedeau În orientarea
ţărilor a�rarc spre industrializare, o tendinţă de a-şi asi�ura independenţa eco
nomică şi politică. "Singura industrie pentru care merită să facem sacrificii
bugetare - spunea 1. Mihalache - este industria legată de apărarea ţării" G:J,
iar V. Madgearu scria mai tîrziu : "Pierderea independenţei economice este
numai preludiul a celei politice " Wi.
Deşi, În esenţă, doctrina ţărănistă vedea just ideea interacţiunii dintre in
clustrie şi agricultură, aceasta era u mbrită de Încercarea susţinătorilor ei de a
inversa raporturile dintre ele, Împotriva procesului obiccti v de dezvoltare so
cială şi istorică a ţării noastre.
Acestea sînt numai cîteva din principalele aspecte ale doctrinei ţărăniste,
privind poziţia lor faţă de dezvoltarea industrială a R omâniei, care după cum
am văzut, îmbrăca un aspect destul de neomogen şi contradictoriu încă de la
geneza ci. Încercînd să fundamentcze concepţia unui capitalism "democratizat " ,
"îmbunătăţit", "corijat", Î n care agricultura are rolul viorii Întîi, liderii Parti
dului ţărănist Încercau, de fapt, să satisfacă interesele economice şi politice ale
elementelor destul de eterogene care se găseau sub influenţa directă a partidu
lui şi să atragă şi alte forţe sociale sub steagul lor de luptă.
Situîndu-se pe o linie care nu corespundea procesului obiectiv de dezvoltare
capitalistă a ţării, ideologii ţărănismului, În rîndul cărora se înregimentează şi
elemente care doreau În mod sincer ridicarea materială şi culturală a ţărănimii,
au p rovocat p rin poziţia lor o serie de con fuzii în rîndul maselor ţărăneşti "?i
ale micii burghezii orăşeneşti, ÎntÎrziind procesul de grupare a lor sub steagul
de luptă al clasei muncitoare condusă de P.C.R .
În acelaşi timp, precizăm faptul că tezele de bază ale doctrinei ţărăniste
privind lupta de clasă, industrializarea, socializarea etc., elaborate În primii
ani postbelici, precum şi afişarea dorinţei lor de a colabora cu Partidul socialist
pentru înfăptuirea unor obiective imediate ca: dreptul de grevă, recunoaşterea
asociaţiilor profesionale ale proletariatului etc., purtau pe lîngă aspectul politic
şi demagogic al lărgirii bazei electorale, aparenţa directă a influenţei pe care
o exercita asupra conducătorilor Partidului ţărănesc programul de luptă revo
luţionară al clasei muncitoare. Apreciind acest fapt, V. Madgearu nota : "Dezr.� Ernest Ene, Spre statul ţiirlinesc, Bucureşti, 1 932, p . 1 1 .

r.:l Ion Mihalache, op. cit., p . 25.

r.4 V. Mad�earu, independenţa economiâi, nr. 4 -6, 1 938, p. 1 3.
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voltarea normală a raporturilor sociale nu se va asigura fără o politică mun
citorească conştientă" 65. Dar, prin această politică muncitorescă .. conştientă'',
liderii d'i rănismului Înţelegeau de fapt o politică ,. reformistă", de reglementa n.'
juridică a raporturilor dintre capital şi muncă În cadrul statului burgho.
,.Punctul de plecare al unei politici muncitoreşti - spunea V. Madgearu
trebuie să fie recunoaşterea sinceră a asociaţiilor p rofesionale, înlocui rea de fi
nitivă a politicii de constrîngere prin forţa armată, p rin tr o acţiune sistematic:\
de conciliere şi arbitraj Între c api tal şi muncă" 6fl.
Afişînd dorinţa de colaborare cu Partidul socialist, principalii exponen t i
ai ţărănismului aveau În vedere socialismul reformist, care trebuia să-şi reduc �i
programul de luptă numai la revendicări economice �i imediate ale proleta ria
tului, problemele ţărănimii urmînd să fie rezol v a te exclusiv de Pa rt i dul ţ:'iră
nesc. Cu alte cuvinte, aşa cum preciza I. Mihalache, .. în fata aceluiaşi ,inamic'.
\ă ranii şi muncitorii trebuie să se ajute reciproc" fl7, iar V. Madgearu arată c:l :
ati tu di nea ţărănismului fată de industrie, fată de socializare, p recum şi con
ceptia �enerală politică . . . demonstrează că nimic nu poate zădărnici o coope 
rare politică Între aceste două categorii sociale" 6R. Exprimînd otmctul de ve
dere al elementelor care fo rm au ban sa p oli t i că exponentii tărănismului În ·
cercau să pună semnul egalitătii, sau de multe ori să subordoneze interesele
clasei muncitoare celor ale ţărănimii Încercînd prin aceasta să împiedice
înfăptuirea aliantei dintre clasa muncitoare şi ţărănimea muncitoare, să înde
părteze ţărănimea muncitoare de luota revoluţionară a proletariatului.
În p ri m a etapă a activităţii. Partidul ţărănesc, apărînd ca un partid al
ţără n im ii şi al micii burghezii orăşeneşti, a e x p u s În programele sale o serie de
revendicări democratice destul de avansate si pentru muncitori, prin care în
cerca de fapt să creeze iluzia că reprezintă interesele ,.întregii lumi munci-
toare" r,n, pe care o conduce În lupta Împ o t riva burgheziei -financiare oc un
drum cu totul nou, menit să evite atît capitalismul cît şi social ismul. Tn cu
vîntări şi prof:!;ramcle partidului. liderii ţărănişti includeau teza prin care ;;c
declarau adepti ai înlocuirii definitive a politicii de constrÎngere a muncitori 
lor prin forţa armată, pentru recunoaşterea asociatiilor profesionale, dreptul h
grevă, -rezolvarea unui sistem de măsuri de politică socială: ocrotirea muncii
minorilor şi femeilor, ziua de 8 ore, repaus duminical, higiena şi si guran ţa
muncii, asigurarea muncitorilor etc. De asemenea, se declarau pentru rezolvarea
colectivă a contractelor de muncă cu colaborarea sindicatelor şi comisiilor mun
citorc�ti. i ntroducerea minimului de salariu. mai ales pentru industriile în
care lucrătorii sînt dezorganizaţi etc. 7°. Aceste prevederi, destul de avan
sate, privind problemele muncitoreşti. cît şi alte asemenea revendicări, reflectau,
pc lîngă aspectele arătate mai sus, şi poziţia economică pc care o ocupa Par· - 
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V. Ma.dgearu, Ţărilnismul, Bucureşti. 1 92.\ p. 66.
Ibidem, p. 68.
Ion Mihalache. op. cit . . p. 26.

V. Madgearu, op. cit., p. 57.

Tara Noua " , anul I . nr. 17 din 2 6/ 1 3 oct. 1 9 1 9 .

Vezi .. Tara Noua", anul II din 2 a c t . 192C şi ,.Aurora", din 2C- 2 l nov.
Proiectul de prnfl,ram a l partidului ( iiriinesc din România, Bucureşti, 1 92 1 , p . 1 3 . V .
gcaru, Ţiir{lnismul, Bucureşti, 192\ p. 66.
..
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ticlui ţărănesc În cadrul statului burghczo-moşicrcsc. Îndeplinirea acestor puncte
programaticc nu leza direct poziţiile economice şi politice ale fruntaşilor Parti
dului ţărănesc, ci, din contră, asigura acestuia o premisă pentru lărgirea baz..:i
lui de masă În lupta pentru subminarea poziţiilor marii burghezii �i ale mo
ŞICnmii.
Analiza cîtorva dintre tezele de bază ale doctrinei ţărăneşti privind lupta
de cL�să, problema agrară, coopcraţia, industrializarea ţării, p roblemele munci
toreşti etc. !le duce la conclm�ia că deşi în această perioadă de început ca p re
zenta o sene de laturi contradictorii, (!e căutări, de tendinţe dintre cele mai
va riate, exprima În esenţă poziţia economică, politică şi ideologică a burghc
zi�i săteşti, a unei părţi a burgheziei mijlocii şi a micii burghezii orăşeneşti, care
în această perioadă formau nucleul principal al Partidului ţărănesc.
Întreaga doctrină ţărănistă era străbătută de ideea găsirii unor căi şi mij_ loacc de soluţionare a problemelor economice şi social-politice care să ducă la
conS6lidarea acestor elemente. De aici, Încercările lor de a fundamenta din
punct de vedere teoretic o cale de mijloc care să ducă, pe de o parte, la sub 
minarea poziţiilor marii burghezii şi moşicrimi, iar pe de altă parte, să Împie
dice masele ţărăneşti de a înfăptui p rogramul revoluţionar al clasei muncitoare
şi al partidului ei marxist-lcninist -- de fău rirc a unei noi o rînduiri sociale,
lipsite de cxploatare, orînduirea socialistă.
Afişarea unor programe de reforme democratice, uneori destul de vagi şi
incorecte, exprima, pe de o parte, Încercări de a satisface interesele bazei
sociale destul de eterogene a Partidului ţărănesc, care, aşa cum am văzut oscila
Între elemente ale ţărănimii şi muncitorimii ajungînd pînă la vîrfuri ale bur
gheziei financiare şi agrare, iar pe de alta, tendinţa lor de a capta prin aceste
programe energia maselor muncitoare, cu ajutorul cărora să facă presiuni
asupra celorlalte grupări politice ale burgheziei, pentru a ajunge În timp cît
mai scurt la conducerea ţării. În fond, esenţa doctrinei şi a programelor elec
torale ale Partidului ţărănesc, manevrele politice ale liderilor, Întreaga lor
activitate se reducea la găsirea celui mai scurt drum către putere.
Folosindu-se de conjunctura internă şi internaţională creată imediat după
război, folosind frămîntările şi starea de nemulţumire generală a maselor popu
lare, conducătorii ţărănişti au deschis În preajma alegerilor din noiembrie 1 9 1 9
o campanie asiduă Împotriva vechilor partide politice, î n special a Partidului
liberal, f!uturînd În mod demagogic lozinci ca cele referitoare la lupta de clasă,
deplina egalitate În drepturi a ţărănimii şi muncitorimii, înfăptuirea unor re
forme, unele dintre ele radicale 7 1 .
În rapoartele trimise Ministerului d e Interne d e către organele locale, erau
semnalate aqiunile intense desfăşurate de Partidul ţărănesc pe Întreg cuprinsul
ţării pentru atragerea maselor de partea lor. Astfel, prefectul de Tulcea raporta
că 1. Mihalache " . . . propaga În mod făţiş şi În cuvinte de o violenţă netăgă
duită lupta de clasă, împreună cu un Întreg cortegiu de idei, care, cred că nu
trebuie să formeze crezul politic al unui partid ţărănesc, dar nici chiar al
bolşevismului celui mai pur" 72. Acelaşi lucru îl semnalau unităţile de j andarmi
Vezi "Ţam Nouă", anul 1, nr. 1 4 şi 1 7 din 13 şi 28 octombrie 1 9 1 9.
72 Arh. st. BuCU!reşti, Arh. istorică centrală, fond M.A.I., dosar nr. 1 05, fila 9.
71
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din compania Olt care raportau că: "învăţătorii ţărănişti facă o intensă pro
pagandă pentru împărţirea moşiilor proprietarilor la ţărani în mod gratuit,
desfiinţarea j andarmeriei etc." 7:3
Caracterul demagogic al activităţii liderilor Partidului ţărănesc rezultă şi
din raportul prefectul ui de Vaslui în care semnala că deputatul ţărănist Ion
Tiron "proprietar de felul său, fost liberal, azi ţărănist, a făgăduit alegătorilor
expropricrca totală şi gratuită, după ce domnia sa şi-a vîndut pămîntul la lo
cuitori cu aproape 6 000 lei falcca" 7" . Pc bună dreptate, N. Iorga remarca În
1 921 că "un partid ţărănesc cere o conştiinţă ţărănească. Aceasta s::: va realiza
atunci cînd partidul \ărăncsc va fi al ţăranilor, pentru ci, iar nu al ţăranilor
pentru noi" 7:;.
În scopul de a-şi asigura succesul În alegeri, pe lîngă lozincile demagogice
pe care le l ansau, liderii Partidului ţărănesc acţionau şi pc linia Înţelegerii cu
toate partidele şi grupările politice, care se declarau împotriva liberalilor şi con
servatorilor. Aşa de exemplu la consfătuirea ţinută la Bucureşti, În preajma ale
gerilor, la care au participat şi reprezentanţi judeţeni ai Partidului naţionalist
democrat de sub conducerea lui N. Iorga, s-a stabilit că Partidul ţărănesc va
întări legăturile cu partidul naţionalist, fără nici o condiţie, În lupta Împotriva
ciocoilor. În acelaşi timp, se sublinia că, acolo unde va fi nevoie, el se poate
Întovărăşi şi cu oamenii lui Averescu, care nu sînt ciocoi, dar nu va face nici
o alianţă cu partidele liberal şi conservator 76• Acest fapt reflectă, pe de o parte,
e forturile liderilor ţărănişti de a grupa sub influenţa lor o parte a forţelor de
mocratice în lupta împotriva vechilor partide politice ale burgheziei şi moşi::
rimii române, iar, pe de altă parte, interesul electoral, care, de multe ori, îi
făcea să renunţe la principiile programaticc şi doctrinare înscrise În programul
Partidului ţărănesc. Ziarul Patri,l, sesizînd acest aspect, scria în 1 9 1 9 : " cu sui
�uri şi coborîşuri, cu Înaintări şi rctrageri, partidul ţărănesc se instalează Înce
tişor pc piaţă, avînd În toate partidele cîte ceva, dar fiind În acelaşi timp În
contra tuturor" 77.
Aceasta era În linii mari situaţia Partidului ţărănesc În preajma alegerilor
parlamentare din noiembrie 1 9 1 9, la care Partidul ţărănesc n-a reuşit, nici din
punct de vedere organizatoric (existau partide ţărăniste În vechea Românie }Î
în unele p rovincii) şi nici din punct de vedere doctrinar să prezinte un program
comun unitar de revendicări, care să satisfacă interesele generale ale tuturo r
celor ce muncesc, îndeosebi ale ţărănimii În noul cadru al statului unitar romJ.n .
Cu toate acestea, ca rezultat al neîncrederii maselor În vechile partide, ca
şi a activităţii demagogice desfăşurate de liderii ţărănişti, primele alegeri pen
tru parlament, desfăşurate pc baza votului obştesc, au adus Partidului ţărănesc :
3.608.888 voturi, ceea ce reprezenta 46,30j0 din numărul total al voturilor şi
1 30 de mandate 7s.
7�

Arh. st. Bucureşti, fo:1d Preşedinţia Consiliului de :\liniştri, dosar nr. 30/1919, fila
Ibidem, fond M.A.I., dosar nr. 87/1919, f,Lla 1 5 .
7 3 "Neamul românesc", an XVI, nr. 271 , d i n 2 6 noiembrie 1 9 2 1 .
76 Vezi "Ţara Nouă", a n 1 , n r . 1 3 d i n 14 septembrie 1 919.
77 " Patria", an 1, nr. 145 din 1 6 septembrie 1919.
7 8 Vezi M . lv.tn, fvolutia pt!rtidclur 11oastre politice 1 9 1 9 - 1932, Sibiu, l 'J .H .
71
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Dacă avem În vcdere faptul că şi În alegerile din 1 920 şi 1 922, Partidul
ţărănesc a obţinut U , 4 70;'0 din voturi şi 44 de mandate, respectiv 1 9,4 2°/0 şi
40 mandate 79, majoritatea acestora În vechiul Regat, ajungem la concluzia că În
această parte a ţării el era cel mai puternic partid de opoziţie. În acelaşi timp,
analiza statisticilor electorale din această perioadă, ne indică gradul de organi
nre a acestuia, influenţa pe care o exercita asupra maselor În diferite provincii,
în comparaţie cu celelalte partide politice. Acest succes electoral a permis Par
tidului ţărănesc să participe - alături de alte partide coalizate În nlocul par
lamentar - la p rima guvernare a statului român unitar alcătuit În faza sufra
giului universal.
De fapt, guvernarea de aproape patru luni a. Blocului parlamentar - în
care Partidul ţărănesc a avut un rol destul de important prin prezentarea pro
iectului de reformă agrară, de desfiinţarea jandarmeriei, a legii chiriilor etc.
a însemnat o confruntare directă a noilor grupări politice cu vederi mai demo
cratice şi vechile partide politice care urmăreau să păstreze şi să lărgească în
România poziţiile burgheziei şi moşierimii române. Este adevărat că alcătuirea
Blocului parlamentar, din fraqiunile politice ale diferitelor provincii, între carl!
nu exista o tradiţie de luptă comună şi cu atît mai puţin o afinitati.! de idei şi
programe politice, cu ideologii şi doctrine deosebite, a dat naştere la multe
disensiuni şi controverse, care, În cele Jin urmă, au înlesnit manevrele opozi 
ţiei dirijată de liberali, pentru înlăturarea guvernului.
La U martie 1 920 sl! instaurează un nou guvern, în fruntl!a căruia se găsc.1
genl!ralul 1\ verescu. Aducerea lui la putere a fost determinată de spaima creată
În sînul claselor dominante de lupta revoluţionară a clasei muncitoare, de
frica revoluţiei. " Î n martie 1 920
scria C. Argetoianu - pericolul comunist
ameninţa însăşi existenţa statului; pentru a judeca starea de Îngrijorare a oa
menilor În acel moment, e uestul să reamintesc că Brătianu, care de obicei îşi
lua toate răspunderile de a guverna, a recurs la A verescu, singurul în stare,
prin popularitatea lui şi prin autoritatea de care se bucură, În armată, să facă
faţă pericolului" IlO .
Î n 1 6 martie 1 920 s-a constituit din Partidul ţărănl!sc, Partidul naţionalist
democrat al lui N. Iorga şi gruparl!a independentă a dr. Lupu, ,,Federaţia de 
mocraţiei n aţionale", În frunte cu Iorga �-' 1 , În care fiecarl! partid îşi păstra orga
nizatia proprie, iar programul era comun -- programul blocului parlamen tar "�.
Deşi aceste partide afişau un p rogram comun în cadrul Federaţiei , de sl!
prezentau ca grupări Jistinctl! prin originea lor, prin baza socială şi concepţia
lor politică. Î n tr-un interviu din 21 martie 1 920 I. Mihalache spunea : " Parti
dul tărănesc român, partid de clasă îşi va duce mai departe această lup tă cît
timp va dura procesul de lichidare a vechii oligarhii agrare, politice şi finan
ciare" �<::, fapt ce-l face pe N. Iorga să afirme că 1. Mihalache " face greutăţi
Federaţiei, vorbind de necesitatea partidului de clasă' �".
-

-

7" Ibde111, p. 4 3 .
so Arh. C . C a l P.C. R . : C. A rgetoi a·m, Me111orii, p . 1 28 .
B l Vezi "Ţara Nouă" , an I I , n r . 3 8 d i n 1 7 martie 1 9 2 0.
H� lbide111, nr . 42, din 21 mo�rtie l 92C.
'" 1/'idcm, a n I I , n r . � 2. din 21 mctrtie 1 'i2C.
� 1 :-.J. l org.l, Me111o rii, voi. I I . p. 370.
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Gruparea acestor partide În Federaţie constituia o Încercare de a răsturna
gu\·ernul Averescu. N. Iorga relata, mai tîrziu, că "singura dorinţă a partici
panţilor la federaţie era aceeea de a pune mîna pe putere, indiferent de co.l
liţiilc de moment În care intrau" �'3•
Spcculînd, în timpul campaniei electorale din 1 920, Întregul cortegiu de
greutăţi şi neajunsuri ale maselor şi În primul rînd întîrzierea apl icării dispozi
\iilor de reformă agrară, Partidul ţărănesc, care prin programul şi doctrina sa
se situa la stînga "Federaţiei" , a pornit o campanie deschisă Împotriva Parti-
dului poporului a lui Averescu şi a coaliţiei strînse În jurul lui. Numeroase sîn t
documentele care atestau ş i de astă dată intensificarea activităţii acestui partid
pentru atragerea maselor de partea sa. Într-un raport al Prefecturii Olt, de
exemplu, se spunea că "propaganda foştilor parlamentari ţărănişti este cît se
poate de dăunătoare ordinii şi liniştii publice. Aceştia au atras de partea lor
majoritatea Învăţătorilor şi intelectualilor satelor" tlli _
Urmărind satisfacerea revendicărilor economice şi politice legate de inte
resele lor şi În primul rînd pentru a-şi asigura un nou succes electoral, care să- i
readucă la guvernarea ţării, liderii ţărănişti, profitînd de starea revoluţionară a
maselor, fluturau din nou programe electorale, care În general corespundeau nc
\·oilor maselor populare. Obiectivul principal al luptei lor devenise înfăptuirc;l
imediată şi fără plată a reformei agrare, făcîndu-i răspunzători de nercalizarca
ci pc actualii guvernanţi.
Profitînd de extinderea propagandei socialiste la sate, de influenţa cres
cîndă a lozincilor de luptă revoluţionară ale Partidului socialist în rîndurile
ţărănimii, liderii ţărănişti, în scopuri demagogice şi electorale, s-au declarat
adepţi ai programului socialist şi îndemnau ţărănimea la ocuparea cu forţa a
terenurilor nccxpropriatc t'Î, precum şi la alte aqiuni şi manifestaţii deschise
impotriva guvernului. Cu toate acestea, dîndu-şi seama de influenţa pc care
generalul Averescu o avea În acea vreme la sate, o scrie de organizaţii locale,
cercau conducerii Partidului ţărănesc să se abţină de la alegeri şi să determine
în acest sens Întregul "Bloc opoziţionist" llll .
Aprcciind însă, că abţinerea de la alegeri ar echivala cu desfiinţarea Par
titlului ţăr ăncsc, prin pierderea influenţei abia CÎştigate asupra unor pături so
ciale de la sate, liderii Partidului ţărănesc, ca ele altfel Întreaga Federaţie, au
hotărît să p.uticipc la alegeri, însă fiecare partid pc liste separate.
Deşi alegerile din mai 1 920 au dat cîştig de cauză Partidului poporului,
care a obţinut aproape jumătate din numărul voturilor şi al mandatelor, ele au

Iorga, O viaţii de om, B uc urc ş �i . 1 932, vol. III, p. 3 H .
86 Arh. s t . B uc ureş ti , Arh. istorică ccmrală, iond M.A . I . , dosar 259/ 192�. i i l a 2 .
A ? O adresă a Preşedinţiei comitetului agrar, aducea l a cunoştinţă guvernului că în unele
(Omunc din jud. Tuto;va, ţăr ani i au luat cu foqa în folosinţă terenuri neex propriatc, b în
demnul deputaţilor ţărănişti care cutreierau satele promiţînd pămînt gratis ţăranilor (ibidem
dos. 1 22 şi 208/1920, L 8 1 ) . In ju de ţ ul Bistri1a 3CO ţărani au atacat în ziua de n mai prc
fectur.l, după care au intrat cu forţa pc moşii (ibidclll şi 22 fond. cons. dî rigcm, dos. 1 365/1 92C .

s:. N.

ii\,\ 5 39).
�8 Intr-o scri�oarc adresată h1i 1. Mihalache, un număr Însemnat de membri ai Partidului
1:\răncsc din Buzău cereau să se ab1ină de la alegeri - atît pa rtid u l cît şi Întregul Blo( din
ll f'DI.i\ie -: ,.o adun;uc naţională di:1 c.lrc ar l i )si Iorga, V,ti da, Lupu, Mihal ad1c, i\bn i u ,
1 bli J'I'·' ş i socialiştii ar f i , după părerc.t noastră, ipsit:l de autoritate morală n�c�suă " . 1\ rh.
st. Bucureşti, iond nr. 2 de provcnicn1 ă personală, dosar 5.

\
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confirmat în acelaşi timp influenţa de care se bucura În acel timp Partidul ţă
rănesc în rîndul maselor, spulberînd şi cu această ocazie legenda după care
acesta obţinuse voturile, În primele alegeri, speculînd numele generalului A ve
rescu. Acest succes a făcut ca În timpul guvernării averescane, Partidul. ţără
nesc să aibă cel mai numeros şi mai radical grup opoziţionist În parlament, care
alături de alte forţe democratice, bazîndu-se pe avîntul revoluţionar al maselor
să oblige guvernul 1 ui A verescu să realizeze unele reforme cu un conţinut de
mocratic mai l arg.
Înţelegînd că " federaţia" nu poate oferi perspectiva Închegării unui partid
cu o ideologie şi un program politic bine conturat şi nici măcar - aşa cum
arăta N. Iorga " un mijloc comun de luptă azi, sau o viitoare bază de guver
nare mîine" l'!l, liderii ţărănişti au pus la ordinea zilei lupta pentru Închegarea
unui partid ţărănesc unitar, prin fuzionarea partidelor ţărăneşti din noile pro
vincii, cu partidul ţărănesc din regat. Existenţa unui partid ţărănesc unitar,
care să-şi desfăşoare activitatea în graniţele României corespundea mult mai
bine scopurilor urmărite. De altfel, 1. Mihalache, răspunzînd la Întrebarea cînd
consideră că Partidul ţărănesc poate lua ,.puterea " , spunea : ,.numai după ce va
deveni unitar " !IO.
Aşa se face că paralel cu lupta pe care o duceau, alături de Întreaga opo
ziţie, împotriva guvernării Averescu, liderii ţărănişti au pornit şi acţiunea de
reorganizare şi unificare a partidului .
Astfel, după ce în septembrie 1 920, conducerea acestei grupări a anunţat
reînceperea acţiunilor de înscriere În Partidul ţărănesc, pe baza noilor statute !Il ,
la 3 octombrie oficiosul partidului publica noile norme de organizare a· Parti
dului ţărănesc !l�, declarînd că: ,.partidul ţărănesc este partidul ţărănimii, care
se organizează politiceşte prin lupta de clasă În scopul cuceririi puterii poli
tice" !1:1 , că: "partidul ţărănesc are drept scop să organizeze politiceşte ţără
nimea din cuprinsul României, s-o pună astfel În stare să-şi dobîndească prin
lupta ei proprie un rol în stat" !H .
Î n aceste condiţii, ale făuririi Partidului ţărănesc unitar, se impunea lide
rilor săi să elaboreze un nou program care să exprime poziţia unitară a parti
dului faţă de principalele probleme ale dezvoltării ţării. Această sarcină a reve
nit primului Congres care s-a desfăşurat la Bucureşti în noiembrie 1 92 1 .
Scopul Congresului - aşa cum arată Paul Bujor - era de a fixa prin
cipiile programului partidului care fusese discutat În comisii şi care acum tre
buia supus spre aprobare Congresului general !Jii. Proiectul de program cuprin
dea punctul de vedere al Partidului ţărănesc în cele mai vitale probleme poli
tice, economice şi sociale ale României : problema agrară, industrială, economia
BU

uo
Dl

"'
"''
Vechiul
'11

9;;
180 .000

N . Iorga, O viatii de om, vol. III, Bucureşti, 1 934, p. 6 3 .
" Curierul", a n u l III, nr. 791 d i n 1 4 septembrie 1 9 2 1 .
" Tara Nouă " , a n u l I l , n r . 1 2 1 d i n 30 sept. 1 920.
Ibidem, nr. 1 94 din 3 octombrie 1 928.
Ibidem, nr. 1 97 din 8 octombr:e 1920, publid progr.tmul i'Jrtidului ţărănesc d i n
Regat d.n l a 20 noiembrie 1 91 9 .
Ibidem, nr. 1 94 din 3 octombrie 1920, "Norme de organizare a partidului ţărănesc" .
S e hotărîse c a programul s ă fie discutat ş i adoptat d e Congres, apoi difuzat i n
exemplare l a �te ş i numai după aceea s ă s e voteze Jefinitiv.
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naţională, politică şi financiară, socială, administrativă, j ustiţia, dezvoltarea
învăţămîntului etc. !!6.
Anteproiectul de program al Partidului ţaranesc tutelat În mare parte de
concepţiile lui C. Sterc, era o Încercare de a teoretiza În formule sociologice,
concepţia ţărănistă a rolului muncii, precum şi armonizarea intereselor mişcării
cu acelea ale proletariatului atît pe plan intern cît şi internaţional. Astfel după
ce se încerca să se j ustifice cauzele istorice ale prăbuşirii dominaţiei capitaliste
se arată că "Sarcina de a clădi o nouă ordine morală şi socială revine cla
selor muncitoare, care după război Întruchipau interesele generale ale naţiu
nii" !l7. Dar cum la noi majoritatea populaţiei o formează ţărănimea "statul nu
poate să fie decît un stat ţărănesc pentru că poporul român e un popor de
ţărani şi munca ţărănească condiţionează Întreaga viaţă economică şi socială"!':'.
Această frază exprima de fapt concepţia primatului clasei ţărăneşti şi al
agriculturii în viaţa statului nostru, care ar condiţiona şi dezvoltarea industriei,
implicit a proletariatului. "Proprietatea, rolul social şi puterea politică a munci
torimii orăşeneşti - spun ei - este În funcţie de prosperitatea şi puterea poli
tică a ţărănimii ; dat fiind Însemnătatea covîrşitoare a acesteia în producţia
naţională", deci "muncitorii oraşelor nu pot fi decît fraţii de luptă ai ţăra
nilor" .
Totuşi sub influenţa luptei revoluţionare a clasei muncitoare, care dusese
la crearea În mai 1 92 1 a Partidului Comunist Român, precum şi datorită intră
rii În rîndurile Partidului ţărănesc a unor noi intelectuali cu vederi mai demo
cratice, ca C. Stere, dr. Lupu ş. a., care avuseseră legături şi manifestau simpatic
faţă de mişcarea muncitorească, fapt ce a întărit nucleul aripii de stînga a
Partidului ţărănesc, a determinat pe liderii ţărănişti să Înscrie în acest program
ideea potrivit căreia "chiar dacă muncitorimea orăşenească va rămîne organi
zată În vederea intereselor ei specifice Într-un partid politic distinct, acesta nu
po.ne fi faţă de partidul ţărănesc, decît un corp de avangardă cu care va duce
lupta comună pentru emanciparea şi înălţarea Întregii muncitorimi " !l!l .
Incercînd să stabilească o linie de comunicaţie în poziţia Partidului ţără
nesc faţă de celelalte grupări burgheze, în program se spunea că faţă de gru
pările de stînga "îl poate despărţi cel mult metoda de luptă şi programul de
realizare imediată, pc cînd de cele din dreapta îl desparte atît deosebirea
iundamentală de concepţie cît şi substratul social pe care se reazimă aqiunea
sa politică" 100.
06 Pri
ntre altele Congresul a trebuit să discute: Principiile generale ale antcproicctului de
progr.1:11, uportor C. Stcrc ; C.omtituţia, raportor C. St.erc; Administraţia, raportor N. Iorga;
Justiţia, raponor Cr. lunian ; reforma agrară, raportor l . Mihal ache : economia naţională, ra
ponor V. Madgcaru. finanţe şi valută, raportor l . Răducanu; Politica sociala, raponor V.
�ladgcaru ; politica externă, raportor N . Lupu; Statul şi organizarea partidului, chestiuni pri
\' i toare la politica partidului ( " Aurora " , an 1. nr. 25 din 2 1 nov. 1 921).
!l?
Vezi "Aurora" an 1 , nr. 25 d i n 2 1 nov. 1 92 1 sau Proiectul de program al partidului
; . m/ncsc din Rom[wia . . . , broşură apărută În Ed. "Viaţa românească", Soc. Anonimă, 1 92 1 .
t•B Lua însă cum vedea Bogdan Duică probl�ma statului ţarănc�c "vrem u n stat 1ără ncsc
iJcal, clădit pc principiul echilibrului s<Kial, dar nu rupînd brusc echilibrul de azi c'ki asta
. H Îmcmna revol uţie şi noi nu vrem revolu1ie, .:i ,chimbarc treptată, pas cu pas. " Aurora",
a n l , nr. 26, din 23 nov. 1 92 1 .
09 Proiccwl d e prognml a l Jl<lrtidului ţ tl rclncsc din Rumânia, Bucurqti, 1 9 2 1 .
too 1 bidcm.
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Abordînd din nou principiul luptei de clasă, programul Partidului ţără
nesc aprecia că ca constituie un factor hotărîtor În evoluţia socială şi politică.
"Numai lupta de clasă stabileşte raportul real de putere Între clase " . Teoria
armonici sociale este în interesul claselor cxploatatoarc : " cîtă vreme vor exista
clase sociale cu interese opuse, lupta de clasă nu poate Înceta" 10 1 •
Dar, principiul luptei de clasă era Înţeles Într-un spirit reformist , aceasta
urmînd să fie dusă În limitele concepţiei claselor cărora aparţineau. Dcm. Do
brcscu de pildă, spunea: " Prin lupta de clasă nu voim să facem revoluţie, ci
doar vrem să oprim exploatarea. Vrem numai organizare de clasă şi sîntem
împotriva ră7boiului de clasă" 102. Mai mult, în Încheierea expunerii de mo
tive, se precizează că : " Nici un partid din România nu-şi poate îngădui o
politică revoluţionară, fiindcă România nu poate avea pretenţia de a o lua
înaintea altor ţări cu vechime În civilizaţie" şi consideră că "partidul ţărănesc
este partidul reformelor sociale şi democratice, prin care va preveni orice
uragan" 1°3.
De fapt, aceasta era esenţa programului Partidului ţărănesc prin care
fruntaşii ţărănişti încercau să găsească şi să teoretizeze o linie a intereselor
burgheziei mijlocii şi a micii burghezii orăşcncşti, opusă atît marii burghezii şi
moşierimii, cît şi socialismului. Totuşi, putem aprecia că revendicările înscrise
în programul Partidului ţărănesc, aveau În general un caracter burghczo
dcmocrat.
Pentru prima dată, În programul din 1 92 1 , liderii ţărănişti - acuzaţi că
prin propovăduirea luptei de clasă vor să distrugă "organismul social-naţional''
- îşi prcciau po?.iţia lor faţă de ideea independenţei şi suveranităţii naţio
nale. Astfel, se arată că numai aşczîndu-sc pc terenul luptei de clasă, Parti
dul ţărănesc "serveşte ideea naţională În forma ci cea mai Înaltă " IIH şi că
"Principiul suvcranităţii naţionale care s-a afirmat În actele de unire, trebuie
să-şi aibă urmarea firească În dreptul naţiunii unite de a hotărî liber, prin
reprezentanţii săi liber aleşi, principiile de organizarea şi normele de func
ţionare a Întregului aparat de guvcrnămînt " 10::..
Expunînd punctul de vedere faţă de problemele muncitoreşti şi ale mino ·
rităţilor naţionale, programul prevedea că Partidul ţărănesc va cere înscrierea
În Constituţie a normelor de organizare a sindicatelor profesionale "spre a
asigura muncitorimii apărarea intereselor ci economice" şi "recunoaşterea drep
tului minorităţilor de a se constitui În comunităţi spre a-şi îngriji, în cadrul
viqii statului român, interesele cui lului şi ale învăţămîntului în limba
maternă" 106,
!OI Ibidem, p. 1 3
.

" Aurora", an I, nr. 26 din noiembrie 1 92 1 - " Dezbaterile C:ongre�ului general al
partidului ţărănesc".
I Oa Programul partidului ţărline.<c din România, Bucureşti, 192 1 , p. 1 8 .
102

Ibidem, p. 1 7 .

104 Ibidem.
Io.;

106 Ibidem, p. 21.

In escn\ă expunerea problemelor comtitu\ionale din programul lor se
reducea la găsirea mijloacelor celor mai adec vate pentru st;'lbilirca unui regim de lcg.llitatc
şi a răspunderilor pentru încălcarea principiilor constituţionale.
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In problema agrară, care ocupa un loc central În preocupările conducerii
Partidului ţărănesc, programul se axa pe trei teze principale şi anume: pro
ducătorul să fie stăpîn pe mijloacele de producţie, regimul să fie al micii
proprietăţi individuale, iar baza producţiei s-o formeze cooperaţia.
Ţelul final urmărit de Partidul ţărănesc În Întocmirea regimului agrar era
să creeze "un regim de mică p roprietate redus la atît cît poate munci un gospo
dar cu familia sa -- pe regiuni - care să facă cu putinţă dezvoltarea unor
gospodării agricole de sine stătătoare, în sate înzestrate cu izlazuri, păduri,
bălţi etc.·· 107• Se menţine ideea că numai p rin cooperaţie se poate ridica pro
ducţia agricolă dar se adaugă "0 cooperaţie scoasă de sub politică, de sub
acţiunea de tutelare a statului şi a băncilor private, căreia să i se asigure c e a
mai deplină autonomie " 111�'. În realitate era vorba de scoaterea cooperatici de
sub influenţa politică şi economică a Partidului liberal şi trecerea ci sub
influenţa Partidului ţărănesc.
Pentru Întregirea produqici agricole, pentru ridicarea bunăstării satelor şi
sporirea producţiei naţionale - spuneau ei - "trebuie puse bazele unei indus
trii ţărăneşti adaptată condiţiilor naturale şi social agrare, care să folosească
mijloacele tehnice cele mai economice şi foloasele organizării coopcratiste " lfl!l.
Jn program îşi făcea loc din nou ideea desfiinţării j andarmici şi înlocuirea ei
În măsura necesară cu o mi)iţie populară. Deşi din programul adoptat la Con
gresul din 1 92 1 liderii ţărăneşti au scos punctele referitoare la etatizarea sub
�olului şi pădurilor şi au introdus cererea de a se apela la Împrumuturi externe
- la capitalul străin "1 1, totuşi menţinerea unor prevederi ca: impozitul pc
capital şi pc îmbogăţiţii de război, confiscarea marilor averi, desfiinţarea impo 
zitului pe consumaţie care loveşte în săraci, introducerea monopolului de stat
asupra alcoolului şi a dezvoltării industriei petrolului şi a derivatelor lui 11 1
aveau menirea să le asigure popularitatea în rîndul unor cercuri ale burgheziei,
cu ajutorul cărora urmăreau să exercite presiuni asupra grupării liberale.
Acestea au fost principalele teze susţinute şi aprobate de Congresul gene
ral al Partidului ţărănesc din noiembrie 1 92 1 . Ele exprimau sinteza tuturor
p rogramelor, ideilor şi doctrinei ţărăniste, elaborate pînă acum, Închcind În
acelaşi timp prima etapă a procesului de constituire a Partidului ţărănesc din
România. Programul adoptat În 1 92 1 a stat În linii mari la baza activităţii
Partidult•i ţărănesc pînă la fuziunea sa cu Partidul naţional român, care a
avut loc În 1 926, cînd - aşa cum arăta M. Manoilescu - "caracterul de clasă
al fostului partid ţărănesc s-a decolorat, s-a atenuat, prin unirea rcgionalis
mului social cu rcgionalismul geografic al partidului naţional din Ardeal" 1 1:!.
107 " Aurora", anul I . nr. 25, din
1os Ibidem.

2 1 noiembrie 1 92 1 .

IO!I

Ibidem. Printre altele se cerea sindicalizare,l ţăranilor pentru exportul cerealelor.

III

Ibidem. p. 5 1 .
M. l\hnoilcscu, op. cit., p. 62.

Proiectul de prugram al p<�rtidului (;irc"inesc din România, 1921, p. 42. Acea,ta pentru
� satisface cercurile burgheze care sprijineau partidul ţărănesc şi se opuneau cercurilor şi po
litkii preconizate de partidul liberal .. prin noi înşine" declarîndll-se pentru politica " porţilor
Jcsd1isc".
IlO

m
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Apărut în cursul procesului regrupării forţelor de clasă ce au avut loc În
anii postbelici, a necesităţii de înnoire a vieţii noastre politice, ca urmare a
compromiterii vechilor partide ale burgheziei şi moşierimii române, Partidul
ţărănesc a fost expresia politică a frămîntărilor ce au avut loc în sînul patu
rilor burgheziei mijlocii, a celei săteşti şi a micii burghezii orăşeneşti, car.:
doreau să-şi asigure un organism propriu Î mpotriva marii burghezii şi moşierimi
pentru apărarea intereselor lor economice şi politice Într-o epocă de p rofunde
frămîntări social-economice.
Declarîndu-se exponenţi ai intereselor maselor ţărăneşti, pentru înfăptuirea
unor reforme cu un caracter larg democratic, proclamînd că la baza activităţii
sale va sta principiul luptei de clasă, precum şi alte lozinci copiate din pro
gramul revoluţionar al partidului socialist şi comunist, liderii acestei grupări
au reuşit să-şi asigure o bază socială şi electorală destul de largă.
In ciuda unor limite şi aspecte contradictorii care se manifestau în pro
gramul şi doctrina Partidului ţărănesc din această perioadă, el rămîne totuşi
prin varietatea problemelor cuprinse, prin modul lor de abordare şi realizare,
un program cu caracter burghezo-democratic, care corespundea În primul rînd
bazei sociale formată în cea mai mare parte din păturile burgheziei săteşti, .1
micii burghezii orăşeneşti, a burgheziei mijlocii şi a unor intelectuali legaţi de
interesele acestora.
Urmărind programul şi doctrina Partidului ţărănesc din acest timp, com
poziţia nucleului său conducător, precum şi baza socială pe care se sprijinea,
ajungem la concluzia că Partidul ţărănesc se prezenta în această perioadă ca
un partid al intereselor burgheziei săteşti şi al micii burghezii orăşeneşti
situîndu-se la stînga forţelor politice burgheze din România.
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BETRACHTUNGEN UBER DIE TXTIGKEIT, DIE DOKTRIN UND DIE
IDEOLOGIE DER BAUERNPARTEI (PARTIDUL ŢĂRĂNESC)
IN DEN JAHREN 1 9 1 8-1921
(7.USA�IMENFASSUNC )

Dic Bauernpartei (Partidul ţărănesc) entstand im Laufe der Bewegungen
uncl der Umgruppierungen der politischen und sozialen Krăfte nach dem
Ersten Weltkricg, als als Folge der Kompromittierung der alten bi.irgerlich
gutsherrlichen Parteicn eine Erneuerung des politischen Lebens in Rumănien
notig war. Dic Bauernpartei ist das politische Ergebnis dcr Bewegungen in den
Gesellschaftsschichten der dorflichen Bourgeoisic und des stădtischen Klein
biirgertums, die sich cine eigene politische Organisation schaffen wollten, die
in dicser Zcit der umwălzenden sozialen und wirtschaftlichen Bewegung ihrc
wirtschaftlichen und poli tischcn lnteressen mit grosscrer Trcue und Entschic
denhcit vcrtreten sollte.
Dcn Hihrern dieser neucn politischen Gruppierung gclang es ziemlich
schnell sich cine breitc soziale Grundlage zu schaffcn und sich einen grossen
Wăhlerkrcis zu sichern, da sie sich als Vertreter der Interessen cler Bauernmassen
ausgaben. Ihr Kampf war auf die Durchfiihrung ciniger Reformcn mit demo
kratischerem Charakter ausgerichtet, und clic Bauernpartei i.ibernahm auch aus
dem rcvolutionăren Kampfprogramm cler Sozialistischen Partci den Grundsatz
des Klassenkampfes gegen die alten Parteien sowie auch andere Schlagworte.
Im Programm und in cler Lehre cler Bauernpartci zeigten sich in dieser
Zcitspanne cine Reihc von Einschrănkungen und Widerspruchen, betreffcncl
das Prinzip des Klasscnkampfcs, die "Einheitspartei" dcr Bauernschaft, das
"homogcne " Dorf ohnc Gegensătze, die Frage cler Vergenossenschaftlichung,
cler Jndustrialisierung, usw. Trotzdem ist das Programm cler Bauernpartei
wegcn cler Vielfalt cler aufgeworfenen Fragen und deren Bchandlung ein brei
teres biirgerlich-demokratisches Programm, das in erster Reihe cler sozialen
Grundlage der Partei entsprach, die zum grossten Teil aus den Schichten cler
clorflichen Bourgeoisie, des stădtischen Kleinbi.irgertums und aus Intcllcktuellen
bestand, deren Interessen mit jenen verbunden waren.
Eine Untersuchung des Programms und cler Doktrin cler Bauernpartei aus
jener Zeit, die Zusammensetzung cler Fiihrung sowie die soziale Grundlage und
cler Wăhlerkreis auf die sie sich sti.itzte, zeigt, dass die Bauernpartei in dieser
Zeit eine kleinbiirgerliche Partei war, die den linken Fliigel cler bUrgerlich
gutsherrlichen politischen Krăfte in Rumănien innehatte.
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TRĂSĂTURILE GENERALE ALE DEZVOLTARII ROMÂNIEI
IN PRIMUL DECENIU INTERBELIC
PARTEA I
de ARON PETRIC

Capitolul 1

:

Viaţa economică şi social-politică în perioada 1 91 8- 1 927

Incercind să simetizeze trăsăturile evoluţiei economice şi social-politice a
omenirii În primii ani ai perioadei interbelice, cunoscutul filozof şi cercetător
in domeniul ştiinţelor politice P.P. Negulescu stăruia a supra eforturilor depuse
de majoritatea popoarelor - Învingătoare dar mai ales Învinse În primul răz
boi mondial
de a reface economia în mare parte distrusă şi a statornici un
echilibru politic În lumea răvăşită de atîtea contradicţii şi contrarietăţi, În
care egoismul naţional, mai ales al statelor mari, urmărea să se impună cu o
forţă tot mai apăsătoare 1 • Pe acest fond se dezvoltase un anumit pesimism care
cuprinsese nu numai pe numeroşi oameni politici reuniţi În conferinţe şi con
grese internaţionale Încheiate adeseori cu rezultate neîncurajatoare, dar şi pc
muhi istorici şi sociologi.
O astfel de stare de spirit 1-a determinat, spre exemplu, pe RaymonJ
Poincarc, fost preşedinte a l republicii franceze şi apoi prim-ministru să declare
în anul 1 922 că ,.De la armistiţiu încoace, însă, fiecare din popoarele care
combătuseră alături a pierd u t puţin cîte puţin nu, desigur, amintirea frăţiei
de arme, dar noţiunea exactă a solidarităţii politice . . " :J.
Istoricul Maurice Baumont arată că sfîrşitul primului război mondial a
fost Însoţit de o atmosferă de pronunţată speranţă şi optimism, care a lăsat,
Însă, curînd locul unei tot atît de evidente îngrijorări provocate ele ciocnirea
intereselor economice, de modul atît de diferit de a vedea nu numai organizarea
statului şi sistemul relaţiilor internaţionale, ci Însăşi bazele şi structura ordinei
sociale :1. Exprimînd aceeaşi idee a instabilităţii politice, ca urmare a faptului
că tratatele de pace încheiate la sfîrşitul primului război mondial n-au putut
"să răspundă decît În parte nevoilor profunde - adeseori contradictorii - ale
-

.

1 P . P. �eguksc u, J>,trticlclc
p nlilice, Cultura Naţională, Bucureşti, 1926, p. 7 şi
2 Ibidem, p. 9.
" Maurice Baumon:, La Failli1e de la Paix (1918-1939), trosieme edition, Presses
\·ersitaires de Fr ance , Paris, 195 1 , p. 1 .
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popoarelor şi guvernelor, ]. B. Durosellc şi-a intitulat prima parte a lucrării
sale, cuprinzînd perioada 1 9 1 9-1 933, "Pacea iluzorie" "·
Jn această atmosferă de incertitudine şi suspiciuni reciproce, cercurile
financiare şi militare din Germania au găsit teren prielnic pentru propagand.t
lor revanşardă şi pentru punerea p c picioare a unei noi armate la a cărei
cchipare au contribuit şi atîtea grupuri monopoliste din Occident, pc care
teama de comunism le făcea să uite pericolul pc care-I reprezenta adversarul
de ieri 5.
In astfel de condiţii Însăşi temeliile Societăţii Naţiunilor se clătinau, cel
puţin În ceea ce p riveşte îndeplinirea rolului fundamental ce-i fusese Încre
dinţat: păstrarea sistemului politic statornicit la sfîrşitul primului război mon
dial şi, pe această bază, salvgardarea păcii.
Dar coordonata p rincipală pe care s-a axat evoluţia istorică Începînd cu
anii războiului şi continuînd În Întreaga perioadă ce i-a u rmat a fost, fără
îndoială, accelerarea proceselor sociale şi ridicarea lor la un nivel superior de
Înţelegere din partea maselor care, aruncate cu milioanele pe cîmpurile de
luptă, au fost Împinse nu numai În condiţii de aspre lipsuri materiale şi de
grave p rimejdii, ci totodată în situaţii care le-au făcut să vadă mai limpede
adevăratele mobiluri aflate În dosul atîtor fraze voit patriotice.
Avînd tot mai vie conştiinţa că au p u rtat pe umerii lor cea mai mare
parte a greului războiului, că reprezintă adevăratul suport al edificiului social,
masele populare şi-au întărit convingerea că li se cuvenea mai mult atît în
domeniul economic, cît şi social-politic. O astfel de convingere fusese, de altfel,
alimentată În mare parte de promisiunile pe care, În momente grele, Înşişi
guvernanţii le făcuseră celor aflaţi În tranşee, În fabrici sau pe ogoare, cu
scopul de a Întreţine un moral pe care războiul îndelungat îl măcina zi de 7i.
Dar anii grei de haos economic, de mari privaţiuni şi de asuprire a oame
nilor muncii aveau să aducă acestora o aspră dezamăgire, ceea ce a dus la
creşterea avîntului lor revoluţionar. Ideile socialiste au dobîndit, astfel , un teren
deosebit de fertil şi cele mai prielnice condiţii de rodire.
Victoria Marii Revoluţii Socialiste din Octombrie a exprimat, în gradul
cel mai înalt, acest fenomen, marcînd începutul trecerii societăţii omeneşti de la
capitalism la socialism, iar revoluţiile izbucnitc în alte ţări, ca Austro-Ungaria,
Germania etc. erau dovada aceluiaşi proces de radicalizare a maselor munci
toare, afirmarea lor cu mai multă forţă pe arena istoriei.
a) Cadrul nou al dezvoltării poporului roman după desăvîrşirea statului
naţional

Pentru România, desfăşurarea vieţii economice şi social-politice în peri
oada dintre cele două războaie mondiale a stat Într-o mare măsură sub semnul
1 957, p. 1 5 .

' ]. B.

tique,

5

Duroselle. Hi.<toire diplomatique de 1919 a

1w.<

jour.<, deullieme edition,

Paris .

Vezi şi Jacques Pirenne, Histoir� d e /'Europe, d u traite de Versailles a u Pacte A tlan
IV, B r uxel l e s, 1 962, p. 1 2.

t.
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influenţei pc care a exercitat-o desăvîrşirea procesului de constituire a statului
nostru naţional.
Realizată în Împrejurări internaţionale favorabile, unitatea naţională a
poporului român a fost rezultatul luptei maselor populare de pc Întreg teri
toriul ţării �i al exercitării dreptului şi voinţei de autodeterminare a populaţiei
aflată pînă atunci sub stăpînire străină. făurirea statului naţional unitar a
constituit un act istoric necesar şi p rogresist, care a avut o mare importanţă şi
a determinat adînci consecinţe pentru dezvoltarea ulterioară a poporului nostru.
S-a realizat, astfel " . . . cadrul naţional şi social-economic pentru dezvolta
rea mai rapidă a forţelor de producţie ; înmănuncherea l aolaltă a energiilor şi
capacităţilor creatoare ale poporului nostru a creat condiţii favorabile ac ti \'i
tă\ii forţelor progresiste ale societăţii, mişcării muncitoreşti revoluţionare'' r..
Exercitarea, v reme îndelungată, a stăpînirii străine asupra unor Întinse
teritorii româneşti, jefuirea multor resurse naturale ale ţării şi asuprirea popo
rului contribuiseră în mare măsură la frînarea progresului economic şi a evo··
luţiei vieţii social-politice. Koul cadru geografic şi politic a asigurat condiţii
p rielnice dezvoltării societăţii noastre În toate domeniile, chiar dacă această
evoluţie a purtat amprenta regimului burghezo-moşieresc, cu limitele inerente
unei orînduiri bazate pc exploatarea oamenilor muncii. Totodată, desăvîr
şirea unităţii statului român a asigurat ţării noastre un loc nou, mai favorabil,
În ansamblul relaţiilor internaţionale, cu toată poziţia de "stat cu interese limi
tate" pe care i-o rezervaseră marile puteri Învingătoare în p rimul război mon·
dial.
Epoca istorică ce Începea odată cu sfîrşitul primului război mondial a fost
Însoţită totdeodată de numeroase prcfaceri de ordin social-politic, datorită în
primul rînd interesului sporit pentru problemele privind organizarea statului
şi a instituţiilor sale, voinţei hotărîte spre înnoire, căreia clasele dominante au
trebuit să-i dea răspuns, dacă nu Întotdeauna prin acţiuni cu caracter progn.:
sist, de ordin burghczo-democratic (ca în cazul votului universal, al reformei
agrare, al unei anumite legislaţii a muncii), cel puţin prin promisiuni menite să
inlăturc pericolul pentru ele al răsturnărilor revoluţionare, prin revizuirea par
ţială a însăşi p rogramelor partidelor politice, ca o condiţie a supravieţuirii lor.
Dezvoltarea mai rapidă pe cale capitalistă a României în urma unificării
pieţii sale interne a dus la creşterea numerică şi a conştiinţei de clasă a prolc
tariatului ; pe fondul adîncirii contradicţiilor social-economice ale regimului
burghezo-moşieresc În anii războiului şi al înrăutăţirii condiţiilor de viaţă ale
maselor largi populare, s-au dezvoltat avîntul impetuos şi combativitatea rcvo
luţionară a clasei muncitoare, care s-a afirmat ca o forţă socială şi naţională
capabilă să-şi asume rolul conducător În lupta Întregului popor pentru tran ;
formarea radicală a societăţii noastre.
6 Nicolae Ceauşescu, Partidul Comu11ist Român - continuator al luptei revoluţionare şi
d�mocratice a poporului român, al tradiţiilor mişec"irii muncitoreşti şi socialiJte din România,

Editura Pol itică, Bucureşti, 1966, p. 21 .
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făurirca Partidului Comunist Român ca detaşament de avangardă .11
clasei muncitoare a avut loc În condiţiile În care se în/Z'iptuise unificarea
mişc,/rii socialiste pe întregul teritoriu al ţi"irii; el a devenit, as tfel, pu rtătorul
de steag al intereselor Întregului popor roman, care îşi dcsăvîrşisc cu puţin
tim p înainte unitatea sa politică.

h) Trăsăturile dezvoltării economiei româneşti În primul deceniu

interbelic
Î ncheierea p r o ce s u l ui de formare a statului naţional u n nar român a
ma rcat, pc pl an economic, Întregirea pieţii interne, sudarea complexului eco
nomici naţionale la scara Întregii ţări 7. In mod c o res pun z ăto r s-au Întărit
poziţiile economice ale burgheziei industrial-bancare, p roces favorizat şi de
reforma agrară din 1 92 1 , care a slăbit simţitor suportul social-economic al
moşierimii. S-a creat, astfel, teren favorabil intensificării p rocesu l u i de indus
triali.%are capi talistă a ţării, În ciuda unor mari piedici care au trebuit În vin se,
legate îndeosebi de dezorganizarea economici n aţionale.
În adevăr, primul război mondial provocase României pierderi materiale
uriaşe, evaluate la peste 72 miliarde lei aur � ; avusese loc o dezorganizare gene
rală a producţiei industriale şi agricole, redusă sub nivelul celei din 1 91 3, a
transporturilor, finanţelor şi serviciilor publice. La oraşe şi sate bîntuiau foa
metea şi ep i d emii le se agrava inflaţia monetară; ţara era cuprinsă de un ade
vărat haos economic, care s-a prelungit, în linii generale, pînă în anul 1922 !"l,
atrăgînd după sine o înrăutăţirc a condiţiilor de viaţă ale maselor muncitoare.
Pentru România, ca şi pentru multe alte ţări, una din problemele funda
mentale ce se punea În anii următori primului război mondial era refacerea
şi punerea În funcţiune a potenţialului industrial existent, concomitent cu înfiin
ţarea unor noi Întreprinderi. Rezolvarea ci e ra deosebit de dificilă, atît din
cauza distrugerilor masive pe care le suferise ţara În anii războiului, cît şi
datorită structurii economice dezavanta j oasc, în care agricultura
cu pcr
sistcnţa unor rămăşiţe feudale - avea un caracter p recumpănitor. Se adăuga
la aceasta prezenţa capitalului străin, deţinător de importante poziţii, şi mai ales
presiunea exercitată de existenţa unei ridicate datorii publice interne şi externe,
care a ajuns să tot al i ze ze În anul 1 921 suma 20.741 .700.000 Ici 1 0. A ceşti factori
,



-

7 A se vedea pentru aceste prohleme, Studii privind situaţia economic,/ a României,
voi. 1, Editura Acad. R.P.R., 1 96 1 ; V. Axenciuc, Evoluţia economiei româneşti În <mii 19181938, În ,.Analele Institutului de studii istorice şi social�politice de pe lîn�ă C.C:. al P.C:.R.",
1 966, nr. 6.
8 Gh. M. Dobrovici, Istoricul dezvoltării economice şi financiare a României şi împru
muturile contractate, 1823-1933, Bucureşti, 1934, p. 477.
0 A se vedea da.tele în : Ancheta industrială din 1920, publ icată În Buletinul industriei,
nr. 7-9, 1921 ; Anuarul statistic al României, 1922, Bucureşti, 1923; Analele statistice şi eco
TiOmice, nr. 5-6 (mai-iunie), 1 922; cf. N. N. Constantinescu (Sub redaqia lui . . . ), Situaţia
clasei muncitoare din România, 1914-1944, Bucureşti, 1966, (Ca pi tolul .al II-lea) - îndeo
sehi pentru consecinţele de ordin social.
!O Gh. M. Dobrovici, op. cit., p. 382-384.
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au acţionat În mod negativ asupra procesului de redresare economică a p.ru
care s-a desfăşurat Într-un ritm lent şi inegal În diferitele compartimente la
care se raporta.
Cea mai arzătoare problemă economica-socială care se punea În acea etapă
şi a cărei solutionare nu mai putea fi amînată era înfăptuirea reformei agrare.
Deşi În realizarea ci era interesată În general şi burghezia, discutarea pro
iectului legii agrare a prilejuit o aprigă dispută În parlament, În presă şi În
sînul partidelor politice. Jn cele din urmă, sub imperiul unor necesităţi obiccti ve
�i îndeosebi sub presiunea revoluţionară exercitată de mase, a pericolului pentru
clasele dominante ca ţărănimea să se unească În luptă cu prolctariatul -- cce,l
ce ar fi putut pune în primejdie însăşi soarta regimului burghezo-moşicresc
- În iulie 1921 a fost adoptată legea de reformă agrară, În ban căreia au
fost expropiate peste 6 milioane hectare teren, reprezentînd aproximativ ()()o ;"
din marea proprietate moşierească, din care mai mult de jumătate a trecut În
stăpînirea ţăranilor.
Deşi reforma agrară nu a desfiinţat moşierimea ca clasă şi nici nu a lichi
dat resturile de relaţii feudale În agricultură, iar În aplicarea ei s-au comis
numeroase abuzuri, totuşi ea a dus la extinderea pietii interne pentru capitalul
industrial, a redus rolul economic şi social-politic al moşierimii, clasa cea m:-ti
reacţionară a societatii, constituind astfel un act progresist, cu numeroase con
secinte de ordin social-politic. Departe de a reprezenta Încheierea unui proces,
reforma agrară din 1 9 2 1 , cu · numeroasele sale implicaţii legate mai ales de
modul de aplicare, a continuat să fie una dintre prohlcmele cele mai frămîntate
din Întreaga perioadă interbelică.
Interesată În refacerea economiei în vederea obţinerii unor profitu ri
sporite, burghezia a adoptat o scrie de legi şi măsuri de limitare şi apoi de
lichidare treptată a haosului economic În sfera producţiei şi a circulaţiei măr
furilor, ca şi În domeniul financiar. Multe dintre aceste măsuri aveau un
caracter de protejare a industriei naţionale şi de unificare a legislaţiei econo
nomice pc scara Întregii ţări.
Prin astfel de măsuri s-a ajuns ca, îndeosebi după anul 1 922, să se poată
trece la accentuarea dezvoltării industriale, în aşa fel încît În anul 1 924 să
se ·termine În linii generale procesul de refacere economică, atingindu-se
ni volul producţiei antebelice în principalele ramuri ale industriei. O astfel de
politică a fost promovată mai ales de Partidul naţional liberal, venit la
conducere, pentru o lungă perioadă de guvernare, la începutul anului 1 922 1 1 •
Unul din rezuhatde dezvoJtării economice postbelice cu accent pc cre5tcrca relativă a ponderii producţiei industriale în raport cu situaţia antc·r ioară
a fost şi intensificarea procesului de concentrare şi centrali7.are a capitalului,
1 1 Exprimînd orientarea acestui panid. Victor Slăvescu scria în anul 1 922 că
D� la
caracterul covîrşitor agricol ce avea pînă L1 război Români a . . . cu modeste Începuturi de
afirmare industriala, trecem la o �ituaţie noua, în care economia naţională a României va
puna tot mai mult caracterul agrar-industrial ( . . . ) avînd drept baza solida avuţiile naturale
ale solului şi subsol ului ţării, puse În valoare prin braţele unei popul aţii În continuă sporire"
(Victor Slăvescu, Capita/uri de cnlaborare şi capita/uri de exploatare, "Viitorul", 12 ian. 1922).
..
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al cărui corolar îl constituia Întărirea poziţiei m a r i i bu rghez i i industriale
şi bancare în viaţa economică şi politică. A crescut, de asemenea, ponderea
industriei în realizarea p rodusului social şi a venitului naţional, aju n gîn d u se
astfel ca în anul 1 926 p roducţia industriei şi a mcscriilor să rcprczintc 370;0
din valoarea totală a producţiei, iar venitul naţional pc cap de locuitor să
crească în 1 928 cu 5 90fo faţă de anii 1 9 1 3 - 1 9 1 4 .
-

Progresele realizate î n dezvoltarea indu!iltrici a u fost însoţite ele fenomenul

divcrsificării producţiei, de apariţia de noi ramuri, subramuri şi Întrepri nderi .

Aceste fenomene ,aveau loc În condiţi�le încercărilor cercurilor imperialiste
de a-şi întălri poziţiile lor În economia RomSniei, îndeosebi în acele sectoare
care dobtndiseră o importanţă mai mare după război, p rin dezvoltarea pe
scară largă a maşinismului, ca: industria petrolieră , sidcrurgică şi metalurgica.
In acest scop imperialiştii străini au folosit prevederile cuprinse în tratatele
de pace referitoare la situaţia capitalurilor apartinind statelor foste inamicc
şi cetăţenilor acestora, precum şi Împrumuturile acordate statului roman.
Acestor tendinţe le-au opus l!"ezistenţă cercurile capitaliste autohtone intere
sate ca noul stat rom:În - unitar - să dispună de o independenţă economică,
de natură să faoili.teze dezvoltarea capitaJlurilor proprii.
Astfel de •tendinţe şi .acţiuni, cuprinse în general sub expresia de "naţiona
lism economic" , nu au caracterizat poziţia Întregii hurrghe?.ii din Rom:înia.
sau cel puţin nu au caracterizat-o în mod egal. Cei care au reprezentat mai
hotărit această politică au fost exponenţii grupărilor indusrt i'Îale şi bancare
aflate în conducerea sau gravidnd în j u rul Partidului national liberal, adept
al formulei dezvoltării economice "prin noi Înşine". definită Încă În programul
adoptat în 1 92 1 ca fiind " dezvoltarea bogătiilor ţarii în p rimud orînd prin
munca, iniţiativa şi capitalurilc rom1lneşti" 12.
P.N.L. nu a preconizat, totuşi, excluderea pa rtic i pă rii capitalului străin
În economia naţională. ci numai îngrădirea acesteia În anumite limite, stabilite
de altfel prin legea minelor din 1 924 la maximum 40°/o, iar a poi prin modi
ficarea acesteia, la cel mult 49,90/0 care să asigure capitalului autohton un
rol predominant.
Cedarea, în p;arte, de la principiul dezvolltării economiei prin forţe proprii
s-a datorat �n mare măsură presiunii - uneori brutale - exercitată de cercu
rile imperialiste străine, nemulţumite de îngustarea posibilităţilor lor de partici
pare la exploatarea bogăţiilor ţării noastre şi de obţinere, pe această calc, a
profitului cap�talist w.
Tn aplicarea pomitiCiii "prin noi inşine", conducătorii P.N.L. a�1 căutat
să favorizeze finanta libertală şi clientela acestui partid, ceea ce a înăsprit
raporturile cu grupările financialfe adverse, care atacau atît favoritismul, cît
,

12 Istoricul P.N.L. de la 1848 şi pînă astăzi, Bucureşti, 1 923, p. 233.
13 Arh. st. Bucureşti - Arhiva Istorică Centrală - (Tn cominuare A.I.C. ) fond Casa
RegaJă, Dosar .nr. 1 5/1923, fila 423.
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şi bazele însăşi ale politicii liberale 14• Nedispunînd de un suport economic
propriu, comparabil cu cel al Partidului liberal, aceste grupări mai noi ale
burgheziei, concentrate îndeosebi în j urul Partidului naţional ţărănesc, au
căutat sprijinul capitalului străin pentru a învinge dominaţia bancaro-indu
strială a libe11alilor, preconizînd o colaborare cît mai strînsă cu acesta, mergînd
pînă la desfiinţarea oricărei restricţii. Formula "porţilor deschise " îmbrăţişată
Jc aceste cercuri a fost con urapusă pol�ticii " prin noi înşine " , şi a servit ca
principală monedă În propaganda desfăşurată de P.N.Ţ. atît în ţară cît şi
indeosebi în străinătate, în vederea slăbirii poziţiilor şi a doborîrii guver
nului liberal.
Analiza conţinutului şi consccinţclor politicii economice " prin noi înşine "
promovată de P.N.L conduce la concluzia că ea a jucat un rol pozitiv în
dezvoltarea forţelor de producţie interne şi În fixarea poziţiei României În
ansamblul relaţiilor internaţionale. Sub acest raport trebuie reconsiderate
unele formulă11i simpliste prezente într-o serie de studii de economie şi iSJtorie,
În care această politică era înfăţişată ca o simplă demagogie, lipsită de orice
conţinut conoret şi intenţie de realiz:are, ca o mască în spatele căreia se
ascundea tendinţa de a vinde capitalului străin bogăţiile naţionale. in locul
unor astfel de afirmaţii se impune constatarea că tormula "prin noi înşine"
a reprezentat o politică reală - ca intenţie şi în parte ca realizare - prin
care marea burghezie românească a urmărit consolidarea dominaţiei sale
asupra pieţii interne, prin limitarea sferei de activitate a capitalului s trăin.
în raport cu cealaltă formulă, a "porţilor deschise " , ea era fără îndoială
mai avansa-tă, mai legată de promovarea intereselor naţionale 1:;.
Aplicarea acestei lozinci s-a făcut în cadrul mai larg al Întregii poli
tici a guvernului iliberal, care în anii stabilizării vremelmce a capitalismu
lui a intensifica;t exploatarea oamenilor muncii, în scopul creşterii profitu
rilor burgheziei. În acelaşi sens au fost comise numeroase fraude şi afaceri
veroasc pe seama bugetului statului, care aveau drept urmare o " capita
liZCIIre fără producţie", justificată uneori prin aceea că ar duce la acumula
rea
"unui capital naţional" lG .
Legînd consecinţele pc plan social-politic de situaţia în domeniul eco
nomiei, Ştefan Zeletin sesiza faptu[ că " ... evoluţia istorică ·a finanţci noastre
a avut de urmare că dominaţia politică a fost însuşită de o singură f raqi
une a marii finanţe, anume cea naţional-liberală. Aceasta produce în sînu l
celorlalte fracţiuni financiare o vie îndîrjire. Frăm întările vieţii no,\Slre so
ciale şi politice de azi ... sînt urmarea riVialităţilor din sînul oligarhiei finan
ciare însăşi" 17•
'' Vezi şi N. Iorga, lsl'Jria româ11ilor, vo\. X, Bucureşti, 1939, p. 452.
'" La acest aspect se referea, Între alţii, Nicolae Titulescu În anul 1926, a l irmînJ că
.Politica <<prin noi Înşine», pc care mulţi ar voi să o ridiculizeze, este, după mine, singura
politică rodnidi pentru ţara noastră. Aceasta nu Înseamnă un zid chinezesc, dar o reală stăpî
nire de către noi a destinclor româneşti" (Viitorul, 16 iunie 1926).
1r. Şt. Zclctin, Ncolibcralimutl, Bucureşti, 1 927, p. 1 63 .
17 Şt. Zclctin, Burghezia mmâ11ii. Origi11ca şi rolul c i isturic. BtKurc�li, 1 9 25, p . 1 5').
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Această apreciere, justă în esenţă, s e mărgineşte la luarea în considerare
contradicţiilor dintre diferitele grupări ale burgheziei. Tabloul se cerc
întregit, însă, cu acele elemente care au constituit contradicţiile fundamen
tale ale societăţii româneşti din acea perioadă şi care situau pe poziţii anta
gonice proletariatul şi masele ţărăneşti pe de-o parte, burghezia, moşierimea
şi chiaburimea pc de altă parte. întărirea puterii economice a marii burghe
zii indusnrial-bancare s-a împletit cu întărirea dominaţiei ci politice, cu accen
tuarea caracterului ·reacţionar al puterii de stat.
a

c) Viaţa social-politică în perioada 1 9 1 8 - 1 927
În perioada ce a urmat Încheierii primului război mondial s-au produs
transformări adinci în structura socială şi În viaţa politică a României. Slăbirca
considerabilă a poziţiilor economice ale moşicrimii, îndeosebi ca urmare a refor
mei agrare, şi întărirea poziţiilor burgheziei s-au reflectat in mod nemijlocit şi
în raporturile pe plan politic dintre cele două clase. Pe de altă parte, dezvol
tarea industriei a dus la o importantă creştere numerică a clasei muncitoare, la
conccntrarea acesteia În centre industriale mai mari, fenomene care au influenţat
în sens pozitiv şi creşterea conştiinţei de clasă a prolctariatului, a combativi
tăţii sale revoluţionare.
In acelaşi timp, odată cu obţinerea votului liniversal, pc arena vieţii poli
tice au pătruns cu impetuozitate masele ţărăneşti, prezenp lor alături de clasa
muncitoare ridicînd probleme noi, care vizau Însăşi căile de dezvoltare a ţării
�i necesitatea înfăptuirii unor profunde transformări social-politice.
În funcţie de poziţia adoptată faţă de aceste probleme, s-au definit Însăşi
fizionomia şi programele diferitelor partide politice, care au trecut printr-un
.tcut proces de adaptare la noile cerinţe, nereuşita în această aqiune echivalînd
cu dispariţia de pe arena politică, ca În cazul Partidului conservator.
În primii ani ai epocii interbelice, corespunzînd perioadei de haos econo
mic, a existat o pronunţată instabilitate politiâi exprimată prin dese schimbări
�i remanieri de guvern, fenomene de pulverizare şi regruparc a partidelor poli
tice burgheze, concomitent cu creşterea avintului revoluţionar al proletariatului
Dup ă 1 922, în condiţiile stabilizării vremelnice a economici capitaliste, s-a pro
dus şi o consolid<lre a poziţiilor politice ale burgheziei, concomitent cu un anu
mit reflux în mişcarea muncitorcască.
Încă înainte de a se fi Încheiat primul război mondial şi apoi în anii ce au
urmat, s-au produs schimbări profunde În viaţa vechilor partide politice; c.:a
mai semnificativă dintre acestea a constituit-o fără îndoială, dispariţia Partidu
lui conservator de sub conducerea lui Al. Marghiloman. Lovit în principala sa
bază de clasă, moşierimea, şi În parte compromis politiceşte prin atitudinel
filo-germană şi prin colaborarea cu ocupanţii a unora dintre conducătorii săi,
Partidul conservator a intrat Într-un rapid proces de destrămare.
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Incercarea de a-şi prelungi existenţa prin adoptarea denumirii de "Partidul
conservator progresist" nu a putut schimba situaţia, cu atît mai mult cu cît
noul program adoptat I t: nu renunţa la o serie de prevederi retrograde, ca aren
dările obligatorii, iar problema ţărănească era considerată ca o problemă
Închisă.
Încercările lui Al. lVIarghiloman de a căuta o ieşire prin stabilirea de Înţ..:
legeri politice cu alte partide, ca Partidul conservator-naţionalist condus de
Take Ionescu, cu Partidul naţional, cu Partidul ţărănesc şi cu Liga poporului
s-au soldat printr-un eşec, conducătorii acestor p artide considerînd astfel de
alianţe ca fiind compromiţătoare w.
Alegerile p arlamentare din 1 922, În care Partidul conservator progresist nu
a obţinut nici un mandat de deputat, au consemnat dispariţia sa practică din
viaţa politică a României, fapt explicat de Marghiloman ca datorîndu-se "inap
titudinii partidului de a se p leca la cerinţţ:le politice noi" 20• Ultimele sale res
turi au trecut, după moartea lui Marghiloman, la Partidul poporului. Cealalt;'\
ramură conservatoare - Partidul conservator naţionalist (denumit din octom
brie 1 9 1 9 "Partidul democrat-unionist"), grupînd cu precădere elementele mo
şiereşti legate de dezvoltarea capitalistă a ţării, avea o orientare mai realistă în
raport cu cerinţele de înnoire social-politică, declarîndu-se p�ntru votul univer
sal, împărţirea pămîntului expropriabil ţăranilor pe bază de despăgubire către
moşieri, ziua de muncă de S ore etc . Pe această bază, el a reuşit să se mai men
ţină o vreme În actualitatea politică, Take Ionescu prezidînd chiar guvernul
efemer instaurat în decembrie 1 92 1 , după care partidul s-a destrămat, ultimii
săi aderenţi trecînd În anul 1 92J la Partidul naţional.
O evoluţie diferită a avut Partidul naţional liber,d, ale cărei poziţii s-au
consolidat ca urmare a creşterii rolului burgheziei în viaţa economică şi social
politică.
Expunînd principiile politicii sale În programul adoptat la congresul din
27 noiembrie 1 92 1 , Partidul naţional liberal se pronunţa pentru "desăvîrşirea
democratizării izvorîtă din expropriere şi din votul obştesc" 21 , dar vedea în
făptuirea acesteia printr-o Întărire a "ordinii" existente şi prin promovarea "În
frăţirii sociale", adăugînd că socoteşte "propovăduirea urei de clasă ca o pri
mejdie naţional ă şi se va Împotrivi din toate puterile lui poli tic ii care trăieşte
din aţÎţarea unor asemenea dezbinări" :!:!. Acest conservatorism social şi politic
a fost exprimat şi În alte documente programatice elaborate ulterior, ca În
Manifestul-program din iunie 1 927, În care se arăta că propăşirea statului
român putea fi asigurată "numai printr-un regim monarhie şi constituţional În" Steagul"', 26 octombrie 19 t 9.
Alexandru Marghiloman, Note politice, vol . IV, Bucureşti, t 927, p. 396.
·.·o ,.Steagul" anul VII, 4 aprilie 1 922.
�� /.<Iorim/ P.N.L. de la 1848 şi pÎ11r'i astăzi, /Jucure,< ti, 1923, p. 2 3 1 .
!� 1 bidcm.
18

19
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tcmciat pc democraţie, ordine şi înfrăţire socială " 23• Pc o astfel de bază pro
gramatica fusese elaborată şi Constituţia din 1 923 şi tot ca servise ca justificare
măsurilor cu caracter terorist îndreptate împotriva luptei revoluţionare a
maselor.
Dispunînd de un suport economic solid, de un nucleu Închegat de cadre ::r,
şi stăpînind toată gama de mi jloacc de care uza democraţia burgheză, baza :c
cînd pc forţă, cînd pe demagogic şi frazeologie patriotardă, din care nu lipsea
pretenţia de a fi principala forţă care a făurit "România mare", Partidul na
ţional liberal a reuşit să-şi asigure supremaţia În viaţa politică a României de-a
lungul primului deceniu interbel ic.
În acelaşi scop Ion 1. C. Brătianu, şeful necontestat al Partidului liberal
a folosit şi puternica influenţă pe care el şi cumnatul său Barbu Ştirbcy o aYCau
asupra Palatului, exercitînd în parte însăşi prerogativele monarhiei.
Pe aceeaşi linie a Întăririi poziţiilor politice ale P .N .L. se situează şi
aqiunea Întreprinsă la sfîrşitul anului 1 925 şi concretizată prin actul de la
4 ianuarie 1 926, în baza căruia Ion C. Brătianu , folosind nemulţumirea pro
vocată de viaţa aventuroasă şi imorală a principelui Carol, a obţinut accepta
rea renunţării acestuia la drepturile de moştenitor al tronului, îndepărtînd
astfel o p rezenţă ce se dovedise incomodă pentru tendinţele dictatorialc ale
Brăticnilor :!:>. Rcgenţa instituită pentru perioada minoratului lui Mihai era
destinată să servească, mai ales prin rcgcntul Buzdugan, ţelurilor politice ale
liberalilor.
Manifestarea tendinţelor de autocratism ale lui Ion 1. C. Brătianu şi ale
altor conducători ai P.N.L. a determinat creşterea acţiunilor Întreprinse de par
tidele de opoziţie, coalizare în cadrul unei largi platforme amilibcrale. În lupt.l
care devenea tot mai acerbă - şi care ascundea, în fapt, concurenţa pentru
putere - opoziţia a folosit şi şantajul aducerii în ţară a lui Carol, stabilind
În acest scop şi legături cu ex-prinţul şi cu camarila din jurul său.
Moartea lui Ion 1. C. Brătianu, survenită în noiembrie 1 927, a fost de na
tură să slăbească şi ca poziţia P.N.L., preluarea funcţiilor de şef al partidului
şi al guvernului de către Vintilă Brătianu nereuşind să suplineasc ă autoritatea
de care se bucurase fratele său . Devenise evident că perioada de dominaţie a
�'1 . Viitorul", 25

iunie 1 927.

�� Acea�tă situaţie a îndreptăţi t pc unii oameni politici şi .:hiar ccr.:ctăton 1�tonc1 wn
t c m po r an i să n u m ească perioad a dimrc anii 1 9 1 8-1 927 ca ,.dccad;t brătienistă", în cuc s-a
ex erc i tat un gen d e ,. de s po ti s m liberal" (N. N. Pc t r a şc u , Evoluţia politic,! a Româ11ici in
r<ltimii dott,izeci de ani (1918- 1938), Bucureşti 1939, p . 1 1). La o a�tfel de s i tuaţi e se referea

şi C. Stcrc atunci cînd scria că ,.factorul voinţei IM ţ ion ale în formarea şi schimbarea guver
nelor a fos t cu desăvîrşire eliminat. Şi, la drep t vorbind, Însăşi e xerci ţ i u l prcrogativelor re-gale

(C. Stc re, Preludii: Partidul naţional ţ{iriincsc
,! ul Stcre", Bucureşti, 1930, p. 82).
�:. AL"tc şi corcspondcnţ{i relati'L•c la rcmm(ărilc !,1 tron ale /ostultti principe 1/tr.>ştctâliJr
(1918-1919- 1925), A.I.C., Fond Casa Regal?i, Dosar nr. -4/1 927, filele 1 4 - 1 5 ; Ibidem, Do,ar
a

şi

fo�t mistifica!, În folosul unui singur p a r ti d "
_c Z

nr. 5/1927, filele 27-�0: d. N. Iorga, op . .:it., p. 453.
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liberalilor se apropia de sfîrşit, În atmosfera de nemulţumire a maselor faţă
de politica de îmbogăţirc a oligarhiei liberale 2(i şi de rcstrîngerc a libertăţilor
dcmocra ti ce practicată de aceasta.
Dintre vechile partide care şi-au continuat activitatea În cadrul statului
naţional român, un loc important 1-a avut Par.tidul naţional (pînă la Unirea
din 1 9 1 8 - Partidul naţional român).
Apărut ca un mijloc de luptă naţională a românilor din Transilvania, asu
priţi în cup rinsul monarhiei austro-ungare, el strînsese în rîndurile sale repre
zentanţi ai aproape tuturor claselor şi păturilor sociale, cu excepţia muncitori
lor care îşi aveau un partid propriu. Cele cîteva decenii de luptă făcuseră c a
acest partid să acumulcze un important capital politic, iar conducătorii săi :
Vasile Goldiş, �tefan Cicio-Pop, Iuliu Maniu, Alexandru Vaida, Mihai Popa
viei, Sever Dan şi alţii să fie priviţi de o mare parte a populaţiei transilvănene
ca exponenţi ai luptei de unitate naţională.
După 1 9 1 8 , Însă, aceşti factori care fa vorizaseră creşterea influenţei Par
tidului naţional au încetat să mai acţioneze, ceea ce i-a şubrezit pîrghiile de
susţinere, punind Într-o anumită măsură sub semnul Întrebării însăşi ratiunea
sa de a fi.
Pe de altă parte componenţa de clasă a principalelor cadre al e partidu
lui - formate cu precădere din exponenţi ai burgheziei şi moşierimii - a
contribuit şi ea la scăderea influenţei sale în mase; în adevăr, dacă în con
diţiile existenţei monarhiei austro-ungare lupta împotr�va opnmaru naţio
nale făcuse să se estompeze diferenţierile sociale, acum , odată încheiată această
luptă, aceste diferenţieri au fost împinse pe p rimul plan.
Se contura, astfel, pericolul îngustării bazei de masă şi a influenţei Par
tidului naţional, tocmai, într-o vreme în care noul cadru în care se desfăşura
viaţa po,l itică a României cerea, din contră, o extindere a activităţii sale �11 •
În acele condiţii şi-a făcut tot mai mult loc tendinţa ieşirii din cadrul
ingust regional, fie pc calca coaliţiilor sau chiar a fuziunii cu alte palitide,
avînd zona de acţiune în vechea Românie. O astfel de coaliţie a fost consti
tuită în decembrie 1 9 1 9 cu partidele ţărănesc, naţionalist-democrat şi grupa
rea condusă de dr. N. Lupu , coaliţJie denumită Blocul parlamentar, 'transfor
mat în anul următor în Federaţia democraţiei naţionale 12�, care n-au avut,
însă, consistenţa necesară spre a supravieţui putemicelor f,r iqiuni politice c;�re
Ic de�părţeau.
Tatonări şi tra.1Jative îndelungate în vederea unei fuziuni au avut loc ŞI
cu conducătorii P.N.L., fără însă a se ajunge la vreun rezultat.
În schimb, în 1 923 Partidul naţional a fuzionat cu rămăşiţele fostului
partid conservator de sub conducerea lui Take Ionescu, ceea ce i-a dat un im
puls spre dreapta, iar la Începutul anului 1 925, cu Partidul naţionalist al popa26 N. Iorga, op. cit., p. 452.

27 Vezi şi
1 94 4 , p. 5.
28

Grigorc Anghclcs(u,

Partidul naţ ional ( <'ir,/ncsc Î11

politica

t•lrii,

llun1rcşti,

V. Livcanu, Situaţia politic,/ imemii a Rumâ11iei în nwmcntul creării Partidului Comu-

21 - Cumidan
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rezultat din unirea Partidului naţionalist democrat condus de Nicolae
Iorga cu gruparea lui Constantin Argetoianu. În acelaşi timp, conducătorii
Partidului naţional purtau tratative În vederea fuziunii cu Partidul ţărănesc,
acţiune ce se va încheia În anul 1 926 prin crearea Partidului naţional-ţărănesc.
La sfîrşitul primului război mondial mai existau, în afara acestor partide
considerate ca mari, şi unele grupări politice dispunînd de o bază de masă
restrînsă şi de cadre mai puţin numeroase. Astfel Partidul naţionalist-democrat,
sprijinindu-sc pc mica burghezie şi cu precădere pc intelectualitate, ieşise din
acţiunea celor ce colaborau la "Neamul Românesc" şi reprezenta o organi;.aţie
ce nu nutrea numaidecît planuri de guvernare. Avînd ca animator pe N icolae
Iorga, acest partid se Întemeia pe o concepţie tradiţionalist-organică, în baza
căreia nu elementele de ordin material şi economic determină evoluţia socială,
ci ordinea morală, literatura, arta, şcoala 29. Preconizînd votul universal şi re·
forma agrară În scopul ridicării maselor ţărăneşti, socotite ca principala forţă
socială, Nicolae Iorga, deşi Înainte avusese legături cu mişcarea socialistă, ale
cărei idealuri cootinuă să le preţuiască, se pronunţa împotriva luptei revoluţio
nare, considerînd că transformările Înnoitoare pot veni numai pe calea reforme
lor şi a armoniei Între clase 30• Alături de N. Iorga, dar reprezentînd o concepţie
aparte, În cadrul acestui partid se afla A. C. Cuza, care milita de pe poziţii
naţionalist-şovine, predominant antisemite. Aceste deosebiri de concepţie şi
metodă În lupta politică au dus În cele din urmă la plecarea grupului lui A. C.
Cuza, care a Întemeiat un partid nou - "Partidul naţionalist-democrat-crqtin" ,
Jenumit apoi " Liga apărării naţionale creştine" ( L.A.N.C.), din care avea să
se desprindă organizaţia fascistă cu caracter terorist şi diversionist, "Legiunc.1
arhanghelului Mihail" ( 1 927) 31, transformată după doi ani În "Garda de Fier" .
Dar vechile partide politice, cu toate adaptările făcute În programele �i
metoJelc de acţiune, reuşeau tot mai greu să răspundă tcndinţelor de înnoi :·e
ce se manifestau cu atîta putere. S-a creat, astfel, teren favorabil pentru apa
riţia unor noi partide şi grupări, de natură să polarizeze În mai mare măsură
astfel de năzuinţe.
Unul dintre acestea, avînd iniţial o largă popularitate, a fost Liga popo
rului (din 1 920 " Partidul poporului"), grupată În j urul generalului AlcxanJru
Averescu :n, alături de care se aflau o serie de alţi generali şi oameni politici
provenind din Partidul conservator sau din Partidul naţional (Constantin .'\ rge-
toianu, Matei Cantacuzino, Th. Mihali etc.).
Programul acestui partid cuprindea o serie de prevederi de natură să atragă
mase largi de alegători, ca: aplicarea reformelor preconizate încă În anul 1 9 1 7,
stabilirea răspunderilor şi pedepsirea celor vinovaţi de înfrîngerile suferite în
război, descentralizarea administrativă etc.
rului,

29 N. Iorga, Româ11ia contemporană de la 1904 la 1930. Supt trei regt (în cominuarc,
Supt trei regi ) , Bu cu re şt i , 1 932, p. 321.
al Arhiva Ministerului Afacerilor Interne, Dosar nr.

uo

»Neamul Românesc", 6 ianuarie 1 91 9.

31

u lndreptarea", 14 aprilie 1 9 1 8.

1 1 0.237, voi. nr. 1 3, J i l a 00405.
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Prestigiul cîştigat de generalul A verescu pe front, În timpul primului răz
boi mondial, a constituit fără îndoială, principalul suport politic al Ligii popo
rului, iar legiferarea reformei agrare În timpul primei sale guvernări i-a adăugat
un spor de popularitate şi a contribuit la ştergerea - În parte - a amintirii
tragicelor evenimente din 1 907, cînd el fusese instrumentul de forţă al cruntci
reprimări a răscoalelor ţărăneşti.
Dar guvernarea din anii 1 920- 1 92 1 , În cursul căreia concomitent cu acor
darea unor concesii maselor muncitoare au fost luate o serie de măsuri teroriste,
printre care arestarea a numeroşi conducători ai grevei generale din octombrie
1 920 şi apoi a dclegaţilor la congresul Partidului Sosialist din mai 1 92 1 , au dat
pc faţă adevăratele ţeluri, reacţionare şi contrarevoluţionare, ale acestui partid.
De altfel A vcrcscu dispreţuia Însăşi regimul parlamentar, socotindu-1 nepotrivi t
pentru ţara noastră :ti.
Afacerile şi jaful În avutul public practicat de numeroşi poli ticicni aflaţi
in anturajul preşedintciui cu prilejul unificării monetare, al naţionalizării unor
Întreprinderi etc. au dus la pierderea popularităţii de care se bucurase iniţial
Avcrcscu şi, În parte, Partidul poporului, proces care s-a conturat şi mai mult
In timpul guvernării din anii 1926-1 927.
Organizaţia politică cea mai caracteristică pentru noile stări de lucruri şi
curente care şi-au făcut loc în rîndurile burgheziei mici şi mijlocii, a nume
roase pături ţărăneşti şi a intelectualităţii săteşti a fost Partidul ţaranesc.
1\ vîndu-şi rădăcini mai vechi, coborînd pînă la gîndirea lui Ion Ionescu de la
Urad şi mai tîrziu la cea a lui C. Dobrescu-Argeş şi a altor învăţători şi preoţi
grupaţi În j urul acestuia, concepţia ţărănistă s-a conturat tot mai mult, tinzînJ
spre crearea unui partid politic cu caracter de clasă; Ion Mihalachc, fost pre
şedinte al Asociaţiei învăţătorilor, a acţionat în această direcţie Încă din anii
prcmergători primului război mondial şi pîn ă la Încheierea acestuia, cînd cli
matul revoluţionar, favorabil unor prefaceri În însăşi structura socială a ţării,
indica posibilitatea înfăptuirii lui.
Hotărîrea constituirii Partidului ţărănesc a fost luată la 5 decembrie
1 9 1 8 31 . Programul, publicat în octombrie 1 9 1 9, conţinea o serie de prevederi
democrate, unele chiar cu caracter revoluţionar: expropricrea fără limită a
moşiilor, cu despăgubire plătită pe jumătate de către stat; " socializarea" pădu
rilor, minelor, petrolului; etatizarea Băncii I\aţionale; sprijinirea cooperaţiei
populare ; libertate sindicală; înlocuirea jandarmeriei prin miliţie comunală;
impozite proporţionale cu averea etc.:li>. Un nou program, adoptat în octombrie
1 920, adăuga desfiinţarea impozitelor indirecte pe bunurile de larg consum,
3:1 Unul dinrre colaboratorii săi cei mai apropia1i, Constantin Argetoianu, avea să scrie:
ln acea perioadă, partidul nostru era un partid de dictatură, aşa-I vedeam şi aşa-I vream
cu pc faţă, aşa-I vrea şi Averescu, dar camuflat sub culorile unei false democraţii". (C. Arge
toianu, Pemru cei de 111Îine. Amintiri din vremea celor de ieri (Memorii), partea a IV-a, Arhivd
C.C. al P.C.R., Fond nr. 1 C4, fila 757).
:Jl ,.Ţara nouă", 29 iunie 1 9 19.
a; Ibidem, 7 octombrie 1 9 1 9.
21°
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garantarea dreptului la grevă, dezvoltarea asigurărilor sociale, iar pe planul
relaţiilor externe - alianţă cu Franţa şi Anglia şi normalizarea relaţiilor cu
Rusia Sovietică 36. Concomitent cu fixarea programului, operă mai ales a lui
Constantin Stere căruia i se datorau îndeosebi accentele sociale, s-a conturat
mai bine şi doctrina ce stătea la baza noului partid, doctrina ţărănistă, expri
mată prin concepţia lui 1. Mihalachc, căreia i-a dat o anumită haină economist
filozofică Virgil Madgearu. În perioada de început a activităţii Partidului ţără
nesc, conducătorii acestuia au căutat să stabilească opoziţia lor faţă de partidele
"oligarhice", cît şi deli mi tarea În raport cu Partidul naţionalist-democrat, de
care era legat prin multe fire ce duceau la Poporanism şi Semănătorism, dar
faţă de care se deosebea în primul rînd prin concepţia că nu solidaritatea, ci
lupta de clasă trebuie pusă la baza alcătuirii sociale. În acelaşi timp se făcea
precizarea că, fiind un partid ;,de clasă", Partidul ţărănesc nu urmăreşte dis
trugerea celorlalte clase sociale, afară de distrugerea oligarhiei ca clasă poli
tică conducătoare şi a marii proprietăţi 37.
Manifestînd Înţelegere pentru lupta prolctariatului, conducătorii Partidului
ţărănesc cereau respectarea dreptului de grevă şi îşi exprimau dorinţa colabo
rării cu Partidul socialist În vederea Împlinirii obiectivelor imediate. Pe aceasd
linie Virgil Madgearu declara că ţărănimea şi proletariatul au interese şi ţeluri
comune şi că "Acţiunea politică a ţărănimii nu se poate mişca decît în cadrul
concepţiei democratice muncitoreşti" J..'l. În acelaşi timp, Însă, pornind de la
teza că ţărănimea ar fi fost o clasă unitară şi omogenă, "cu un rol definit şi
preponderent În societăţile agrare, ca factor de transformare socială" :m, Virgil
Madgcaru şi ceilalţi conducători ţărănişti considerau că numai acesteia îi revenea
menirea de a cuceri puterea În stat, "pentru a Întemeia cea mai temeinică de
mocraţie agrară" t.u, şi că ţărănimea va trebui În aşa fel transformată, Încît
"să nu mai fie un aluat În mîinile unei eventuale Încercări de dictatură prolc
tară" 'd . Prin aceasta, Partidul ţărănesc era, În fapt, contrapus Partidului revo
luţionar al prolctariatului. Supraevaluînd rolul ţărănimii şi capacitatea ci de
"acţiune politică de sină stătătoare", programul Partidului ţărănesc conchidea
că "statul român nu poate fi decît un stat ţărănesc".
Prevederile programatice cu caracter demagogic, atrăgătoare mai ales
pentru ţărănime, îmbrăţişarea unor obiective de interes larg democratic şi orien
tarea anti-oligarhică a noului partid au fost de natură să-i creeze curînd o
largă popularitate şi să determine adeziunea a numeroase grupuri sociale şi
cercuri politice, cuprinzînd În primul rînd ţărănimea, dar şi importante cate
gorii ale burgheziei mici şi mijlocii, strîmtorare de apăsarea marci finanţe
liberale.
aG

a7

1bidem, 26 octombrie 1920.
Statutul Partidului ţărănesc, Bucureşti, 1 920, p . 2; vezi şt

brie 1 920.
as Virgil Madgearu, Doctrina ţărănistă,
naţională", Bucureşti 1 924, p. 8 1 .
39 1 bidem, p . 79.
40 Statutul Partidului ţclrăncsc, p. 2 .
41 "Ţara nouă", 26 octombrie 1919.

În

"

Tara nouă", 20 octom

Doctrinele partidelor politice, Tiparul "Cultura
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Cele mai multe adc%iuni le-a Întrunit Partidul 1aranesc În Muntenia , în
special În judeţele de deal unde se găseau numeroşi ţărani Înstăriţi, chiaburimea
constituind principala bază de clasă din care se recrutau cadrele noului partid 42•
În anul 1 9 1 9, rîndurile Partidului ţărănesc au crescut prin fuzionarca cu
aşa-numitul "Partid muncitor", format la Iaşi de un grup de intelectuali
democraţi, printre care profesorii universitari Paul Bujor, Ion Borcea, Constan
tin J. Parhon, apoi prin alăturarea grupării dr. N. Lupu şi a grupării ţără
niste aflate sub conducerea lui C. Stere şi Pan Halippa, elemnete care vor
reprezenta aripa de stîn,ga în partid 43. În acelaşi timp alţi conducători
ai Partidului ţărănesc ca Ion Răducanu, director la Banca Blank, Grigore Iu
nian, membru în consiliul de administraţie al aceleiaşi bănci, Grigore T. Coandă,
membru În consiliul de administraţie al Băncii de Scont din Bucureşti etc. repre
%Cntau aripa de dreapta; faţă de cele două curente. 1. Mihalache ocupa o po
:Zi ţie de centru.
Deşi Partidul ţărănesc întrunea - pe plan programatic şi al bazei de
masă - elementele necesare spre a imprima societăţii româneşti o evoluţie spre
democraţie, cursul urmat a fost diferit. Angajaţi În lupta pentru cucerire a pu
terii În stat, conducătorii acestui partid, exprimînd În mare măsură interesele
burgheziei industriale şi bancare şi îndeosebi ale chiaburimii, au căutat aliaţi
nu la stînga - în mişcarea revoluţionară -, ci la dreapta, în combinaţii cu
diferite partide burgheze, ceea ce l-a dus În cele din urmă la fuziunea cu Par
tidul naţional ""·
Aşa cum, mai Înainte, poporanismul alunecase spre albia Partidului liberal,
de data aceasta ţărănismul -- din cauza predominării elementelor chiabureşti
În rîndurile cadrelor sale - a mers În direcţia unirii cu Partidul naţional.
Tratativele În vederea fuziunii au fost îndelungate şi anevoioase. începute
În 1924, ele au eşuat, pentru a fi relua te Î n 1 926, În condiţiile luptei împotriva
..legii electorale" şi a Încheierii cartelului electoral în alegerile comunale şi par
lamentare din anul 1 926. Aceasta a constituit preludiul fuziunii celor două
partide, înfăptuită la 10 octombrie 1 926 45.
A luat, astfel, fiinţă Partidul naţional ţărănesc, care avea să joace un rol
important În viaţa politică a ţării, îndeosebi În perioada anilor 1 928- 1 9 3 3 .
Programul Partidului naţional ţărănesc, purtînd o amprentă demagogică,
conţinea o 'erie de prevederi cu caracter democratic, care reflectau, în mare
măsură, năzuinţele maselor largi ale poporului.
Referindu-se la Constitu1ic, se preciza că ca " t rebuie să izvorească din con
sensul voinţei cetăţenilor, liber manifestat" şi să cuprindă " toate garanţiile
dre�turilo� � li.bertăţilor cetăţen�şti, precum şi mijloaceJe d; ap ăra.re legale Îm·
potnva oncaru1 abuz de putere 116• Programul precomza mfaptmrea reformei

42 Vezi şi C. Enescu, Viaţa politicii a României sub Ferdinand [, în Enciclopedia Româ
niei, voi. 1, Statul, (f. a.), p. 940.
43 C.
Stere, Preludii: Partidul naţional ţărănesc şi "cazul Stere•, Bucureşti, 1930,

p. 68 sq.
u Stanciu Stoian, Fazele dezvoltării ţărănismului, Bucureşti (f. a.), p. 27.
45 Armand Călinescu, Memorii, Arhiva centrală a C.C. al P.C.R., Fond nr. 1 04, Dosar
nr. 10.017, filele 4, 9, 10.
•o .,Adevărul", 1 3 octombrie 1926.
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administrative bazată pc principiul descentralizării şi autonomiei locale 1i, lupta
contra analfabetismului, dezvoltarea Învăţămîntului primar şi înfiinţarea a nu
meroase şcoli cu caracter agricol, înfiinţarea unor instituţii de credit rural , orga
nizarea coopcraţiei ţărăneşti, libertatea exportului pentru produsele agricole �i
dezvoltarea ramurilor industriale legate de valorificarea acestor produse. Cu
privire la reforma agrară, se părăsea lozinca unei noi legi, cu caracter radical,
pc care o agitase Partidul ţărănesc, prevăzîndu-se numai reducerea suprafeţelor
terenurilor neexpropriabile , înlăturarea abuzurilor comise cu prilejul aplicării
legii de reformă agrară şi încheierea cît mai grabnică a lucrărilor de împro
prietărire. Căutînd să tempereze revoluţionarismul propagandei Partidului ţ ără
nesc, programul menţiona că ,. Interesele producţiei naţionale pretind c a o
supremă necesitate să se introducă linişte şi siguranţă În raporturile de proprie
tate. Interesaţi În captarea sprijinului capitalului străin , conducătorii P.N .Ţ.
preconizau "egalitatea de tratament a capitalurilor străine ca şi a capitalu rilor
romSneşti În faţa legii şi administraţiei" 1il.
În general, fuziunea Partidului naţional cu Partidul ţărănesc a Înse m nat,
pe plan programatic, renunţarea la o serie de prevederi cu caracter mai radical
care figurascră În programul Partidului ţărănesc şi prcdominarea elemen telor
prezente În programul Partidului naţional ; de altfel, această concluzie este
valabilă şi În ceea ce priveşte problema cadrelor noului partid, În care "n a ţio
nalii'' şi-au asigurat, În primul rînd prin I uliu Maniu, un rol preponderent.
Fuziunea Partidului naţional şi a Partidului ţărănesc nu a fost acceptată
fără a produce nemulţumiri, izvorîte din rezervele ce se manifestau de o
parte şi de alta.
Astfel dr. N. Lupu, nesatisfăcut de rolurile rezervate ţărăniştilor de către
Iuliu Maniu şi de renunţarea la unele p revederi programatice cu caracter
burgheza-liberal, a părăsit, În februarie 1 927, P.N.Ţ. rcînfiinţînd Partidul ţără
nesc, considerat de el ca reprezentînd tradiţia ţărănistă. În adoptarea acestei
hotărîri un rol important a jucat şi oferta de colaborare ce i-a fost adresată
de 1. C. Brătianu, ceea ce avea să se şi concretizeze În participarea dr. N. Lupu
În guvernele prezidate de Barbu Ştirbcy şi de Ion l. C. Brătianu.
Nemulţumiri legate de fuziune s-au produs şi în rîndurile partidelor
politice unite cu Partidul naţional în lupta Împotriva liberalilor: Astfel, N. Iorga
a contestat valabilitatea actului de fuziune şi a exprimat rezerve în legătură
cu garanţia ce o putea oferi P.N.Ţ. că va fi un factor de ordine şi un spri
jinitor al monarhiei. Ca urmare, gruparea condusă de el s-a constituit În
Partidul naţional, considerînd că prin fuziunea cu ţărăniştii Maniu s-a situat
În afara partidului În care colaboraseră "9 . De asemenea C. Argctoianu , n emul
ţumit de fuziunea cu ţărăniştii, pe care îi considera, Însă, prea de stînga şi În
clinaţi spre revoluţionalism, a refuzat să intre în Partidul naţional ţărăn esc şi
şi-a oferit, la Începutul anului 1 927, serviciile sale Partidului naţional liberal,
răsplătite prin numirea sa ca ministru În guvernele prezidate de Barbu Ştirbey
şi de Ion I. C. Brătianu.
n

�B

�!1

Ibidem.
Ibidem.

C. Argetoianu, np.

cit.,

filele 1 4 7, 205 .
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Cu toate că fuziunea Partidului ţărănesc cu Partidul naţional a dus la

sacri ficarea unor prevederi cu caracter democratic care caracterizează programul

ţărănesc �·0, totuşi P.N.Ţ. ocupa o poziţie mai avansată în raport cu alte partide
politice burghezo-moşiereşti, iar faptul că nu fusese încă la conducerea statului
era şi el de natură să trezească speranţe În rîndul unor largi pături ale popu
laţiei, apăsată de dominaţia oligarhiei liberale.
în tabloul vieţii politice din Romania după desăvîrşirea unităţii sale
naţionale, un anum�t rol au j ucat şi partidele naţionalităţilor conlocuitoare,
deşi în multe cazuri ele nu s-au manifestat ca forţe politice independente, ci
au gravitat în jurul partidelor de gurvernămînt cu care încheiau acorduri elec
torale şi de colaborare parlamentară.
Dintre aceste partide, cel care a avut o bază politică mai largă şi care
dispunea şi de un program propriu mai bine conturat a fost Partidul maghiar.
După ce s-a manifestat, în mod sporadic, în anii 1 9 19-1 920, activitatea sa
politică s-a intensificat, cea mai mare parte a conducătorilor săi avînd o orien
tare reaqionară şi şovină, secondînd politica revizionistă a cercurilor revan
şiste din Ungaria 5 1, care la rîndul lor erau stimulate de încurajările primite
din parte� guvernului fascist italian şi a unor cercuri prorevizioniste din
Anglia, grupate în jurul lordului Rothermere. Treptat, însă, în rîndurile acestui
partid s-a format o grupare cu vederi progresiste, care s-a orientat spre
o conlucrare mai strînsă cu poporul român. La congresul Partidului maghiar
de la Gheorghieni (octombrie 1 926), conducătorul acestei aripi, Banffy Mikl6s,
a fost pus, însă, în minoritate, preşedinte al partidului fiind ales Bethlen
Gyorgy m, cunoscut pentru reaqionarismul şi poziţia sa revanşardă, stimulată
apoi şi de semnarea, la 5 aprilie 1 927, a pactului italo-maghiar 53• Totuşi, gru
parea condusă de Banffy Mikl6s a continuat să militeze pentru o cale mai
democrată şi pentru o tot mai strinsă apropiere între populaţia maghiară şi
"
cea romana.
În alegerile parlamentare din anul 1 926, Partidul maghiar a încheiat un
acord electoral cu Partidul poporului, iar în 1 927 a făcut cartel cu Partidul
german, formînd "Blocul germana-maghiar" .
În ceea ce priveşte Partidul german, după o participare sporadică la ale
gerile din 1 91 9-1 922 pe liste mai mult individuale, în 1 926 încheie cartel
electoral cu Partidul poporului, aflat la guvern, iar în 1 927, cu Partidul
maghiar. Militînd pentru o anumită " unitate naţională" a populaţiei ger
mane M, conducătorii acestui partid urmăreau pe de o parte estomparea dife
renţierilor sociale existente şi În rîndurile populaţiei germane, iar pe de altă
parte obţinerea unor poziţii avantajoase În cadrul colaborărilor stabilite cu
guvernele şi cu celelalte partide politice.
V

50 Documente din istoria Partidului Comunist din România, 1923-1928, voi. al II-lea,
Editura pentru literatură politică, 1953, p. 581.
5 1 Vezi şi N. Iorga, Supt trei regi . . . , p. 332-333.
52 L. Banyai, Contribuţii privind misiunea contelui B!m/fy Mikl6s la Bucureşti în iunie
1943, în " Studii", tom 20, 1967, nr. 4, p. 7 1 2.
sa L. Banyai, Din lupta unită a oamenilor muncii români şi de alte naţionalit<!ţi sub con
ducerea P.C.R. (1933-1944), în "Studii" nr. 3/1966.
54 N. Iorga, op. cit., p. 333.
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Evreii şi-au avut, la început, mai multe grupan politice, ca lllocul
evreiesc, care a participat şi la alegerile din 1 920, obţinînd unele rezultate limi
tate la cîteva j udeţe. Treptat, diferitele grupări s-au unit în cadrul P<Irtidului
evreiesc, care şi-a constituit organizaţii Într-o serie de regiuni ale ţării, unde
se afla populaţia evreiască. Printre coducătorii acestuia mulţi aveau o orien
tare sionistă, În vederea realizării căreia au şi căutat colaborarea şi sprijinul
Partidului naţional liberal.
::-

Privit În ansamblu, tabloul pe care-I ofereau partidele politice ale claselor
dominante, apare ca deosebit de complex şi nestabil, cu programe şi orientări
care mergeau de la evidente poziţii conservatoare şi retrograde, pînă la note
de pronunţat radicalism. Pe această întinsă gamă s-au produs numeroase depla
sări şi regrupări de forţe social-politice, în care se surprinde cantonarea mai
spre stinga în primii ani postbelici şi apoi alunecarea spre centru şi dreapta
în perioada de reflux a mişcării revoluţionare.
Tendinţe asemănătoare s-au manifestat şi pc alte coordonate ale vieţii
politice, ca În domeniul activităţii guvernamentale, parlamentare etc.
Dar, cu toată efervescenţa ce a caracterizat viaţa politică îndeosebi în
primii ani interbelici, marile probleme care în mod obiectiv se cercau rezol
vate şi care reprezentau năzuinţe ale celor mai largi mase ale poporului român
erau departe de a-şi fi primit soluţiile aşteptate.
Reformele adoptate sub presiunea maselor erau ciuntite prin prevederi
limitative, se aplicau cu întîrziere sau se ştirbeau prin măsuri administrative
şi prin abuzuri ; însăşi Constituţia, care trebuia să asigure libertăţile şi drep
turile fundamentale ale cetăţenilor, era încălcată prin legi şi regulamente sali
se aplica prin discriminare în favoarea claselor stăpînitoare. Regimul parla
mentar burghez era ros de numeroase vicii, din care unele erau congenitale ţinînd de limitele claselor şi partidelor politice care îl reprezentau. Ieşirea din
acest impas nu putea veni de la clasele sociale interesate în exploatarea oame
nilor muncii şi de la partidele politice ale acestora. Soluţia o puteau oferi
numai acele clase care, prin poziţia lor de făuritoare ale bunurilor materiale
şi spirituale, erau interesate în transformări social-politice de natură să descă
tuşeze energiile creatoare ale poporului, să-i asigure progresul. I .upta revolu
ţionară a proletariatului, a maselor ţărăneşti şi a gînditorilor înaintaţi se
impunea, astfel ca forţa cea mai Înaintată a dezvoltării societăţii noastre.
Ascuţirea contradiqiilor de clasă în anii războiului şi în perioada imediat
următoare acestuia, creşterea gradului de conştiinţă a clasei muncitoare, a
hotărîrii de luptă pentru transformări democratice au determinat schimbări
hotărîtoare În organizarea şi formele de aqiune ale proletariatului.
ln acele Împrejurări, În mişcarea socialistă - unificată pc scară naţio
nală În cadrul Partidului Socialist - s-a produs un proces de clarificare ideo
logică şi politică, a cărui esenţă consta în ruperea cu oportunismul şi refor
mismul Internaţionalei a II-a şi trecerea pe pozitii revoluţionare. Rezultatul
acestui proces a fost transformarea Partidului Socialist în Partidul Comunist
Român, moment de cea mai mare Însemnătate pentru istoria proletaria
tului din ţara noastră şi a poporului român în ansamblul său.
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Aşa cum arată tovarăşul Nicolae Ceauşescu, ,.Partidul Comunist Român
şi-a cucerit poziţia de forţă conducătoare în patria noastră prin grele lupte
revoluţionare, desfăşurate de-a lungul întregii sale cxistenţe, împotriva clase
lor reaqionare, pentru eliberarea celor ce mu1Kesc de exploatare şi asupri re,
pentru progresul şi prosperitatea României" �.:;.
În adevăr, P.C.R. a abordat cele mai arzătoare probleme care stăteau În
faţa ţării noastre, atît pe plan economic, cît şi social-politic, combătînd atît
reaqionarismul făţiş cît şi demagogia pseudo-revoluţionară şi patriotardă şi
arătînd necesitatea unirii forţelor proletare şi ţărăneşti în lupta pentn• liber
tate şi progres. Congresele Il, III şi IV ale Partidului Comunist Român oglindesc
preocupările pentru dezbaterea şi clarificarea acestor probleme, pentru stabi
lirea liniei politice, a strategiei şi tacticii partidului. Dar condiţiile grele în
care a trebuit să-şi desfăşoare activitatea, limitele moştenirii ideologice a vechii
mişcări socialiste precum şi unele practici ale Cominternului de a numi
cadre de conducere din afară şi a da directive care nu porneau de la cunoaşte
rea realităţilor ţării noastre au făcut ca procesul de clarificare ideologică în
rîndurile Partidului Comunist să se desfăşoare anevoios, Într-o serie de pro
bleme de bază ca cea agrară, naţională şi a alianţelor proletariatului să se
manifeste confuzii şi greşeli, ale căror consecinţe s-au răsfrînt negativ asupra
influenţei mişcării muncitoreşti în masele largi ale poporului.
Partiduf Comunist a găsit, Însă, Întotdeauna forţa necesară de a depăşi
acest i mpas şi a trece apoi la clarificarea confuziilor ideologice, la legarea mai
strînsă de masele proletare şi la organizarea unor mari bătălii de clasă.
Î n primul deceniu interbelic, mişcarea muncitorească a avut mult de
suferit de pe urma lipsei de unitate pe plan ideologic, politic şi organizatoric.
Încă din perioada creării Partidului Comunist, gruparea de dreapta din miş
carea socialistă a trecut la constituirea unui partid propriu
Federaţia Par
tidelor Regionale Socialiste din România (iunie 1 92 1 ), la care s-a alăturat apoi
Partidul Socialist din România (august 1922), organizat de centrişti (unitari)
care votaseră cu rezerve afilierea la Internaţionala a I I I-a Comunistă. În fapt,
în cadrul Federaţiei existau 5 partide cu caracter regional. Ele s-au unit pc deplin
abia mai tîrziu, în cadrul Congresului ce a avut loc la Bucureşti, în 7-9 mai
1 927, cînd s-a constituit Partidul social-democrat 56• Dacă pc plan organiza
toric această aCţiune a marcat un pas înainte spre unificarea · mişcării socia
liste, din punct de vedere ideologic şi politic s-a făcut un pas înapoi, întrucît
a dus la întărirea aripei de dreapta.
Programul P.S.D. preciza că partidul "stă ferm pe platforma socialism.u
lui democratic, considerînd că lupta de cmancipa re a clasei muncitoare se
poate pregăti şi desfăşura în modul cel mai eficace şi sigur pe baza demo
craţiei" 57. El preconiza dreptul de vot pentru toţi cetăţenii de la 20 de ani În
-

·

·

ss Nicolae Ceauşescu, Rolul conducător al partidului În etapa desiivîrşirii construcţiei
soâalismului, Editura politică, Bucureşti, 1 967, p. 7.
56 Const.-Titel Petrescu, Socialismul în Româ11ia, Biblioteca socialistă, (f. a.), p. 398.
57 Programul şi statlltul Partidului socic�l-demncrat din România, Tipografia "Gutenberg•,

Cluj, p. 1 .
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sus ,.fără deosebire de neam, religie, sex", libertatea deplină a presei. şi a
asocierii, descentralizarea administrativă, gratuitatea învăţămîntului etc.
Din Comitetul Executiv al partidului au făcut pa rte Ilie Moscovici,
Const.-Titei Petrescu, Dr. L. Ghclcrter, Lothar Rădăccanu, I oan fluicraş etc.
Majoritatea acestora se situau pc poziţii oportuniste şi reformiste; de aseme
nea, ci se pronunţau împotriva colaborării cu Partidul Comunist, ceea ce a
contribuit - alături de poziţia scctarist-stîngistă a unor ani vi şti ai P .C.R . b frînarca procesului de făurirc a frontului unic muncitoresc, atît de necesar
în lupta pentru apărarea intereselor oamenilor muncii.
Sciziunea s-a resimţit şi În activitatea sindicatelor. După unificarea şi
centralizarea acestora pe plan teritorial în cadrul congresului de la Sibiu
(iunie 1 922) - fapt care a contribuit la creşterea numărului muncitorilor
şi funcţionarilor organizaţi În sindicate şi la obţinerea unor importante suc
cese În lupta cu patronatul - în septembrie 1 923, la Congresul de la Cluj,
s-a ajuns la sciziune. Ca urmare, În perioada următoare au existat atît sindi
cate afiliate la Federaţia I nternaţională Sindicală de la Amsterdam, cu orien
tare reformistă, cît şi Sindicate Unitare, care îşi propuneau ca ţel principal
refacerea unităţii sindicale şi apărarea, prin lupta revoluţionară, a intereselor
clasei muncitoare rJR. Dar, în ciuda sciziunii existente în mişcarea sindicală,
muncitorii au acţionat În multe cazuri În mod unit, înfăptuind pc plan local
frontul unic muncitoresc şi cucerind - fie şi numai parţial - o scrie de
revendicări.
În lupta împotriva reaqiunii burghezo-moşiereşti, pentru apărarea dreptu
rilor maselor muncitoare, un rol important a j ucat Blocul Muncitoresc ŢZir,'i
nesc, organizaţie de masă legală creată la sfîrşitul anului 1 925 din iniţiativa
Partidului Comunist Roman şi în care au intrat comunişti, social-democraţi şi
n:embri ai aripei de stînga 'din Partidul ţărăinesc.
Programul B.M.Ţ. cuprindea obiective de interes lar g democratic, ca anu
larea legislaţiei reacţionare, garantarea drepturilor şi libertăţilor pentru toţi
cetăţenii, amnistie generală politică şi militară, exproprierea fără plată a între
gului pămînt şi împărţirea lui fără plată către ţăranii muncitori, naţionalizarea,
sub controlul muncitorilor, a tuturor fabricilor mari, a băncilor, a căilor ferate,
guvern muncitoresc-ţărănesc etc. 59• Deşi programul includea unele lozinci ne
adecvate, ca cele referitoare la naţionalizări, sau care erau greşite din punct
de vedere tactic, el reflecta în general cerinţele presante ale maselor munci
toare, în rîndurile cărora a cîştigat numeroase adeziuni.
O altă organizaţie înfiinţată din iniţiativa Partidului Comunist şi cu spri
jinul a numeroşi intelectuali democraţi, în frunte cu C. G. Costaforu, a fost
Liga drepturilor Omului ( 1 923). Manifestul lansat cu prilejul creării Ligii
preciza că aceasta va trebui să fie " . . . o vastă asociaţie de apărare muwală,
în contra celor care vor să întindă peste tot cuprinsul României mari domnia
nefastă a opresiunii, a urii şi a Întunericului" 60•
58 Vezi N. Petreanu, Sindicatele unitare şi rolul lor în lupta P.C.R. pentru ap,!rarea inte
reselor celor ce muncesc şi refacerea unităţii mişcării sindicale, 1923-1929, .,Analele lnstitu·
tului de istorie a P;utidului de pe lîngă C.C. al P.M.R.", nr. 3/1963, p. 73 sq.
59 Programul Blocului Muncitoresc-Ţărănesc, .,Dezrobirea", anul I, nr. 3, 22 aprilie 1926.
r>O Const.-Titei Petrescu, op. cit., p. 385.
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Activitatea desfăşurată de partidele şi organizaţiile clasei muncitoare şi în
p rimul rînd de P.C.R., a determinat luări de poziţie şi aqiuni ale claselor
dominante care - într-un fel sau altul - au trebuit să dea răspuns cerinţelor
presante ale maselor. Prezenţa şi activitatea mişcării revoluţionare şi demo
cratice au constituit principalul ferment de progres în viaţa ţării noastre .
Un aspect important al sitllaţiei politice în primul deceniu interbelic 1-a
constituit situarea ţării noastre în ansamblul relaţiilor internaţionale, raportu
rile sale cu diferite state.
Dacă pe planul politicii interne Între diferitele partide au existat diver
genţe uneori profunde, care au dat naştere unor dispute aprinse, în problemele
de politică externă a existat un acord aproape unanim, potrivit căruia atît
guvernele dt şi opoziţia se orientau spre închegarea şi întărirea unui sistem
de alianţe care să asigure menţinerea integrităţii teritoriale a ţării, rezultată
din voinţa liber exprimată a poporului şi consfinţită prin tratatele de pace.
Această coordonată majoră a determinat participarea ţării noastre la activi
tatea Societăţii Naţiunilor, ca şi la închegarea Micii Înţelegeri - organism
internaţional cu caracter regional menit să se opună politicii revizioniste des
făşurată mai ales de cercurile revanşarde din Ungaria, cu sprijinul I taliei şi
apoi al Germaniei. O poziţie apropiată au avut guvernele şi partidele bur
ghezo-moşiereşti şi în problema raporturilor cu Uniunea Sovietică. Manifestînd,
în general, adversitate faţă de regimul sovietic şi temf.ndu-se de influenţa pe
care o exercita acesta asupra mişcării revoluţionare internaţionale, guvernele
Romaniei s-au aliniat politicii antisovietice dusă de marile puteri occidentale.
Cu toate acestea, între cele două ţări vecine au existat contacte şi tratative în
vederea normalizării relaţiilor diplomatice şi a stabilirii de raporturi de bună
vecinătate, ceea ce corespundea năzuinţelor celor două popoare, interesate În
crearea unui climat de pace şi bună înţelegere. Pentru promovarea unor astfel
de relaţii a militat cu consecvenţă Partidul Comunist Roman, care a făcut
din prietenia cu Uniunea Sovietică, piatra unghiulară a poziţiei sale în dome
niul politicii externe, ca şi unele cercuri ale burgheziei şi oameni politici pro
eminenţi, care au aprecit în mod realist interesele naţionale şi ale menţinerii
păcii În lume.

DAS WIRTSCHAFTLICHE UND SOZIAL-POLITISCHE LEBEN
IN RUMXNIEN IM ERSTEN JAHRZEHNT NACH DEM
ERSTEN WELTKRIEG ( 1 91 8-1 927)
(1. TEIL)
(ZUSAMMENFASSUNG)

Die gesellschaftliche Entwicklung Rumăniens m den ersten zehn Jahren
cler Zwischenkriegszeit war in hohem Masse durch die Vereinigung Sieben
biirgens mit Alt-Rumănien geprăgt. Dieses "historische Ereignis von einschnei
dender Bedţutung in dem Leben unseres Volkes", wie es Nicolae Ceauşescu
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bei dcr Jubilăumstagung dcr Gross�·n National vcrsammlung zur Fcier dcr Vcr
einigung Siebenbiirgens mit Rum:1 nicn, am 29. November 1968, charakteri
sicrtc, hattc tiefgchendc Folgcn in allcn T:itigkeitsbereichen. Tatsăchlich cr
moglichtc dcr ncue gcographischc unei sozial-polirischc Rahmen das wirt
schaftliche Zusammenwachsen im Landcsmassstabc uncl croffnete glinstigcrc
Aussichten fiir clie schnellerc Emwicklung cler Procluktivkrăfte, fiir das
Gedeihen von Wisscnschaft uncl Kultur, uncl fiir clic Verstărkung cler revolu
tionăren Bcwcgung cler Arbeiterklassc und dcr andercn fortschrittlichen Kraftc
dcr Gcscllschaft.
Untcr clem Druck cler Arbeitcrbcwcgung und dcr objcktiven Notwcndig
kcit von clcmokratischcn Ncuerungcn, clic nicht mehr iibcrgangen werdcn
konntcn, sahcn sich die hcrrschcndcn Klasscn gczwungcn dic Durchflihrung
einiger Massnahmcn, clic die Aktionsmoglichkciten cler Massen crweitertcn,
zu versprechen, uncl teilweisc auch zu verwirklichen. Dazu gehorten clie Agrar
rcform uncl clie Einflihrung des allgcmeincn Wahlrechtes. Da in cler Zcit
zwischen clen beiden Weltkriegcn clic Bourgeoisie uncl clie Gutsherren clic
Macht im Staate innehatten, vcrsuchten sic, die sich aus cler Vereinigung Sie
bcbiirgens mit Rumănien ergebenden Vorteilc zur Verstărkung ihrer Klasscn
position auszuniitzen. Deshalb wurclen clie gcschaffenen giinstigen Beclingungen
nur teilweise ausgeniitzt uncl clic gruncllegenclcn gesellschaftlichen Fragen Ru
măniens konnten clamals nicht gclost werclen.
Umer cliesen Gegebenheiten entfalteten clie werktătigen Massen mit clem
Proletariat an cler Spitze gewaltige soziale und politische Kămpfe, clie in clen
erstcn Jahren nach clem Weltkriegc besonders heftig waren. Das wichtigstc
Ergebnis clieser Kămpfcr war clie Umwancllung der alten Sozialistischen Partci
in clie Rumanische Kornmunistischc Partci, den Vortrupp cler Arbciterklassc.
Diese eroffnete clem gesamten Volk clie Aussicht auf revolutionare Umgcstal
tung cler Gcsellschaft, auf ihre Befrciung von clem Joch dcr Ausbeutung und
cler Unterclriickung.
Die Untersuchung cler sozial-politischen Entwicklung in Rumanien im erstcn
Jahrezehnt cler Zwischcnkricgsperiocle macht cine Reihe von Umgestahungen
bctreffencl die Struktur uncl clic Rolle cler vcrschiedcnen Klassen uncl Gesell
schaftsschichtcn augenschcinlich. Verănclerungen erfahrt auch die Tatigkcit
cler verschicclenen politischcn Parteicn uncl Gruppen, in clcren Reihen zahl
reiche Spaltungen uncl Umgruppierungcn stattfanclen, gleichzeitig mit clcm
Auftreten neuer Verbăncle. Im grosscn uncl ganzcn wurcle clas politischc Lebcn
von cler Nationai-Libcralcn Partei bchcrrscht. Diese Partci vcrtrat clie lntc
ressen der Grossbourgcoisie aus dcr Industrie uncl dcm Bankwesen uncl hatte
in clieser Zeit fast eine politische Monopolstellung inne, clie von Zeitgcnossen
-- nach clen Fiihrern clieser Partei, dic allc cler Familie Brătianu angehorten
als clas " Brătianu - Jahrzehnt" bczcichnct wurde.
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BORDA, DARDAICA ŞI MULŢĂMITA - TREI OBICEIURI
AGRARE DIN FELDIOARA (ŢARA BlRSEI)

de CONSTANTIN CATRINA

" Spre nordul Ţării Bîrsei, către culoarul pe care Oltul l-a săpat printre
culmile Baraoltului şi Perşanilor, făcînd lo: şi căii ferate" ce leagă Bucureştiul
de partea de sus a Transilvaniei, pe şoseaua care pînă la Măcruş merge în
paralel cu drumul de fier, întîlnim venind de la Braşov, localităţile Bod şi
Feldioara, "pe şesul altădată presărat cu pîlcuri de pădure şi bălţi" 1.
Cunoscută printre altele prin solemnitatea cetăţii - acum în ruine - ce
veghează de veacuri întinsa cîmpie a Ţării Bîrsei, ca şi p rin produsele ce le
dă fabrica de cărămidă de aici, Feldioara este o aşezare pc care documentele
o pomenesc în anul 1 240 2.
Cetatea Feldioara a constituit o principală întăritură a cavalerilor tcutoni
Jin Ţa,ra Bîrsei cît şi o piedică puternică în pătrunderea năvălitorilor spre
inima Transilvaniei.
În secolele XIII-XV, Feldioara se întrecea ca importanţă cu llraşovul
şi Coolea. Cu timpul însă Braşovul a devenit cea mai importantă aşezare Jin
Ţara Bîrsei, Feldioara rămînînd o localitate a cărei populaţie se ocupă în
mod deosebit c u agricultura, crşterea vitelor şi cu variatele meşteşuguri :l.
La tîrgurile anuale ce aveau loc aici, se adunau oameni, veniţi din toată
Ţara Bîrsei.
Azi, comuna Feldioara reprezintă o aşezare înfloritoare. Cu o populaţie
de 28 1 2 locuitori ", această localitate constituie un exemplu prin felul cum
ţăranii coopcratori de aici, români şi germani, ştiu să lucreze cu dăruire pă
mîntul, pentru obţinerea de recohe bogate.
Acest fapt îl putem aprecia atît prin valoarea ridicată a nivelului de trai
al ţăranilor muncitori cît şi prin fondul de bază al cooper·ativei agricole de
producţie de aici, care trece peste zece milioane lei ::;_ Cele peste 2000 hectare
1 Gh. Epuran, Ţara Bîrsei, Bucureşti, 1962, p. 174.
2 Documente, C, Tramilvania, veac XI, XII, XIII, voi. I , 1 95 1 , p. 3 1 9.
a �tefan Pa seu, Meşteşugurile din Transilvania pÎnii În secolul al XV l-lea, Bucurc�ti, 1 95-l,
p. 2-1 3 .
4 Rezultatele preliminarii ale recensămîmului populaţiei din 1 5 manie 1 966, D.C.S.,
Bucureşti, 1 966.
5 Regiunea Braşov În ci/re şi /apte, Braşov, 1967, p. 30.
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teren agricol sint l ucrate azi cu multe mijloace mecanizate creînd o viaţă
sporită cooperatorilor feldioreni.
Vorbind despre existenţa obiceiurilor - în general - ca şi despre cele
din Feldioara in special - putem aprecia că acestea sînt de origine foarte
veche.
Virgiliu spune că la sărbătorile romane ale lui B achus, la fel ca şi la cele
dionysiace, se petrecea zgomotos, cu măşti pe faţă, rîsete, glume, grimase li,
iar Horaţiu arată că la sărbătorile culesului recoltelor de pe ogoare era frec
ventă stihuirea glumelor şi ironiilor 7•
,,Dionisiaccle, bahiccle, saturnaliile şi alte sărbători, închinate lui Osiris,
Adonis, Demetra, Dionisos etc., le găsim transmise, într-o formă sau alt.< ,
modificate sau adaptate de multe ori şi la noi, întregind şi multitudinea obi
ceiurilor izvorîte din viaţa şi munca poporului nostru" �'.
Cercetările întreprinse de noi în localitatea Feldioara, privind obiceiurile
de m uncă de peste an, ne-au pus în faţa unor vii şi interesante aspecte ale
problemei, mai ales din cauză că studiile şi materialele elaborate pînă acum
nu au reuşit să concretizeze aria de răspîndire şi bogăţia de variante privind
cesfăşurarea acestor seculare manifestări spirituale. S. FI. Marian şi Tudor
Pamfile, prezentînd in lucrările lor o parte din obiceiurile de muncă, folosin
du-se in gene.ral de informaţiile obţinute prin corespondenţă sau de biblio
grafia existentă, au analizat doar ţinuturile mai întinse (Moldova, Transil
vania etc.) şi nu zone, subzone etnografice sau chiar localităţi cu feluritele lor
obiceiuri.
Pe baza cercetărilor de teren p rivind obiceiurile prilejuite de muncă şi
întîlnite la populaţia românească din Feldioara, vom p rezenta îndeosebi obi
ceiurile: "borda", "dărdaica" şi " mulţămita " .
"Borda" sau "boarda" !1 î n Înţelegerea localnicilor înseamnă coroană,
coroniţă sau cununiţă. Obiceiul studiat nu este altceva decît străvechea săr
bătoare desfăşurată la terminarea secerişului, obicei întîlnit şi p rin părţile
1'\ăsăudului cu denumirea de "Cunună" w, sau "Dealul Mohului" în Ţara
Oltului 11, precum şi "Buzduganul " în Mă rginimea Sibiului 12.
" Virgiliu G'eurgice '
Bucureşti, l 964 : p. 93.

Il.

Apud: B,ubu Thcodorc>cu, Oct,lV Păun, Folclor literar HJ/IhÎIIC.<c,

Barbu Thcodorcscu, Octav Păun, op . cit., p. 93; Valeriu Butură, Credinte în leg;ilur,i
grîului la românii Ji11 Fransilvania
În Sociologie românea.<c,;, 7-8, 1 937,
p. 35 8-362.
9 Inf. Achim Mcrcheşan 84 ani, comuna Fddioara, judqul Braşov (1 6.X.1966, 1 7.IX.1967).
lO E li>abeta Moldoveanu-NestOr, Cununa
s<irb,iware a secerişului, În Revista de etiJo
F, I<l/ie şi folclor, 1 965, p. 4 3; Teodor Burada. Cîntecul cununii la poporul român din Transil
-.:ania, În Convorbiri literare, 1 88C- 1 88 1 , p. 306-307; W. Schmidt, Das Jahr und seine Tage
in Mcinung und /Jrauch cler Rumănm Sicbenbiirgens, Sibiu, 1 866, p. 1 9.
li Dealul Mohului.
Ceremonie agrară a cununii, În Ţara Oltului, Bucureşti, 1 9 4 3 ;
G. 1. Pi�iş, Obiceie de-ale plugarilor din Ţara Oltului, Î n Convorbiri literare, X XVI, 1 892,
p. 1 77-1 82.
1 2 Octav Stoia, !Juz.dugamtl smt obiaiul de sacriş, Mohu, Sibiu,
în H unedoara iwa.< t r,/,
nr. 2, 1 94 3-194 4 , p. 3-5; V,1lcria Coliban, Tcz.auml datinilor, În "ASTRA" (Br,1şov), 1 ,
nr . 4, 1 966, p. 12.
7 Ibidem.
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La Feldioara obiceiul avea loc în aceeaşi zi în care un gospodar al satului
organiza dacă pentru secerat. Despre acest aspect al muncii subliniem că "Aju
torul reciproc pe care ţăranii noştri şi-1 dădeau la şezători şi clăci era de ori
gine străveche, probabil din timpul orînduirii gentilice. El nu trebuie confundat
cu daca în folosul boierului sau pus în legătură cu prestaţia prefeudală.
Aceasta presupunînd o obligaţie, pe cînd forma de muncă coleotivă folosită
Jc ţăranii noştri, era În fond o colaborare, o formă de cooperaţie" 13.
În desfăşurarea obiceiului "borda", desprindem următoarele momente:
a ) făcutul bordei şi alegerea fetei sau femeii
ce va duce această cunună,
b) drumul ceremonia! începînd de la locul de muncă al secerători,lor către
casă, c) ospăţul de la gazdă, organizat pentru persoanele care au luat parte
la ziua de muncă, la secerat.
,.Borda" (cununa) se împletea către seară de femeile şi fetele secerătoare,
din cele mai frumoase spice şi flori din grîu. Alegerea fetei sau a femeii ce tre
buia să poarte cununa se făcea ţinînd seama de însuşirile morale ale acesteia.
Cînd se gătea fata sau femeia cu "bord a", celelalte femei secerătoare ziceau
că "fac o mireasă", pentru care alegeau şi un mire dintre feciorii care luau
parte la dacă. Feciorul (mirele) îndeplinea şi ceremonia de aşezare a "bordei "
pc capul "miresei" . ln felul acesta, "borda " , urmată de î mreg alaiul partici
pant la acea zi de muncă, pornea către sat chiuind şi strigînd. Pe parcursul
drumului, ca şi la trecerea "bordei" pe la porţile gospodarilor, aceasta era stro
pită cu apă. La intrare În curte, alaiul cînta · "Hora Unirii" şi desfăşura o
horă cu paşi obişnuiţi. După acest moment, urma masa. Toţi secerătorii, fără
deosebire de vîrstă, se aşezau la masa ce se afla de obicei în curtea gospoda
rului. Pentru început, mesenii serveau mai întîi rachiu, după care: ciorbă de
fasole, ardei umpluţi, păpară şi bulz. Obiceiul ,,bordei" avea loc - în tre
cut - la toate gazdele care aveau lucrători pe o zi de secerat. "Borda" , aşa
cum am descris-o, rămînea la gazdă, iar aceasta o agăţa Într-un cui pe un
perete din interiorul casei. Pe parcursul anului, spicele din "bordă" se foloseau
la con fecţionarea "vîstrei" purtată de feciori la pălărie sau căciulă şi pentru
mîncare la păsări ca să fie ouătoare.
La data cercetărilor noastre nu am avut posibilitatea reconstituirii vreu
nei melodii sau a unor versuri referitoare la ceremonialul amintit. Asemănarea
însă dintre momentele principale ale "bordei" cu unele părţi ale ceremonialului
de nuntă, dintre care amintim alegerea miresei şi a mirelui, gătitul "bordei",
stropitul cu apă, masa de la gazdă, jocul şi chiuitul, "ne oferă po5ibilitatca să
presupunem că în ritualul nupţial se includeau p ractici din ceremonialul agrar,
avînd ca clement comun ideea de fecunditate" H.
Azi, datorită noilor condiţii social-economice, a coopcrativizării agricul
turii, sărbătoarea secerişului o întîlnim sub noi aspecte ca: sărbătoarea frunta1 3 Karl Biicher, Arbcit 1111d Rhvthmus, cd. a VI-a, Lipsea, 1924, p. 304-389. Apud ;
1 1. Mihăcscu, Cîntecul de muncii la g.reci şi romani, În Studii şi cercetări de istorie literari! şi
foldor, 3, 1 954, p. 63-73.
H

22

Elisabcta MoldoYeanu-Nc:stor, op. cit., p. 63.
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şilor în agricultură, petreceri pc echipe, brigăzi, manifestări care în unele mo
mente se suprapun obiceiului tradiţional "borda " .
Prezentat m a i intii d e Dimitrie Cantemir sub denumirea d e "drăgaică" 1\
obiceiul - la Feldioara " dărdaică" sau " dîrdaică" - pare să fi fost foarte
răspîndit atît În Moldova, Ţara Românească, cît şi în Transilvania 16•
La 24 iunie, adică la sînzicnc, perioada "cînd dă grîul în copt", băictclc,
adică fetiţele de 9-1 0 ani de pc aceeaşi uliţă organizate în ceată 17, se vorbesc
cu cîteva zile înainte de sînziene pe care dintre ele "s-o aleagă dărdaică" 18,
De obicei se alegea băiata cea mai tînără, care prin tradiţie trebuia să meargă
cu "dărdaJi,oa" trei ani la rînd. Ncrcspcctînd acest legămînt, se spunea că "dăr
daica" va muri. Prin 1 939 se precizează că l a Feldioara ,,se făcea aproape pc
fiecare uliţă cîte o dărdaică" 19.
Găti�ul "dăr.d aicei" avea loc într-o casă încăpătoare - că se adunau şi
mamele băietelor ce însoţeau pc "dărdaică " . îmbrăcămintea "dărdaicei" pentru
acea zi consta din rochie de nevastă sau băiată mai mare. La brîu, rochia se
lega cu o împlecitură de iarbă şi flori. Se îmbrăca ia cu rîuleţc şi fluturi,
lucrată din pînză de bumbac, ţesută În război de casă. "Aşa o ic gătită avea
numai dărdaica" 20. Celelalte fetiţe Însoţitoare purtau ii tot cu rîulcţc dar fără
fluturi. Peste ie "dărdaica" purta "lăibărică din catifea şi tivită pc margine
cu pantică şi fluturi" 2 1 • La gît, mărgele albe mărunte în 3-4 şiruri, legate
la spate cu o pantică roşie ce era lăsată apoi În jos către brîu.
Gătea/a capului la "di"irdaic,l " . Mai întîi se făcea un cerculeţ din sîrmă
pc care se p r:indcau buchcţclc de flori diferite: ruj uliţc, ncmţoaice, bujori,
trandafiri. Lîngă un buchcţcl de flori se prindea apoi un fir de g;rîu pîrguit:
"Pentru grîu, cînd mă făceam cu dărdaică ne suiam colea la monument şi ale
geam cele mai bogate şi frumoase �pi-tc, aşa cît a cuprinde într-o mînă, şi de
alea cu ţăpuci" n. Atît buchqclclc de flori cît şi firele de grîu se aşezau pc
acel cerculeţ de sîrmă şi se legau în cununiţă cu aţă de cîncpă sau in, răsucită.
De cununiţă se prindea apoi o pangl ică roşie, lată cam de 3 --l degete şi lungă
de peste un metru şi jumătate.
Această panglică, mult mai lungă decît cea de la mărgele, era lăsată pc
spate pînă în dreptul gcnunchilor. Gu aşezarea cununiţoi spre creştetul capu
lui, cu cozile lăsate pc spate şi părul puţin frezat pc frunte, se termina gă
teala capului la " dărdaică" .
În picioare "dărdaica" purta papuci (ghete) sau "ghete c u ţuc" (ghete
cu elastic). Celelalte băiete, -l-5, erau gătite la fel, însă aşa cum am mai men
ţionat, purtau ii fără fl uturi.
1 '• Dimi ·. ri� CJtllcm ir, lJe.<aicre,l Mnldovei, llu,urc�ti, 1 965, p. 2-1:::: - -l� 1 .
Tudor Pam fi.lc, Siirbiitorile de varii la rumâni, Bu(urcşti. 1 9 1 0, p. 9 1 --'.IJ.

1G

17 Traian Hersenj, Driigttş ( tt/1 sat din Ţara Oltului) - fiigiiraş. L '11itâ( i .wcialc (cetele
de c"pii), Bucureşti, 194�. p. 1 1 .
1 B l nf. Rafira Mailat, 74 an i , comuna Fcldioara, judeţul Braşo\' ( 1 2.VII I . 1 966).
1 U Vezi nota 9.
2 0 Ve z i nota 1 8 .
2 1 lnf. Maria Mcrchcşan, 62 ani, co m u n a Pcldio.ua, judeţ tii Braşov ( 17.I X . I 967).
22 Vezi nota 1 8 .
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Frumos îmbrăcate, fetiţele împreună cu "dărdaica" ieşeau apoi în curtea
gazdei unde au fost gătite şi ajutate ele către o femeie p ricepută într-ale cîn
tecului, şi făceau o "probă" care de altfel era şi cîntarea pentru gazdă.

hei dar-eloi- că

m

J

)

)1 } ) l
lo,

!o,

/o,

Taci dărdaică nu mai plînge,
I-lai, la, la, la, la,
Că pc tine tot te-om duce
Unde boii nu tc-o-mpungc
:'\ici tu lapte nu-i mînca
Să te doaic inima .
Vai săraca dărdaica
Cum o dor picioarele
C-a călcat ogoarele;
Cum o dor şi mînelc
C-a frămîntat moldele,
Mol dclc cu chitele 2:1.
,.Cîntarea o ziceau toate băictcle, numai dărdaica sta smerită" �·· . Pc
aceeaşi melodic se şi juca împreună cu " dărdaica " , făcîndu-se trei paşi înainte
şi trei înapoi. ln acest fel se umbla pc la toate casele oamenilor fie români,
germani sau m aghiari, începînd de dimineaţa şi pînă scara cînd " dărdaica"
se întorcea la gazda de unde a plecat, pentru ca acum să împartă banii şi
bomboanele primi te de la fiecare casă. Împărţeala se făcea în mod egal, numai
.. clărdaica" pentru faptul că ,.a fost mai înhăinurată şi că a obosit mai mult"
primea în pl us, bani şi bomboane. 1\şa s-a desfăşurat acest obicei al ,.dărdai
cci " pînă către anul 1 966. 1\zi, nu se mai întîlneşte În localitatea cercetată.
Din această suită de obiceiuri agrare face parte şi "mulţămita" sau ,.de
mulţămită" cum îi mai spun ţăranii coopcratori din Feldio;:ua.
Toamna, o dată cu terminarea muncilor agricole, adică cele aparţinînd
rccoltatului, ca: strînsul cartofilor, al sfeclei, culesul porumbului etc., şcfa de
echipă "discută cu fiecare din noi şi hotărîm ca să facem o masă de mulţă
mită cu toţi oamenii din echipa noastră: bărbaţi şi femei" To. Pentru buna
desfăşurare a petrecerii, fiecare familie contribuie cu "ce e de lipsă" �6. Una
aduce pîine, alta slănină, carne etc. 27 Mîncărurile servite la această petrecere
sînt : friptura , plăcinta, cozonacul . Ca băutură se serveşte rachiu şi vin . .. Aşa
se organizează mulţămita la noi ! Peste pădure - adică pc Ţara Oltului şi
1 Îrnavc - poate altcumva. Da la noi c tarc frumos" 2�"�.
�' 1
21

Vezi nota l H .
V a i not.l 2 1 .

�.-, Inf. Rafi r.1 Vişan, 5 6 am, wmuna Cri,lian, judeţul 13raşo,· ( 1 2.VIll. l966).
�" Vezi no1a 1 !l .
�7 V o i n <H a 2 1 .
28 Vezi nota 'J.
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Asemănătoare obiceiului prezentat mai sînt şi alte m anifestări populare
intilnite în Transilvania - ca de altfel şi în multe locuri din ţară - printre
care amintim petrecerile pe echipe şi brigăzi, iniţiate cu oc azia terminării însă
mînţărilor sau strînsului recoltei 2!!.
În prac·ticarea obi•ceiuiui p rezentat, momentul principal il constituie pc
trecerea, în care masa şi jooul dau amploare veseliei şi mulţumirii, trăiri închi
nate unui an ca.re şi-a împărţit roadele prin munca unită a ţăranilor coo
perator,i.
Obiceiurile prezentate, ca şi celelalte manifestări asemănătoare întîlnite în
Tara Bîrsei ori în alte zone etnografice din ţara noastră, ne oferă posibilitatea
de a trage cîteva concluzii.
1 . Dezvoltarea unei agriculturi intense, ca şi creşterea vitelor a generat
de-a lungul veacurilor o succesiune de obiceiuri ce reflectă p reocuparea oame
nilor pentru o cît mai bogată rodire a pămîntului. Fiecare dintre aceste obi
ceiuri dedicate fercil·i tăţii pămîntului, con\Stiwie mărturii ale vieţii poporului
roman, ale ocupaţiilor sale de veacuri. Căci diversitatea obiceiurilor de muncă
reprezintă diversitatea îndeletnicirilor oamenilor şi preocuparea acestora de
a găsi noi modalităţi în ceea ce priveşte rodirca şi înmulţirea produselor agri
cole şi animaliere.
2. Găsirea unor trăsături asemănătoare între difel'itele zone etnografice
apropiate şi îndepărtate în ceea ce priveşte obiceiurile de muncă, ne oferă posi
bilitatea Înţelegerii mai p rofunde a aspectului unităţii poporului roman. Cu
p rezentarea obiceiurilor din Fcldioara, în special " borda" şi "dărdaica", ne
apropiem de awleaşi pămînturi româneşti ale Banatului, Năsăudului, Munţilor
Apuseni, Tîrnavelor, Mărginimii Sibiului etc., unde întîlnim de asemenea stră
vechi obiceiuri comune p rintre care "cununa", "tînjaua", "Împreuna tu! oilor"
şi alteie 30 .
3. Din punct de vedere al conţinutului, unele din aceste obiceiuri Însă,
nu mai corespund mentalităţii oamenilor de azi. Paparuda, calendarul agricol,
nu pot convieţui cu descop0ririlc ştiinţei agrotehnicc, cu ştiinţa în general. Dar
o p arte a obiceiurilor ca "mulţămita", "plugarul" şi alte obiceiuri străvechi
trec, în condiţiile culturii socialiste, printr-un proces de integrare în viaţa sa
tului socialist, căpătînd o nouă funcţionalitate ce accentuează valoarea lor artis
tică, scoţînd mai bine În relief caracterul lor spectaculos J l .
Ce�r cetările viitoare vor sublinia noi aspecte în ceea ce p riveşte evoluţia
unui obicei sau altul, inspirate din munca şi năzuinţele oamenilor m uncii .
29 Monica llrătulcscu, Co11tribu(ii la cercetarea crea(iei 11ui de st rigiitur;, în Re·r..'i sta de
folclor, VI, 1961, 1 - 2 , p. 98.
�o T. Frîncu şi G. Candrea, Românii din Munţii Apuseni, llucureşui, 1 !l !l8 , p. 137-1 39;
Il. Cocişiu, Folclor muzical din : rîmava Mare, în Monografia jude( ului Tîmava Mare, Sighi
şoara, 1 943, p. 4 0 3 ; C. Brăiloiu, Dealul Mohului, cîntec ritual la claca .<ecerilului, cînd se }ace
" Buzduganul", în Sociologie româneascii, nr. 1 -2, februarie, 1936, p. 1 0 ; C. Catrina, Materiale
j ulclorice (În ms).
'11 Mihai Pop, Cîntecul popular 11ou, prefaţă la culegerea Folclor poetic IIOU, Bucureşti,
1 965, p. 10; rlorin Georgescu, Folclontl li 111işcarea artistică de amatori, În Revi.<ta de folclor,
1959, 1-2, p. 97.
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"BORDA", "DĂRDAICA" UND "MULŢĂMITA",
DREI BXUERLICHE BRXUCHE AUS FELDIOARA
(MARIENBURG IM BURZENLAND)

(ZUSAMMENrASSUNG)

Im Norden des Burzenlandes, beim Durchbruch des Altflusses zwischen
clem Baraolt-Gebirge uncl clem Perşaner Hohenzug (Geisterwalcl), auf cler von
Braşov (KronSitadt) norclsw:ilrts fiihrenclen Chaussee uncl Eisenbahnlinie liegen
clie Ortsehaften Bocl (Brenndorf) uncl Felclioarra (Marienburg).
Die Marienburg war eine Hauptfestung des Deutschen Ri tterordens und
wird 1 240 urkundlich erwăhnt.
Die Volksbrăuche im Allgemeinen - und diejenigen von Marienburg im
Besondern - sind sehr alten Ursprungs.
Auf Gruncl cler Untersuchungen iiber die Volksbrăuche im Zusammen
hang mit cler Arbeit bei cler rumănischen Bevolkerung von Marienburg wer
den besonders die Brăuche "Barda", "Dărdaica" und "Mulţămi,ta" besch11ieben.
"Barda" oder "Boarda" heiss t bei den Ortsbewohnem eine Krone, ein
Kranz. Der beschriebene Brauch ist das alte Fest bei Beendigung des Schnittes,
,, ein Brauch cler in cler Gegend von Năsăud (Nassod) unter cler Bezeichnung
,.Cummă" ( = Krone), im Altl)al als "Dealul Mohului" ( =cler Berg von Moi
chen; Mohu - Moichen, Ortschaft bei Sibiu), und in cler Umgebung von Sibiu
(Hermannstadt), in cler sogenannten "Mărginime" als ,.Buzduganul " ( Streit
kolben) bekannt ist.
Der Brauch "Drăgaica" - in Marienburg "Dărdaica" oder "Dîrdaica"
- wurde ersl)mals von Dimitrie Cantemir (im 1 8. Jahrhundert) beschrieben
und war anschetinend sowohl in cler Moldau und Walachei, wie auch in Sie
benbiirgen sehr verbreitet.
Zum 24. Juni, dem Johannistag, in cler Zeit "wenn cler Weizen reift",
besprechen clie 9-10 jăhrigen Mădchen aus derselben Gasse - zusammen
geschlossen in einer Schar - welches von ihnen zur "Dărdaica" (Schonheits
konigin) gewăhlt werden soli. Am Johannistag zieht die schon gekleidete
Mădchenschar - besonders geschmiickt ist die "Dărdaica" - von Friih bis
Abend singencl von Tor zu Tor zu allen Bauern : Rumănen, Deutschen uncl
Ungarn.
Zu den landwirtiSchaftlichen Brăuchen gehort auch die "Mulţămita", ein
Emtedankessen. lm HerbSit, nach Beendigung cler Kartoffel-, Zuckerriiben- und
Maisernte, beSipricht clie Gruppenleiterin m1t allen aus cler Arbeitsgruppe wann
=
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das Ernteclankessen mit allen Mitgliedern der G rup pe --- M:inner und Frauen
- statfinclen wircl.
Ăhnlichc Brăuche sincl auch andcrc volk�tiimlichc Fcstc aus Sicbcnhiirgcn
- wie auch in andercn Landcstcilen - wic zum Bcispicl dic Feicr cler Bcen
digung cler Aussaat odcr Erntc durch clic Arheitsgruppen uncl Brigaden.
Dic beschricbencn Brăuche, wic auch clic anclcren \'olksbrăuchc aus dcm
Ru rzcnland oder in andcrn ethnographischcn Zoncn Rumănicns, crlauhen uns
dic fcststcllung, dass sich durch clic Bcschăftigung mit Landwirtschaft und
Vichzucht im Laufe cler Jahrhundertc einc Rcihc von Brăuchen hcrausgcbilclct
haben, clic die Bcmiihungen cler Lanclwirte um einen moglichst hohcn Ernte
crtrag wiclerspicgeln. Allc cliesc cler Fruchtharkcit gcwiclmeten Brăuchc sind
Zeugnisse vom Leben des rumănischcn Volke� und scincn jahrhundcrtelangen
Beschăft.igungcn. Die Vicl falt cler Arbcitsbrăuchc wcist auf clic Vcrschicclcn
heit cler Beschăftigungcn cler Mcnschcn uncl ihrc Bcstrcbungcn hin, ncuc Wege
zur Vermehrung cler landwirtschaftlichen - pflanzlichcn uncl tierischcn Erzcugnisse zu finden.
Kiinftige Forschungen wcrden ncue Aspckte liber clic Entwicklung vcr
schieclener Brăuche feststellen konnen, die von der Arbeit uncl elen Hoffnun
gen cler Werktătigcn eingcgeben wurclen.
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CONTRIBUŢII LA STUDIUL PORTULUI DIN ŞCHEII BRAŞOVULUI
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OLIVIA MORARU

În studiul de mai jos, ne vom ocupa de portul acelora pe care N. Iorga
îi numea " ardeleni cu zeghe albă şi căciulă pătrată mare" 1•
Încă înainte de sfîrşitul secolului a,l XIX-lea se atrăgea atenţia asupra
fap tului că : " Portul bătrînesc al trocarilor (al românilor din Şchei) se pierde
pe zi ce merge şi se înlocuieşte cu hainele nemţeşti (orăşeneşti) numai ici şi
colea mai poţi zări azi (este vorba de anul 1 898) în zi de sărbătoare cîte un
moşneag îmbrăcat în portul străvechi de sărbătoare al părinţilor săi" 2.
Cu patru decenii în urmă, geograful N. Orghidan spunea că acest cartier
romSnesc, revărsat spre capătul de sud a.l văii Braşovului, pe terenul mai acci
dentat şi din ce în ce mai îngust, cuprinde case de obicei de proporţii reduse,
în majoritate construite din lemn şi acoperite cu şindrilă, ce se înşirau ca
mărgelele de-a lungul văilor adîncite, situindu-sc pe "costiţe" în dorinţa de
a beneficia cît mai mult de razele soarelui 3•
Lipsa terenurilor arabile mai întinse pe de o parte şi aşezarea şcheienilor
în imediata vecinătate a bogatelor păşuni pe de altă parte, au determinat
desigur, pe aceşti locuitori să se ocupe în primul rînd cu creşterea vitelor,
la început, a oilor şi caprelor, şi mai tîrziu a vitelor mari. Pc lîngă acestea,
încă din anul 1 503 îi găsim pe şcheieni,i braşoveni amintiţi în număr mare,
în registrul de vamă, ocupîndu-se cu cărău�tul şi nego�ul, mai ales de peşte,
făcînd din aceste ocupaţii, secole de-a rîndul sursa principală de veni turi.
Datorită acestor ocupaţii ajung la situaţii materiale înfloritoare, condiţii ce
vor aduce modificări esenţiale şi în port. Nu putem trece nici peste munca
istovitoare pe care o depuneau . şcheiencele la lucratul straielor " şi găitanelor \
atît pentru uz propriu cît şi pentru comerţ. Producţia de găitane şi straie
Iorga, Braşovul şi românii, Bucureşti, 1 905, p. 361 (86 1).
Sulică, Cîteva re/lexiuni asupra originei românilor braşoveni, În "Gazeta Transil
vaniei", 1 898, nr. 1 92.
a N. Orghidan, Ţara Birsei, în Coleqia Cunoştii11ţe folositoare, seria C, nr. 28,
p. 28-29.
4 Materia primă în confecţionarea straielor era lîna ţurcană. De la curăţatul lînii de
impurităţi şi pînă la ţesutul maiului în război, procesul de producţie se desfăşoară în aşa-numi
tele slonuri, şuri pe trei laturi închise. După· ce straiele erau ţesute se duceau la dîrstit în
Dîrste, de unde straiul se aducea înapoi finisat. Şcheiencele lucrau straiele fie în Şchei, fie ca
angajate În Dîrste.
5 Gijtanele se lucrau din fire de lînă seină vopsite negru sau din fire de mătase d;;
2 N" .
1 N.
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ajunsese pe la inceputul secolului al XIX-lea atît de însemnată încît valoarea
producţiei pe an se ridica la 399.000 fi. 6.
După cum se ştie Şcheii constituie o comunitate românească 7, avînd multă
vreme caracter rural, aparţinînd din punct de vedere administrativ oraşului
Braşov.
Din cîte cunoaştem, cele mai vechi menţiuni literare cu privire la portul
şcheienilor au fost publicate de către G. Bariţ.iu 8 încă în primul an de apa
riţie a revistei "Transilvania", precum şi de 1. G. Pitiş, primul care a dat
amănunte asupra portului femeiesc şi bărbătesc în "Gazeta Transilvaniei" din
anul 1888 9• Mai amintim menţitmile sau descrierile cu privire la acelaşi port
rămase de la N. Popu 10, N. Iorga 11, Maria Baiulescu 12, V. Sfetea 1 3, 1. Podea H,
precum şi a fraţilor Ion Muşlea 15 şi Candid Muşlea 16.
Aşa după cum se ştie, portul ca element de cultură materială, oglindeşte
modul de viaţă şi totodată nivelul artistic al poporului în procesul său de
dezvoltare.
În studiul privind portul din Şcheii Braşovului se poate vorbi de un port
mai vechi şi unul mai nou. Cel vechi s-a menţinut pînă la sfîrşitul secolului
al XVIII-lea şi începutul celui următor, perioadă de apogeu în starea mate
rială înfloritoare a locuitorilor şcheieni din epoca feudală. lncă din anul 1 792
breslaşii tîmplari braşoveni se plîng Comisiei Guberniale contra negustorilor
,.valahi" din Şchei şi spun că aceştia în urma unor libertă�i obţinute în prac
ticarea negoţului, au ajnns atît de bogaţi îndt " dărîmă casele pe care le-au
loouit strămoşii lor şi îşi construiesc aproape palate şi nu mai merg în căruţe
ordinare ca mai înainte ci în trăsuri" 17•
asemeni negre, importate. Pentru confeqionarea acestora se folosea troaca de ganan pe care
femeile o aşezau pe genunchi şi de care se prindeau 8-1 O ciocănele cu ajutorul cărora împle
teau firul.
6 L. J. Marienburg, Geographie des Gross/iir.<temhums Siebenbiirgm, Sibiu, 1 8 1 3, 1, p. 109.
7 P. P. Panaitescu, În Istoria României, II, 1962, p. 1 043.
B G. Bar.i ţiu, Despre portul ardelmilor, în "Tramilvania", 1, 1 868, 1 5 iulie.
9 1. G. Pitiş, Nunta în Schei pînă la 1830, În "Gazeta Transilvaniei", 1 888, nr. 66-67-68-69.
IO N. Popu, Schit<1 din istoria Braşovului cu .<pecial<t comiderare la români, Braşov, 1 883,
p 1 5-26.
I l N. Iorga, op. cit., p. 361 (861).
12 Maria Baiulescu, Femeia român<! din Scheiul Braşovului, În
"Gazeta Tramih·aniei",
XCII, nr. 44, din 28 aprilie 1929.
13 V. Sfetea, Monografia comunei bisericeşti române ortodoxe a sft. Treimi din Braşov
Tocile, Braşov, 1 930, p. 1 7-32. Cartierul românesc Şchei era împăqit în cinci vecinii: a Roa
murilor, a Nasipului, Cacova, Tocile, Coasta. Fiecare vecinie era condusă de cîte un tată
de vecin.
H 1 . Podea, Monografia Judeţului Braşov, I, Braşov, 1938, p. 70-71.
1 5 Ion Mu şlea Obiceiul Junilor braşoveni, în Studiu de folclor, Cluj, 1931, p. 3-7-t.
16 Candid C. Muşlea, Biserica S/t. Nicolae din $cheii Braşovului, I, Braşov, 1943,
p. 1 5-47.
17 Elena Limona, Coleqia Acte în legăturii cu breslele braşovene, În volumul "Arhivele
Statului : 1 25 de ani de activitate 1 83 1-1956°, Bucureşti, 1957, p. 3 3 1 .
,
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O dovadă şi mai grăitoare despre buna stare la care ajunsese o parte a
populaţiei din Şchci, este însăşi înfiinţarea la 1 8 27 a "Gremiului Român de
Comerciu Levan tin " . Scparîndu-se de "Compania grecească" , desigur că negus
torii români s-au bazat pe starea lor materială înfloritoare.
Tocmai această situaţie a permis pătrunderea în port a acelor piese, con
fecţionate din stofe şi mătăsuri scumpe, din care harnicele şi priceputcle şche
ience şi-au lucrat originalul costum românesc, pe care Maria Baiulescu îl de
scrie astfel : "o minunată podoabă este acest port cu rochiile largi şi din hro
cate de mătăsuri grele, cu veste gătite cu bumbi p reţioşi, cu marama sau şter
garul de borangic, subţire ca firul de păianjen, cu brînele minunate încheiate
în paftale de metal şi semănate cu pietre scumpe, cu salbe de galbeni la gît,
cu mantale de atlasuri grele, gătite cu blănuri, aşa numitele malotele" I R .
Este perioada în care locul ,.androacelor" de postav ţesut în casă, il iau,
pentru zilele de sărbătoare, "sumncle" din cele mai fine brocaturi din mătase
naturală, cărora li se zicea că sînt "în pielea şarpelui" , iar locul ştergarelor de
cap dintr-un fir de tort şi unul de borangic, îl iau numai cele de borangic.
În portul bărbătesc, saricile miţoase cu mîneci lungi pînă la călcîi, cu
laţele în afară, albe sau seine, sînt treptat înlocuite cu "spenţălul " căptuşit,
sau cu cel cu vulpi.
Dacă În vechiul costum şcheian, predominau culorile alb, negru, albastru
Închis, În cel mai nou constatăm diferenţieri sensibile, mai ales între costumul
femeiesc, şi cel bărbătesc. Ultimul, am putea spune că rămîne la acelaşi colorit,
pe cînd În cel femeiesc apar culori În nuanţele cafeniului şi verdelui.
Atît din costumul femeiesc , cît şi din cel bărbătesc se degajează puternic
impresia de originalitate pe care vechii locuitori ai "oraşului de sus", au ştiut să
o imprime fiecărei piese În parte.
Portul românesc din $cheii T3raşovului, deşi asemănător cu cel al popu
laţiei băştinaşe din zona Săccle , pînă la o anumită perioadă, reprezintă În linii
mari, un fenomen particular, provenit din diversificările tipului iniţial, care
considerăm că a fost tocmai cd săcelean.
În procesul de transformare au intervenit schimbări, întîi în portul feme
iesc �i apoi În cel bărbătesc.
Femeile şcheience purtau părul împletit În două cozi lăsate pe spate, înfă
şurate În gimbirul ce acoperea capul şi care la rîndul lui În zile de sărbătoare
era ascuns în parte, de frumoasele �tergare de borangic, cu care se îmbrobodeau
cu atîta migală. Şcheiencele îşi procurau această podoabă a capului de la femeilr
săcelence, cu deosebire de la cele din Satulung. Locul de întîlnire şi schimb era
" tîrgul straielor din Braşov" , unde şchciencele comandau ştergarclc sau le cum
părau pe cele aduse gata de vînzare, preferînd motivele din .decorul căpătîielor:
"prescura", "păhărelul", "şetranca" sau "şetrăncuţa" , " cornul berbecului " ,
" floarea dintre speteze", "puiul ă l mărunt" , "măseaua" ş i "trandahirul şche
ienesc " .
18

Maria BaiuJescu, op. cit.
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Nu putem t re c e peste descrierea succintă a gătelii capului fără să amintim
" conchiul pus l a ceafă " , .,nici prr�a sus nici prea jos", reali zat dintr-un covrig de
nuiele �i în făşurat. pentru a-i da grosimea necesară, cu diverse panglici. Tot cu
a jutorul unei p1ngl ici prinsă În două laturi şi t recută peste f runtc, conchiul era
fixat aşa cum am arătat mai sus.
Tia, din pînză de olandă de culoare albă, ana mînecile şi uneori şi piepţii
din .. şimizet" (tull brodat). La bcntiţa eli n j urul �îwlui si h gură. i i a era orna·
men t:tt ă cu şpiţură " (dantelă), iar la mîi n i cu . punlP i " din cat i fe :t rmic brodaţi
cu fir auriu. la costumul mai nou. p î n :l În p r i ma jumătate a s·�colului al X I X -lea
pumnii fi ind d i n nÎ11 7ă albă hrodaţi cu mă t:l sc. Se legau cu pan glidl ro�ie şi era u
demontabili. Nici În p or tu l mai ' cehi şi p ic i în r-d m ::� i nou nu s<: în tîl ncqc ii a
cu poale, ci numai aşa-zisul .. ciupag" a cărui distinqie o dau mînecile bogat
brodate şi l u n gimea deosebi t ă a acestora, ele aproximativ 1 m .
Despre i i ::� m!rcsii T . G. P i t iş spunea : . m i reasa era îmbrăcată cu iia pc
umcrc cu brătări de fi ru, Înl ocmai ca pum n i la mîncci pe piept cu flori tOT dt•
firu, cusute de anumite cusătorese cum era pe acea vreme "Făgărăşanca" şi
Duloica. Si mînecile la iic erau l un gi de cîn cl se încheie mai Întîi Învîrte:J. mîneca
pe braţ şi apoi o Încheia cu pu mn i de firu ele h ă i c r. Unde şi În piept aveau la ii
brăţare şi se Încheia pe dindărăt pentru că erau numai ciupagu, adecă fără
poale" 1 9.
Peste iie. indi ferent de anotimp se purta laibarul . fărut întotdeauna din
acelaşi material ca şi sumna şi şurţul . Pi c pţi i laihărului se Î'lchciau. dar numai
la mijloc, În cîrligute de metal l ă �înd libere extremele', cea de sus fiind decorată
cu 4-5-6 perechi de , sponcc " (nasturi elin metal. argint , argint aurit sau
..

.

.

am).

Am amintit În partea introductiYă două denumiri de fustă : androcul si
sumna, sau " rochia măcărăloaie" cum i se m ai spunea· acesteia din urmă 20 _
A ndrocul pentru zilele căldurna�e se con fcq i on a din .,ho!!asîu" (pînză
\'Înătă) iar pcn t m cele friguroasc din postav tesut În casă şi din "prizăl u "
(stofă d e lînă c u fir negru ş i c u unul . . mohorîtu" ) .
�umna, fusta el i n hrocaturi el e mătase natu rală Înccoc s ă se poarte d i n
p r i m a jumătate a secol ului a l X lX l ea l a Înce-put n umai Î n zile de sărbătoare
şi numai ele către femeile mai înstărite. Lun gimea ci er:1 determinată de înăhi
mea persoanei care o purta. trebuind sa bată călcîiele. Cele şase sau opt foi de
brocat erau prinse În talie Într-o bantă l at:!, î n pliseuri necălcate. Intotdeauna,
căptuşită cu pînză În patru iţe În acelaşi ton cu faţa, se tivea l a ooale cu
panglică din pluş sau cu şiret la culoare. Sumna se p urta cu şurţ şi fără şurţ.
La cele cu şurţ foaia din iaţă se punea elin materialul căptuşclii. T n cazul
acesta peste sumnă se lega şuqul, elin trei foi, de asemeni prins În banta de
purta. Motivele ornamentale preferate la mătăsurile din care îşi lucrau costumul,
u n ansamblu de piese ce ela o deosebită notă ele măreţie şi siJ?;uranţă celei ce îl
purta. Motivele ornamentale preferate la mătăsuri 1 e elin care îşi l ucrau costumul,
erau " trandahirul ", " l ăcrămioara" şi " schi eul ".
-

,

19 1. G . Pitiş, o p . cit . , în "Gazeta Tran•ilvaniei", nr. 69.
20 Elena Badea, infonnatOare În vîrstă de 68 de ani, Braşov-Şchei, str.

nr. 1 1 ; sept. 1964.
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Tn zilele de sărbătoare deosebite, la nunţi şi serbările .Junilor 21 neve s t ele
tinere se Încingcau peste laibăr cu brîul de argint, uneori suflat cu aur, cu cîte
9- 1 0 s a u chiar 1 2 rozete din argint cu ",umini" (rubine, sticl e colo rat e).
numtie naftc. Ambele capete ale brîului fiind prevăzute cu cîte o pafta c e se
pet recea una l in�:! cealaltă, se legau cu şiret şi panglici , ce atîrnau pc toa tă
lu n gi mea sumnci.
Jncălţămintca consta. pentru iarnă, din ciorapi de lînă, numiţi "şolovari'' ,
din cizme negre cu potcna vă, i a r mai tîrziu cu cnpor ", un fel de toc de lemn
îmbrăcat În piele, la m i j loc cu gît . . . mai subţiri sus şi jos mai late şi cu
potcoa,·ă de fier" 22.

"

"

Pc la mijlocul secolului al X I X-lea femeile purtau În anotimpurile nui
reci : scurtei ca, giubeaua şi malnteaua.
Prima se îmbrăca mai mult primăvara şi toamna şi se confecţiona dintr-o
mătase groasă de culoare nea?,ră, fără mîneci, căptuşită cu mesadă de hÎrciogi
sau cu postav de culoare închisă. La forma mînccilor cît şi la guler şi pe piept
avea aplicată blană de jder sau de vidră. Cu ajutorul celor două buzunare
aplicate pc partea superioară În dosul picpţilor. scurteica era ţinută pc spate şi
nu îmbrăcată pe mîini.
Tot îmbrăcate pe umeri, adică "împlăşcate" 2.1 se purtau şi maloteaua şi
giubeaua. Din ace laş i m aterial ca şi scu rteica, malotcaua şi giubeaua erau însă
lungi pînă la călcîi . :\ m bel e căptuşite cu blană se deosebeau prin decorul de la
gît al malotelei, mîneci şi piepţi, confecţionat di n blană de jder, sau de vidră.
p ie să ce aparţinea numai fe m e il o r ma i îns tări t e .
O piesă din îmbrăcămintea şcheiencelor de asemenea pentru anotimpurile
reci, despre care În cercetările noastre nu am mai putut culege date precise este
ghebuţa. Din cercetările anterioare însă asupra portului din Şcheii Braşovului.
efectuate de Louise Netoliczka a flăm că ghebuţa era asemenea giubelei Însă mai
scurtă, de culoare albastru-închis, mai mult de influenţă săceleană, dis
părută de timpuriu din port 21.
Portul fetelor şi fetiţelor era aproape identic cu cel al femeilor. Pe l a
1 4- 1 5 ani fete1e Începeau s ă f ie scoase la j o c. Dacă fata avea zestrea pre
gătită pentru măritat ieşea la joc în haine de mătase, gătită la cap cu
"conchiu". cu floare de m i rea să , cu o singură coadă l ăs ată pe spate. Părul,
fiind mîndria fetei cea mai de preţ, În cazul În care nu era bogat, se recurgea
chiar la cozi false. Cînd fata nu era " gata de măritat", ieşea la joc în androc
şi laibăr de postav, " şi care nu era gătită numai o ţÎră frezată şi tot cu două
coade, era şi cu panclică pe cap legată şi cu cîte o floare cu garoafa şi cu un
trandahir" 25• În portul fetelor întîlnim pie se aparte şi anume "vizita" sau
bluza, fie din mătase., fie din plt•ş, precum şi "boarta" (iia de jo s ), din mati21 Nu ne ocupăm În lucrarea de faţă de portul bărbătesc al junilor din Şcheii Braşovului.
port ce apare o dată cu serbările de primă vară şi care se folosea numai În perioada l'Îr se
desfăşurau acestea.
22 I . G . Pitiş, op. cit., în "Gaze t a Tramilvaniei " , nr. 69.
23 Elena Badea, informatoare.
24 Louise Treiber-Neroliczka, l'işc privind ernografia ma1 al�s a Ţă rii Bîrs�i. fişa nr. 328
(Arhiva Bisericii Sf. Nicolae din Şcheii Bra�ovului).
z:; Ibidem, fişa nr. 502.
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polon (pînză). Tn p1cmare fetele purtau vara "conduri" din piele şi pîslă
sau numai piele, cu tocul înalt din lemn, împodobiţi cu panglică şi cu un
nasture alh, iar iarna cizme ro5ii sau galbene cu copuri , cu carîmbul înalt
şi tarc, formînd un burduf În jurul glcznci.
Femeile trecute de 60-65 de ani nu mai purtau hainele de mătase, ci
androcul de postav, zăbunul negru, iar În loc de ştergar, o cîrpă neagră pc
cap. Dată fiind greutatea giubelei şi malotelei (se considera un act ele cur a j
la o femeie î n vîrstă dacă mai îmbrăca giubeaua), Î n zilele friguroasc purtau
doar scurteici cu jachcte din postav.
Mireasa, În ziua cununiei purta aceleaşi haine d.: mătase. sumna. şurţul,
laibărul şi giubcaua dacă era iarnă. Abia În ziua cununiei fata se Încin�?;Ca
pentru prima dată cu brîul de argint cu paftale. In jurul anului 1 900. mireasa
mergea la cununie cu "procovul" pe care n aşa i-1 aşeza pe cap. De forma
unei glugi, partea mai lungă atîrna oe spate, iar gluga oropriu-zisă era aşe
zată astfel încît "mireasa cu procovul în cap mergea la biserică, ea nu vedea
dccîtu josu, nu vedea pe unde merge ci o scotea şi o ducea naşa de mînă " 26.
Asuora modului în care bărbatii şcheieni purtau părul, G. Baritiu sounca:
" toţi bărbaţii ardeleni fără nici o distinqiunc de clasă trebuie să-şi lase bărbile
îndată de la cununia şi pînă la moarte iar pe capu se rădea mai toţi, lăsîndu-şi
numai cîte un moţiu în ceafă precum vediurămu pe seceleni şi pe locuitorii din
suburbiulu de sus alu Brasiovului pînă la revoluţiune" Tl.
In a doua jumătate a secolului al XIX-lea. cînd intervin modificări În
port, bărbaţii şcheieni Încep să-şi radă bărbile şi ,.moţiul" din ceafă, iar pc
frunte îşi lasă să crească părul, rotunjindu-1 numai.
Dacă În portul mai vechi existau unele asemănări Între cel femeiesc şi
ce l bărbătesc, În sensul materialelor din care erau confecţionate piesele prin
cipale (pînza de bumbac şi ţesături din lînă), În portul mai nou apar dife
renţieri remarcabile. Se menţine pÎnza de bumbac la confecţionarea cămăşilor,
precum şi ţesăturile de lînă la hainele de iarnă din zilele de lucru. Pentru
cele de sărbătoare vor fi utilizate postavurilc fine. Vara bărbaţii purtau
pe cap pălării negre, rotunde, din filţ (pluş), cu boruri late, tivite cu
aceeasi panglică ripsată neagră cu care era înconjurată şi calota. lama purtau
căciuli din blană neagră de miel, Înalte, drepte, potrivite pc cap. Cei mai
săraci purtau căciuli albe, mai scurte şi rotunjite la partea superioară.
Acelaşi acoperămînt al capului îl găsim şi la feciori şi la băieţi, cu ,deo
sebirea că părinţii purtau În zi de lucru pălării din oostav ţesut În casă. In
portul mirelui se remarcă căciula de barşon cu margine de jur împrejur din
vidră, numită "zagara" 28.
Partea superioară a corpului era îmbrăcată cu cămaşă din pînză de
bumbac, fără guler, cu mîncci largi Împodobite la marginea de jos cu motive
ornamentale geometrice, cusute direct pe pînză, la fel ca şi la poala cămăşii.
In portul mai nou, mîneca îşi păstrează lărgimea, fiind adunată, însă, în
26 1. G. Pitiş, np. cit.,

În "Ga7.eta Transilvaniei", nr. 67.
21 G. Bariţiu, loc. cit.
28 Elena Colacea, informatoare în vîrstă de 65 de ani, Braşov-Şchei, str. Podragu, nr. 4 ;
martie 1965.
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creţuri sau pliseuri, prinse În manşeta Întoarsă şi Încheiată cu doi nasturi.
Gulerul Întors ca şi manşetele se încheiau În doi nasturi marcînd În unele
cazuri starea socială din care făcea partea persoana respectivă. Între că
maşa de lucru şi cea de sărbătoare se constată deosebiri de croi. Ultimal
avea trecut mai jos de mijloc, printr-o "veacă " un Şiret cu ajutorul căruia
se strîngea În jurul mijlocului, astfel încît lungimea să nu depăşească genun
chii, formînd , totodată, un sîn care ţinea loc de buzunare.
Peste cămaşa strînsă, la bărbaţii tineri, În curea cu ţinte, iar la cei mai
În vîrstă cu brîul alb de lînă şi şcrparul colorat, cu buzunar, În zilele mai
puţin friguroase se îmbrăca ilicul din barche t alb cu găitane negre p e piept
şi apoi zăbuncle, fără mîncci, din acelaşi material şi cu acelaşi decor, realizat
din găitan negru. Iarna, În zilele de sărbătoare, îmbrăcau laibărul ce se În
cheia pînă sus cu nasturi din găitan, altcrnînd cu nasturi din metal, al căror
singur rol era să Împodobească haina, iar peste acesta puneau spenţălul căp
tuşit sau spenţălul cu vulpi. Lucrat din acelaşi material şi cu acelaşi decor ca
şi laibărul, spenţălul se deosebea, Însă, de acesta prin faptul că era mai lung
şi prevăzut cu mîneci. Găsim deosebiri În croi şi Între spenţălul de vară şi
cel de iarnă, primul avînd revere, iar ultimul încheindu-se pînă sus.
Aceeaşi Încălţăminte o purtau În toate anotimpurile anului. Cizmele, a
căror înălţime atingea genunchiul , se făceau din piele de oaie şi capră, pentru
zilele de lucru şi din piele de viţel pentru zilele de sărbătoare. Partea din
faţă, a cărei margine superioară arc tăietura În acoladă, este prevăzută cu o
rozetă din metal. Locuitorii mai În vîrstă îşi amintesc şi de " călţunii cu ca
rîmb larg şi înalt pînă la jumătatea fluierului piciorului, cu potcoave Înalte
şi Înguste" :..'9.
în continuare, ne vom ocupa, pc scurt, despre cele trei piese din îmbră
cămintea bărbătească ce acopereau corpul pînă jos şi anume : dulămiţa, gheba
şi bunda.
În zilele de sărbătoare, nu prea reci, peste laibărul şi spcnţălul căptuşit,
bărbaţii îmbăcau dulămiţa albă din postav, lungă pînă aproape de călcîic,
mai mult largă decît apropiată de corp, cu mîneci lungi, care se purta dcsche
iată. Decorul aplicat, din găitan negru la mîneci, pc piept şi pc cusătura de
sub braţ pînă la mijloc, dădea acestei haine eleganţă şi sobrietate, trăsături
ce caracterizează de altfel Î ntregul port bărbătesc din Şchei.
Gheba, din postav de culoare Închisă şi căptuşită se încheia la gît cu un
nasture din găitan şi se îmbrăca numai pe umeri, adică se împlăşca, cu toate
că, la fel ca şi malotcaua, avea mîncci.
Pentru lungile drumuri pe care şcheienii le străbăteau cu cărăuşitul şi
negoţul, bunda avea rolul să-i protejeze de intemperii. Ca şi gheba, bunda
era l ungă, însă căptuşită cu blană de miel în interior, iar pe feţel e picpţilor,
două fîşii de blană de vulpe alcătuiau singurul decor. În dreptul buzunarclor,
cele două tăieturi ce permiteau scoterca braţelor şi susţinerea bundci pe umeri,
erau de asemeni Împodobite cu Llană.
m.

29

Giuvclcă Gheorghe, informator în vîr�tă

1 2 4 ; �cpt.

1965.

de 71 de

.un,

13raşov-Şdtci, str. Pc 'locilc,

•
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Studiind portul din �cheii Braşovului constatăm că, inegalitatea econo
mică dintre înstăriţi şi cei mai săraci, iese la iveală nu numai sub aspectul
cantitativ ci şi sub cel calitativ al materialelor din care populaţia îşi con
feqiona îmbrăcămintea.
În sprijinul celor afirmate, dăm mai jos cîteva denumiri de piese din
îmbrăcămintea şcheienilor, menţionate În tabelul hainelor şi preţurilor din
1 794, pc care ţcchiul croitorilor români Jin Şchci îl păstra În lada breslei :
8 chiurc mai prost (bundă)
" 7 chiurc mai bun
21 dulamă bună
22 dulamă mai proastă
2.3 giubca de postav
24 giubca mai proastă" ::o.
În urmare cele "mai bune " haine erau destinate oamenilor ma1 înstăriţi
1ar cele " mai proaste", celor mai săraci.
Studierea multilaterală însă a portului romanesc din Şchei, mai ales a
gătelii capului şi podoabelor, temă ce va constitui subiectul unei alte lucrări,
ne va permite să scoatl:m În evidenţă printr-o mai amplă exemplificare dife
renţierea socială destul de accentuată a locuitorilor acestei vechi aşezări ro
mâneşti.
Din contactele îndelungate În timp , cu satele din jurul Braşovului şi cu
n aţionalităţile conlocuitoarc au rezultat unele Împrumuturi şi influenţe re
_
Ciproce.
Astfel, românii au Împrumutat În portul femeiesc brîul metalic lucrat
de meşterii braşovcni. Acest Împrumut n-a fost o simplă preluare mecanică,
ci ca în majori tatea preluărilor creatoare, româncelc au manifestat preferinţe
p!.!ntru brîul mai lat, la care ro,:etdc sînt aşezate pc bandă aurie, pc cînd
la brîul săsoaicelor ele sînt dispuse pc bandă argintic.
În portul bărbătesc, spenţălul, atît prin denumire cît şi prin croi indică
influenţa săsească.
De altfel, cum era şi natural, naţionalităţile conlocuitoare au preluat la
rîndul lor unele aspecte de cultură populară din portul românilor. Atît În
portul ceangăilor din Săccle, care au preluat aproape În Întregime portul
bărbaţilor români, cît şi în portul mai vechi al saşilor au pătruns cioarecii ro 
mâneşi, fapt explicabil şi prin calitatea excep\ională a pănurii din care erau
confeqionaţi.
Populaţia românească din Zărncşti a Împrumutat din portul şcheienilor
piesele de îmbrăcăminte cu aceleaşi denumiri, deosebindu-se Însă prin mate
rialele mai dure şi mai ieftine din care şi le lucrau . .\ceasta se explică prin
contactul direct, ocazionat de practicarea de-a lungul secolelor a aceleiaşi ocu
paţii: cărăuşitul.
Cu toate că, aşa cum am mai arătat, portul din Şchcii llraşovului Începe
să dispară de pc la sfîrşitul secolului al XI X-lea (unele piese unicate păstrîn
du-se în coleqiilc Muzeului din Braşov, ca de exemplu bunda), se mai pot
vedea încă şi azi, în zilele de sărbătoare de peste an, bărbaţi, dar mai ales
femei, îmbrăcate în costumul tradiţional românesc.
I 'H6, p. 13.
;JO
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Fig. 1

-

Şcheiancă În port de sărbăware, legată la cap cu gimbir.
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fig. 2
Femeie din ŞdH:ii Braşovului În portul de sărbătoare cu
maramă de borangic, iic cu pumni, laibăr cu sponce, cordon metalic
cu naftc, sumnă şi. Şl.\f\· -
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Fig. 3

-

Şcheiancă în fort de sarbatoare; marama de borangic cu
motivu utrandahirul şcheienesc".
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Fig. 4

-

Spenţăl bărbătesc fără vulpi, cu nasturi din argint.

http://cimec.ro - http://istoriebv.ro

BEITRiX.GE BETREFFEND DIE VOLKSTRACHT AUS DER OBEREN
VORSTADT (ŞCHEI) BEI BRAŞOV (KRONSTADl)

(ZUSA;\C.IENI'ASSLN<;)

Dic Verfasserin gibt cine kurzc Darstcllung des landschaftlichen Rahmcm
und cler geschichtlichen Bedingungcn, clic bestimmte Besonderheiten cler Volks
tracht beeinfluf)t haben und gcht dann auf die ăltesten und wichtigsten Schil
derungen (von Gheorghe Bariţiu 1 8 68 u. a.) cler Volkstracht aus cler Obcren
Vorstadt Şchei von Braşov (Kronstadt) ein.
Diesc Volkstracht hat im Laufc der Zeit zahlreiche W'andlungen crfahren.
Einc Untersuchung der Trachtcnstlickc ergibt, dai) es bis zum Ende des
l Il. und bis zum Bcginn des 1 9. Jahrhunderts - in einer Zcit des Wohl
standcs cler Be wohner cler Oberen Vorstadt (�chei) in cler feudalen Epoche cine sogenanntc "ă1tere Tracht" gab.
In dieser Zeit dringcn an Stclle dcr hausgewebtcn Tuche die fcinsten
Scidcn- und Wollstoffc - cingefi.ihrt durch die Kronstădter Kaufleute bzw.
durch clic Fuhrlcutc aus Săcelc, Zărneşti u. a. - in clic Tracht cin. Diesc
fcinen Gewcbc verlcihcn cler "neueren Tracht" cler Oberen Vorstadt cine
bcsondere Wlirde.
In cler "ăltcren Tracht" hcrrschtcn clic Far ben weiss, schwarz und dun
kclblau vor, in der "ncuercn Tracht" kommcn dazu braune und grline Farb
tonc in allen Abstufungen vor.
D ie Wandlungen cler Tracht vollzogen sich zucrst in cler Frauentracht,
uncl clann in cler Mănnertracht.
Zur Frauentracht gehorcn cin Kopftuch ("Gimbir") und ein "�tergar"
gcnanntes seidenes Schleicrtuch zur Becleckung des Kopfes; dann ein Hemd
("lia"), bei clem nicht nur das "Şpiţură" gcnannte Spitzemnaterial charak
tcristisch ist, sondern noch mchr cler Schnitt uncl clie ungewohnlich langcn
.i\rmel, die in Manchcttcn ("Pumni" =-= Făuste genannt) aus rotem Sarut mit
Goldfaclen endigen. Das Lcibchcn ("Laibăr") mit Spangen ("Sponce"), cler
Rock ("Sumna") und clic Schlirzc ("Şorţ") sincl alle aus Naturseiclcn brokat
gcarbeitet. An dcn grosscn Fcicrtagen des Jahres trugcn clie jungcn Frauen
liber clem Leibchen cincn Giirtcl aus Silbcr, cler manchmal auoh vergoldet war.
In cler kalten Jahreszeit trug man zusatzlich im Freien pelzgcfiittcrtc
Klcidungs�tiickc aus fcincm �lolltuch, wic z . B. clic kurze Jackc "Scurtcica" ,
den mit Schaffcll gcfiittcrtcn Mantcl " Giubcaua" und cine A rt Mantcl cler
2 )•
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mit Fuchs gefiittert uncl mit Marclerfellen verbrămt war uncl "Maloteaua"
hiess.
Die Mănnertracht war einfacher als clic Frauentracht. Sie bestancl aus
cincm langcn wcisscn Baumwollhcmcl mit Umlegekragen uncl mit gesticktcn
Manchetten, clas tibcr clem Giirtcl gcbauscht iiber cler Hose getragen wurcle;
aus einem mit Litzcn versehenen \Vollstoffwams ( "Ilie"), einem kurzen ăr
mellosen Barchentkittel "Zăbunel" uncl eincr enganliegenclen clunkelbraunen
Stoffjackc " Şpenţel " (Spcnzer) clic pclzgcfiittert und oft mit Fuchskragen
verschcn war.
An kaltcn Tagen trug man eincn langen weissen Stoffmantcl ( "Dulă
miţa") bei festlichen Gclcgenhcitcn, odcr clcn Pelzmantel "Gheba" aus Fuchs
fell. Auf langen Fahrten und als Alltagsmantel zur Wirtschaft clientc clie
"Bunda" aus Schaffell.
Aus cler Untersuchung der Volkstracht der Oberen Vorstadt (Şchei) er
gibt sich eine Verschiooenheit cler Tracht nach sozialer Zugehorigkeit, Aher
uncl Stand, sowie die wechselseitigen Einfliissc uncl Beziehungcn zu clen Trachtcn
cler mitwohnenclen N ationalităten .

VERZEICHNIS DER AlllllLDUNGEN
A /JI,.

1

Prau aus dcr Obcrcn Vorstadt (Şchci) in Fcicrtagstracht mit dcm Kopfturh
,.Gimbir".
Abb. 2
Frau aus Jer Obcrcn Vorstadt von llraşov (l).ronstadt) in hicnagstradn mit dem
seidencn Schleicrtuch, dem Hemd mit Manchcnen, dcm Leibchcn mit Spangen, dcm ( ; iincl aus
Edelmctall mit Edclstcinen.
Abb. 3
Frau aus Jer Obcrcn Vorstadt mit Scidenschleienuch mit dem Ziermotiv ,. Vor
stădtcr Rose" (Trandahirul şcheiencsc).
Abb. 4
Stoffjackc .Şpenţăl" (Spcnzcr) ohnc Fuchskragen, mit Silberknopfcn.
-

-

-

-
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PORTRETUL IN PLASTICA BRAŞOVEANA

de DINU VASIU

Se spune că omul este un rezumat al universului ŞI Imaginea sa, por
tretul, poartă în intima sa structură, tîlcul adînc şi cuprinzător al teme
rarei afirmaţii.
Mai adăugăm că toată mişcarea umană, către un ţel de fericire întot
deauna destul de aproximativ Înţeles, dar dorit mereu cu ardoare, nici
nu poate fi portretizată altfel decît cu trăsăturile promotorilor ei, trăsă
turile omeneşti.
Omenescul, ca sinteză a lumii înconjurătoare, ca ideal către care con
verg inevitabil şi necesar toate tendinţele, iată ce tezaur inepuizabil de expresii
ne oferă portretul.
Intr-o plimbare prin muzeul Luvru, spre exemplu, Întîl�i � trei por
trete cu semnificaţii fundamental diferite, capodopere de prestigiU mondial,
cu atît mai semnificative prin valoarea lor artistică.
Este portretul sculptură al Scribului egiptean, cu figură şi mai ales pri
vire de o uluitoare vitalitate. Privire deschisă larg, vie şi concentrată, scru
tează şi Întreabă. Necunoscutul bine interogat va răspunde întotdeauna.
Omul descifrează astfel un crîmpei din enigma vieţii, a naturii.
Ne oprim apoi lîngă portretul Monalisei del Gioconda de Leonardo da
Vinei, misterios, complex şi contradictoriu, transfigurat şi adîncit În splen
doarea sa enigmatică. Ce taine ascunde? Este omul, enigmă el însuşi, ce se
cere dezlegată.
Nu departe În spaţiul exp oziţiei, la distanţă de două secole în timp,
ne Întîmpina "Dantelăreasa" olandezului Ver Meer van Delft, În care este
evocată liniştea şi farmecul căminului. Clipă modestă dar de nepreţuit din
viaţa de toate zilele. Prin fineţea execuţiei şi omenescul interpretării, pare
o lacrimă de cristal desprinsă din dragostea de viaţă şi compasiunea artis
tului pentru semeni.
Străbătînd astfel veacurile, întruchipînd i postazele diferite de concepţie,
preferinţe şi sentiment, portretul rămîne În ultimă definiţie emblemă a spi
ritualităţii umane.
Să urmărim şi În cadrul mai restrîns al plasticii braşovene, reuşitele
portretistice, care nu sînt puţine şi nici de mică importanţă, purtînd ca o
marcă distinctivă seriozitatea gîndirii, sinceritatea şi discreţia manifestării.
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Albiei largi a şuvoiului în care toţi sînt cuprinşi, cei mai dotaţi. şi ori
ginali dintre artişti, reuşesc chiar să-i îmhogăţeacă configuraţia cu nm mean
dre, absolut personale.
Pentru ţara noastră, pentru spaţiul Braşovului În speţă, dacă extindem
investigaţiile pînă către izvoarele artei noastre naţionale, putem găsi portre
tul cuprins în repertoriul motivelor plastice decorative, cu care artistul
ţăran îşi Împodobea cadrul său de viaţă.
Portretul, ca element decorativ de artă populară, nu intră În preocu
pările prezentării de faţă. Amintim numai În treacăt, că chipul omului, aşa
cum se iveşte din scoarţele ţărăneşti, cusături, crestături, păpuşi de lut sau
turtă dulce, ca o floare cu ochi sau alt ornament umanizat, În viziunea
ţăranului reprezenta o concepţie despre lume, personifica mai ales virtu
ţile primare ale naturii.
Din această străveche origine de gîndire şi viziune plastică îşi trage sem
nificaţia, transmutată În arta cultă modernă, celebra statuetă a lui Brâncuşi
"Cuminţenia Pămîntului".
O medievală origine, În care portretul aşa cum îl Înţelegem astăzi, îşi
află strămoşul, este portretul votiv, din frescele bisericeşti. Sînt chipurile
de ctitori bizantin-decorative, desprinse de materie prin stilizare, Înveş
mîntate sp iritual în strălucitoare ornamente aurite, venerabile siluete alătu
rate sfinţilor, În sfera imaginară a transcendentului.
*

Ţara noastră nu trece prin marea mişcare culturală şi artistică a "Renaş
terii" secolelor XV şi XVI. Alcătuirea medievală şi arta sa de stil bizantin
este atotputernică la noi pînă la începutul secolului XIX. Slabele ecouri care
pătrund pînă În spaţiul nostru aparţin perioadei de decadenţă artistică de
după Renaştere cînd, prin imitaţia servilă a antichităţii şi rutina meşteşu
gului ridicată la rangul de ideal artistic, se ajunge la neoclasicismul academic,
steril şi convenţional.
In cetatea de coroană a Braşovului, cu producţia de mărfuri şi comer
ţul său înfloritor, conducătorii de breaslă, dregătorii oraşului, ţin să lase ·
posterităţii chipul lor.
Artiştii timpului execută impunătoare şi severe portrete În stilul neo
clasic acarl�mic, foarte potrivit ca să înfăţişeze cu bogăţie ele amănunte ves
timentare, În atitudini marţiale, uneori Întregind imaginea cu steme heral
dice şi inscripţii, pe amhiţioşii juzi braşoveni.
Muzeul judeţean Braşov deţine o importantă colecţie ele portrete cu juzi
braşoveni, portrete efigie, meni te să glorifice puterea lumească a bogăţiei şi
rangului social.
Perucile În grele plete ondulate, albele jabouri din jurul gîtului, sacou
rile de catifea roşie sau albastră, după moda franceză de rafinată galante
rie ce se impunea peste tot În Europa, sînt purtate cu demnitate şi auste
ritate, figurile desprinzîndu-se monumental din negrul fondului.
Cele mai vechi portrete sînt din secolul al XVI I-lea, realizate de meş
teri necunoscuţi.
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Il vedem pe Johann Traugott Seuler von Seulen, "judex Coroncnsis"
cu trăsături cărnoase şi energice, privire scrutătoare.
Tot din neamul Seulerilor, ne impresionează tinereţea şi distincţia lui
Joseph Gottlieb Seuler von Seulen, mort foarte tînăr, înfăţişat în uniforma
de student la Jena.
Un alt judecător, consilier gubcrnial Samuel Hcrbert von Hcrhcrtshcim
este o apariţie înalt aristocrată, cu chipul subţire, ascetic, spre deosebire de
fiul său Samuel Herbertsheim, de o mai opulcntă vigoare.
Sever şi încruntat este chipul lui Georg Franz Klompe care a mai
deţinut la începutul secolului al XIX-lea demnitatea de "Oberrichter".
Singurul nume de pictor cunoscut de la sfhşitul secolului al XVIll-lea
este J. M. Stock ( 1 7 42-1 800) de la care avem portretul lui Samuel Joscph
von Seulen, căpitan de grenadieri.
Un pictor renumit de la Începutul secolului al XIX-lea este Fr. Neu
hauser ( 1763- 1 8 3 1 ).
Portretele sale de bărbat si femeie, personaje din lumea breslaşilor de
vază, sint de o prezenţă atît de vie, cu umor şi pătrunzătoare observaţie,
indt depăşesc limitele convenţionalului şi le putem asemui cu umanisticele
şi savantele portrete ale unui Holbein.
Apartenenţa la Braşov, a acestor vechi pictori cunoscuţi sau anonimi
este trecătoare, dar prin opera lăsată aici, prin influenţa cultural-artistică
exercitată, se integrează firesc În patrimoniul artistic braşovean.
Secolul XIX este perioada de formare a statului naţional român şi de
cucerire a independentei sale cînd tînăra intelectualitate hrănită cu idealu
rile umanitare ale revoluţiei franceze, dădea o nobilă orientare către un ţel
social şi naţional mişcării artistice, abia infiripate din vremea lor.
Pictorii braşoveni Mişu Popp ( 1 8 27 - 1 892) şi Constantin Lecca (1 8071 887) participă cu insufleţire la evenimentele care au culminat cu revoluţia
din 1 848 şi Unirea Principatelor din 1 8 59, făcînd din arta lor un indemn la
emancipare naţională, pentru unire şi libertate.
Amindoi artiştii, Într-o măsură mai mare Misu Popp, au realizat por
trete investite cu un mesaj social şi patriotic evident. Tn primul dnd ca
intenţie, wgrăvind chipuri de oameni de seamă din istoria patriei şi din
viaţa socială şi culturală contemporană. Prin pilda infăptuirilor lor, rămîn
exemple vrednice de u rmat, înfăţişate marelui public, indemnuri suhînţelese
pentru noi eforturi pe calea propăşirii naţionale.
Mijloacele de exprimare sînt tot cele convenţional-academice, dar o
sdnteie din avintul revoluţionar cu care au fost concepute se aprinde în
priviri, dă viaţa figurilor.
Din colecţia foarte bogată a muzeului În opere de Mişu Popp, în fă
ţişăm figura vulturească, oţelită a lui Mihai Viteazul, cu cuşmă pe cap şi
mantie înfăşudndu-1 maiestuos peste armură, chipurile supte, osoase, dhze,
de martiri ai neamului ale lui Horea, Cloşca şi Crişan, pe Avram Iancu in
uniformă militară, pe Alexandru Ioan Cuza intruchipînd demnitatea şi hota
rirea unui popular conducător de ţară, figura inteligentă, de o generoasă
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bonomie a lui Mihail Kogălniceanu, chipul luminos al marelui poet naţional
Vasile A lecsandri.
tn t răsăturile lor artistul s-a străduit să imprime virtuţile morale şi de
caracter ale unor model e considerate ideale, cu mijloace plastice ingrate, mai
mult descriptive decît evocatoare, aşa cum stilul academic şi mentalitatea
vremii îi permiteau.
I mperativul social al artiştilor de a realiza În opera lor un larg dialog
cu marel e public, dă artei plastice un caracter popular. Pictorii descoperă
curînd frumuseţea aspectelor obişnuite de viaţă şi ia astfel n aştere pic
tura de gen.
În portret sînt imortalizate trăsăturile inedite, pitoreşti, bogate În expre
sie ale oamenilor simpli, din lumea meseriaşilor, negustorilor, ţăranilor, cu
multă afeqiune pentru modelul pictat, cu o nevoie elementară de poetic,
născută din farmecul particular al lucrurilor.
Este ceea ce numim Într-un termen generalizat "capul de expresie",
mult înrădăcinat În obişnuinţa pictorilor, pînă În zilele noastre.
Pictura de gen a uşurat artiştilor depăşirea graniţelor academismului,
către exprimarea tot mai liberă a realismului modern.
Dintre vechii pictori braşoveni, cel dintîi care ne-a lăsat admirabile
capete de expresie este pictorul Friedrich Miess (1 854-1935).
El Însuşi ridicat din mediul muncitoresc (a fost pielar În tinereţe şi
pictura a deprins-o mai mult ca autodidact), Miess lucrează pentru o clien
telă modest Înstărită, portrete de sinceră şi pătrunzătoare observaţie şi
pentru tipologia figurii şi pentru amănuntul semnificativ, pentru culoarea
locală, sau mediul Înconjurător.
În unele din portretele În mărime naturală vedem femei sărbătoresc
împodobite, pozînd În grădină, alături de tulpina unui trandafir înflorit.
Asemănarea sugestivă a trandafirului cu frăgezimea de roză petală a obra
zului feminin este sesizantă. Dar cel mai mişcător portret de Miess din patri
moniul muzeului este un profil gingaş de tînără săsoaică.
Blondul specific germanie al figurii, cu aureola argintie a părului strîns
în coc, duioşia necăutată a expresiei, intimitatea şi familiaritatea ţinutei.
pepitul măiestrit redat al îmbrăcămintei, finisajul de bijuterie, fac din acest
portret o capodoperă a artistului.
Din aceeaşi perioadă, Fritz Kimm ne-a lăsat portrete În pictură şi desen
de frumoasă şi calmă expresie, într-o factură tehnică originală şi superioară.
Mai amintim de precocele şi uimitorul talent care a fost Tamas lmre,
fiu de muncitori săraci, mort la vîrsta de numai 25 ani. Puţinele portrete,
dar mai ales autoportretele sale, cu expresia unei eroice dar niciodată măr
turisită suferinţă, de romantică visare şi nădejde, pot sta alături de cele ale
maeştrilor olandezi ai picturii de gen.
Alţi creatori de capete de expresie au fost Emil Maximilian, fratele
cunoscutului acuarelist Valeriu Maximilian, de la care deţinem cîteva vigu
roase desene în cărbune şi Tarasov Stavru ( 1 8 8 3-1 963), care şi-a petrecut
ultimii ani la Braşov.
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Dintre contemporani, majoritatea pictorilor vîrstnici rămtn credincioşi
capului de expresie, potrivit concepţiei şi facturii la care s-a fixat fiecare.
Ncme� A ndrei, cu finete si exactităti miniaturale, Conrad V cleanu. r u
un sobru sentiment al culorii. Ştefan Mironescu, un moderat impresionist, În
h rgi şi măiestrite îmbinări de tuşe.
Tn acelaşi cadru se cuvine aşezaţi artişti ca Hi.i bner Carol, Wegg Eugen.
I.eiter A rtur. 7:incovschi Grigore. Mih ;� i P<·trescu.
Pe lîngă observaţia lini�tită si contrm nlarca plină de afeqiunl.'. În artă
s-a menifestat În to;:�te timpurile şi mai ;�]cs În eooca nn:.stră. zbnciumul inte
rior al artistului, ncliniştile sale. aspiratiile sale către un i deal nclămurit.
A răspunde la Întrebări chinuitoare, ::t căuta solutii la nrvni im nerioasr
tin de drama existenţei. Reflectarea dramei în artă a creat modalitatea exprc
sionistă.
Este o accentuare, o ex altare a expre�iei . ca să măre;�scă puterea de im
presionare a im::tginii; cînd formele capătă sinuozit:ltca stărilo r su fleteşti, cu
lorile devin înflăcărate şi evocatoare.
Cum am mai spus, expresioni smul aparţine tuturor timpurilor, ca o tră
�ătură specific şi permanent umană, dar cu pregn::tn\ă aparţine momentelor
celor mai intens dramatice prin care a trecut omenirea.
Tn arta evului mediu. Însuşi goticul. cu se,·eritatea. excesiva monumenta
litate şi copleşitoarea sa aspiraţie către înălţimile cerului este expresionist.
Tn epoca modernă, c11 tragedia celor două războaie mondiale, cu criz,...
economice, cu mişcări sociale, expresion ismul renaste ca un denunţ plastic
�i mărturie a tuturor vicisitudinilor, ca un disperat şi nobil efort de a ieşi din
tmpas.
Pentru Braşov, reprezentanţi ai expresionismului În portret sînt Hans
Eder ( 1 9 1 0-1 960) şi contemporanul Friedrich Bomches.
Hans Eder, coleg de generaţie cu expresionistul austriac Oscar Kocoscka,
a studiat la Mi.inchen şi a adapta violenţele de culoare si formă ale expresio
nismlilui german la o viziune personală mai echilibrată, de un viguros realism.
Portretele lui Eder sînt compoziţie, atitudine, un mod de a fi. Este
portretist de caractere accentuat conru rate.
ll pasionează portretele de personalităţi, care printr-o îndelungată prac
tică a profesiunii lor a jung să o mărturisească cu Întreaga lor înfăţişare, ca
şi prin intime gesturi semnificative.
Astfel prind viaţă portrete tipologicc de scriitori, in!?;ineri, arhiteqi, me
dici, actori, regizori, pictori, arătaţi Într-un cadru adecvat, Împreună cu uneltele
profesiunii lor, Într-un moment de concentrată activitate creatoare.
Sînt remarcabile şi bine cunoscute portretele lui Octavian Goga , Păstorel
Teodoreanu, arhitectul Schuller, doctorului Depner şi ale multor altor perso
nalităţi.
Pe regizorul Simionescu, portret din patrimoniul muzeului, îl vedem
aşezat la o măsuţă În foaierul teatrului, gesticulînd nervos, preocupat şi
antrenat În dinamica punerii În scenă, furat parcă de curgerea interioară a
acţiunii dramatice.
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Expresionismul lui 1-Ians Eder constă În dinamisn1ul frămÎntărilor lăun
trice pc care le exprimă cu trăsături nervoase, energice, cu un colorit dogoritor
şi sobru.
La pictorul Friedrich Bomches, mai romantic şi mai poetic, expresionismul
tine mai mult de fantezie decît de aprofundare psihologică şi sentiment.
Contemplativ şi Înzestrat cu o mare sensibilitate a tuşei, personajele sale
apar oarecum fantomatic dintr-un misterios crepuscul, sau promiţătoare zori
do zi.
Clarobscurul său este pictural . Negrul atît de mult îndrăgit de artist
nu apasă ci invită pard la o călătorie În adîncimi necunoscute. Este ca o
nocturnă pooulată cu visele si asoiratiilc artistului.
Portretele: chipuri de fetiţe, femei tinere sau În vhstă, bătrîni pescari,
sudori În haia de lumină dogoritoare din faţa cup toarelor. sînt prinse În
trăsături spontane, rezumatin. frîn wri de viaţa Întregitc de atmosfera ce
le-o creează ca o nărerc. ca o bănuială.
Mare parte elin tensiunea dramatică a imaginilor sale stă dincolo de
aspecte, în ceea ce lasă să se Întrevadă, să se ghicească.
Foarte reprezentativ pentru acest fel de expresionism nostalgic, mai
mult de sugestie, nedureros, este portretul exous în muzeu "Femeia cu ceaşcă".
Dintr-un fond negru, cu rezonante rosii albăstrui, În toaletă neagră de
seară, se desprinde silueta elegantă a unei femei. Figura poartă pecetea unor
amare experienţe de viaţă, de mult trecute. A cum priveşte cu pătrundere şi
hlazată Înţelegere.
Evoluţia firească a reprezentarii nla�tice duce de la aspectul particular
către caracterizări şi definitii largi, de Ia ceea ce deosebeşte un lucru de
altul. la ceea ce este comun tuturor lucrurilor, sau unei categorii de lucruri.
A cest proces de sinteză pbstică este la noi În ţară orientat către con
turarea noilor realităţi si Împliniri. către prefigurarea plastică a unui ideal
social, Ia Împlinirea căruia sînt mobilizate cu un mare avînt, toate energiile
fizice şi spirituale de care dispune poporul no�tru.
Ia astfel naştere portretul de sinteză spirituală, prin care se defineşte o
Întreagă categorie socială, o generaţie, un ideal de viaţă.
Tn acest gen de portret trăsăturile umane nu se mai referă l a o persoană
anumită, ci Întruchipează o concepţie, o idee, au valoare de simbol.
Din Braşov, pictorul Mattis-Teutsch ( 1 884-1 960), artist de avangarda,
unul din creatorii abstracţionismului de fond. de spiritualitate, alături de
Kandinschi şi Klee Împreună cu care a lucrat şi expus, În ultima sa perioadă,
mai ales după 1 944, dă conţinut şi expresie socială , înaltelor abstracţiuni
plastice Ia care a ajuns.
Yn concepţia sa, diferitele modalităţi sociale, intelectualitate, muncă ma
nuală, avînt constructiv, solidaritate umană, maternitate etc., au corespon
denţe plastice În forme şi proporţii specifice, În sensuri ale liniilor, În nuan
ţări cromatice.
Viziunea sa plastică o cunoaştem din numeroase studii de comp07.iţie cu
teme sociale, menite realizării unor mari fresce şi din cîteva portrete, mai
bine spus portretizări.
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Tot in sfera portretizăriior, pentru o mai aprofundată inţelegere, amintim
doar tangenţial şi de poeticele imagini numite de artist "flori sufleteşti",
de asemenea portretizări, apelîndu-se la frăgezimile şi purele armonii florale,
pentru a da chip văzut, prin analogie, celor mai candilde sentimente.
Portl'etizările propriu-zise imbină monumentalul geometric şi filozofic din
studiile pentru fresce, cu metafora poetică şi puritatea coloristică din flori
sufleteşti.
"Medicul " este o evocare În alb a unei profesii ce ţine de alb prin mi
siunea de a vindeca, de a veghea la păstrarea curată, albă a sănătăţii. Por
tretul reprezintă o femeie, semnificînd şi aspectul participării femeii la cele
mai responsabile îndeletniciri. Generozitatea şi calmul spiritualizat al figurii,
al ţinutei, În simplitatea geometriei sale, sint evocatoare pentru insuşirile
general-profesionale.
"Celistul " , reprezintă muzica, nu În procesul de creaţie ci executată şi
ascultată. Comunicarea şi împărtăşirea muzicii, deci muzica fapt social.
Exccutantul, celistul, ca şi ascultătorii din jur, portretizează transfigurarea
trăirii în comun a fenomenului muzicaL Culorile sînt aeriene şi au rezonanţe
muzicale ca nişte sunete ce plutesc.
"Oratorul" portretizează într-un fel complex o multitudine de ipostaze
oratoricc de la gigantesc, pînă la miniatura!, sugerînd mişcarea, agitaţia, pu
terea de impresionare şi mobilizare a cuvîntului rostit.
lntr-o siluetă de tînăr bărbat văzut din spate, cu exactităţi anatomice
arată concepţia sa despre propor\iilc
ideale pentru omul epocii moderne, cu forme alungite, suple şt energice, mus
culatură mai mult calitativă decît cantitativă, orgamsm capabil să asculte
şi să execute cu eficacitate comandamentul spiritual : - cu mmimum de cl on,
maximum de efect.
aproape academice, Mattis-Tcutsch

Pictorii din generaţia mai tînără, găsesc În arta lui Mattis-Teutsch sti
mulentul şi orientarea cea mai compententă, pentru propria lor evoluţie către
modernitate .
Au preluat de la Mattis-Teutsch nu maniera sa, ci autoritatea şi spiritul
de independenţă faţă de prejudecăţi înrădăcinate, înclinarea pentru intro
speqie spirituală şi gustul metaforet plastice.
Diferă de la un artist la altul rezultatele aceloraşi eforturi de sinteti:t.:l.re
plastică.
Pe Ludovic Boroş il menţionăm cu precădere pentru o pictură de medi
taţie, de forţă epică şi sobră distinqie coloristică.
Artistul scoate la suprafaţă schema lăuntrică a lucrurilor, structura lor
tare iar din decorativitatca şi sensurile lor estetice îşi alcătuieşte limbajul
plastic.
Un asemenea limbaj este cu necesitate epic, pe măsura poemelor Şl epopeclor. Culoarea nu mai aparţine lucrurilor, ci Însoţeşte gîndul şi îl sub
liniază.
Din imbinări În avimate configuraţii de structuri ale imaginilor con
temporane din ţara noastră, se nasc astfel desfăşurări plastice de poem eroica-
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social, ca În compoziţiile "Freamăt", " Activi tate", sau simbolicul portret de
muncito r cu soarele pe umăr.
Definiwrii pentru categoria socială ce o reprezintă sint şi portretele din
patrimoniul muzeului, ,.Muncitor strungar" şi ,,"Ţăran " , În care conştiinţa de
clasă, responsabilitatea angajării lor sociale, i şi găsesc expresia plastică În
fermitatea şi amploarea cu care forma circumscrie ideile .
Expresive caracterizări de tipologie socială reuşesc Bianca Podea în felul
său lapidar şi sensibil, conturînd capete de ţărani ale vechilor răscoale, cu
trudi ta lor Înţelepciune şi rezistenţă , Gheţie I- Iilohi cu o pornire mai afectivă
şi intelectuală poetizare a figurilor de fruntaşe din fabrică sau de pe ogoare,
Blănuţă Zina cu intenţionată simpliiicarc a iormei şi culorii, cu exprimare
directă şi declamatorie. În figuri de ţărani şi muncitori, ceea ce apropie
pictura sa de manifestul politic.
Dacă epica picturală braşovcană îşi găseşte un rodnic domeniu de mani
festare În socialul zilelo r noastre, tendinţele lirice se apropie mai mult de
specificul naţional, de folclor.
Este firesc să fie aşa. ln l iteratură, în plastică sau În muzică, epicul
cîntă aqiunea, devenirea, finalitatea. Lirică este frumuseţea intrinsecă a lucru
rilor, a naturii, a vieţii.
Pe o strună lirică este acordată şi paleta lui Eftimie Modîlcă.
În culori de o seninătate bucolică, de spaţiu mioritic, adunînd albul
zilei, alături de curcubeul florilor cîmpului, de griurilc inserării şi albastru)
nopţii, amestecîndu-le În felul decorativ şi rustic al meşterului popular, Mo
dîlcă Încheagă uimitoare şi gra\ioase apariţii de tinere ţărănci, pc care le
numeşte "pădurence".
Metafora nu constă n umai în denumire ci şi în procedeul plastic.
Comparînd ceva cu altceva, pentru o mai deplină definire, "Pădurencele"
lui Modîlcă sînt plastic zămisliste din referinţe la elementele şi aspectele
naturii.
Sînt astfel integrate plastic naturii În care trăiesc. A luziile şi compara
ţiile artistului par să ne mai spună că Împărtăşesc, firesc şi senin, destinul de
naştere, iubire şi moarte ai naturii, ceea ce este Însăşi substanţa filozofică a
folclorului nostru, de înfrăţire cu natura şi Împăcare cu destinul de Întoar
cere prin moarte În sînul naturii.
Din alte portretizări ale lui Modîlca, mai puţin folclorice, dar tot atît de
lirice şi cu aceeaşi nevoie de a plămădi cu impresii pcisagistice, menţionăm
un portret de băiat, realizat cu largi tuşe, generos colorate, Într-o manieră
mai cubistă.
Către o pictură de sugestie şi intimă poezie tinde şi Hadiac Ana În ulti
mele sale evocări portretistice.
Un alt gen de portret, născut din sintetizări succesive, găsim În pictura
Emiliei Apostolescu. îl putem numi portret colectiv, portret global, sau
colectivitate portretizată.
Un grup de figuri care aparţin aceleiaşi colectivităţi, Întrunite În aceeaşi
imagine, nu mai este arătat cu individualitatea fiecărei figuri În parte.
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Artista reduce figurile la trăsăturile comune Întregului grup, specifice
colectivităţii din care fac parte; acestora le dă putere de evocare şi de viaţă
prin subliniere şi concizie a desenului, apoi Întrepătrunde figurile pînă reali
zează o unică reprezentare , ca o unică figură a Întregului grup. Este un portret
alcătuit din mai multe portrete Înrudite, portretul complex al unei colec
tivităţi.
De acest fel sînt ponreti1.ările "Generaţie ", " Fraţi", " Constructorul",
"Marame".
Imaginea ce rezultă este desigur o convenţie plastică, În care elementele
figurii (nas, gură, ochi) îşi schimbă, uneori, locul cunoscut, după nevoile
estetice de sintetizare, de conc�ntrare Într-o singură reprezentare, ele fiind,
cum am spus, comune Întregului grup.
Dar convenţia sa plastică reuşeşte Într-adevăr să fie un portret global,
are vitalitate, este deosebit de ornamentală şi poetică, În culori de fină tapi
serie, cu largile arabescuri ale desenului.
În grafica contemporană braşoveană nu găsim portretul ca preocupare de
sine stătătoare, dar graficieni de prestigiu ca Weiss Helfried, Stiirmer Victor
Meschendărfer Harald, fac din figura şi prezenţa umană elementul de căpetenie
al compoziţiilor lor.
Weiss Helfried cu un romantism poetic rafinat, Stiirmer Victor cu ascuţit
sarcasm folosind simboluri expresioniste şi suprarealiste, Mcschendorfer Harald
cu Înţeleaptă şi savantă moderaţie.
Prin importanţa şi seriozitatea problematicilor ce le impune, portretul a
fost şi rămîne pentru artişti o piatră de Încercare, prilej de afirmare a matu
rităţii lor artistice.
Avem astfel prilejul, unn:îrind reali1.ările braşovene În anevoiosul şi
temerarul meşteşug al portretului, să cunoaştem partea cea mai temeinic valo
roasă din plastica braşoveană.
Ne lasă o puternică impresie şi Încercăm un sentiment de mîndrie şi Încre
dere, făcînd bilanţul plastic al portretisticei braşovene, şirul impunător de
valori ·de artă din timpurile trecute şi pentru epoca modernă, contribuţiile
originale, cu modalităţi noi de reprezentare plastică - îmbogăţind patrimoniul
artistic naţional.
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fig. 1 - Portretul efigie. Anonim sec. XVIII : Sa
muel 1 krbcn vun Hcrbcnsheim (Judex Coronensis).
Colecţia Muzeului jud. Braşov.
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Fir,. 2 -- Portretul
hail Ko�ălniccanu.

social-patriotic. Mişu Popp : Mi
Colcqia Muzeului

jud.

Bra�ov .
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Fi.� . J

dri.:h

Portretul de �cn (cap de expresie). Frie
:\1icss: Tînără săso.1ică. Colcqia Muzeului
jud. Braşov.

-·
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Fig. 4
Portretul expresionist. Hans Eder : Regi
zorul Simioncscu. Colecţia Muzeului jud. Braşov.
-
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Fig. 5

Portretul expresionist. Friedr.ich Bomches :
Oţelar. Colecţia Muzeului jud. Braşov.

-
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Fig. 6
Teutsch :

·-

Portretul de sinteză social-filozofică . .\httis
Medicul. Cokq i a Muzeulu i jud. Braşov.
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-

Portretul de sinteză social-filozofică. Ludo

lloroş: Ţăran. Colcqia Muzeului jud. fir<lşov.
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Fig. 8 - Portretul liric folcloric. E ft i m i c Modî l d i :
Pădurcanca. Colcqia Muzeului jud. Braşov.
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Fig. 9

ramc.

Portretul global. Emil ia Apostolcsc u : Ma
Colec t i a Comitetu l u i judeţean p e n t ru c u l t u ră
şi ană BraşoY.
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DAS PORTRjX_T IN DER BILDENDEN J( U NST

VON BR AŞOV (KRONSTA DT)
(ZUSA M :\ 1 F �T ASSl T:\'< ; )

Das Menschliche als Synthese der umgehenden Welt, als Ideal zu dem
notwendigerweise alle Bestrebungen zusammenbufen, ist die unerschopfl ichc
Quellc Yon A u sd ru ck sm o gli c hk c i tcn dic uns das Portr:-it bictct.
Im Laufe cler Jahrhunderte ist das Portrat letztlich Sinnbild cler mensch
I Ichcn Geisrigkeit, das das Wesen cler Auffassu ngen, des Geschmacks u n d des
Gefiihls verkorpe rt.
Aus dem achtzehnten und vom Anfang des neunzehnten Jahrhunderts
hesitzt das Kreismuseum von Braşov (Kronstadt) die B ildnisse von K r o n
stiidtcr Stadtrichtern und Zunf t v o rsteh e rn in ncuk bssischcm ak adcmi sd1c•11
�tii, Bildnisse, die die weltliche Macht d es R eichtums und der gescllsch :lf t
hchen Stellung verherrlichen sollen.
In cler Entstehungszeit des rumanischen St:lates, mit Hohepunkten zur
7eit der Revolution YOn 1 R48 u n d der Vereinigung cler Fiirstentiimer von
1 8 59, m a lte n clic bcidcn K ron stadtcr Malt'r M işu Popp und C o nstan t i n I .ccc;:�
B i l tlni s�:c cler hcdcutcnden M ă n n c r , sowohl :tus cler vatcrlăndischen Gcschich
t-.·, aL ;1.11ch aus clt'm so:�.i:tlcn und k u l turellcn Lebcn i h r c r G e ge nw a n dic
cine deutliche sozinle und patriotiscb c Aussnge vermittelten .
Dank cler c n ge rc n Fiihlungsnahme cler Kii n stlcr mit Offcnd ichkeit. drin
gcn in die Malerei Aspekte aus dem taglichen Lehen und malerische, aus
drucksvolle Gestalten einfncher Menschen. Es entwickclt sich die Genremn
lerei, in cler Portratmalerei cler "Charakterkopf".
Die Kronstadter Vertreter dieser R ichtung sind Friedrich Miess, Fritz
Kimm, Tamas Imre. Emil Maximil i;m, Stavru Tarasov, sowie die heutigen
Maler Nemes Andd.s, Conrad Veleanu, Ştefan Mironescu, Karl Hiibner,
Eugen Vegh, Artur Leiter, Grigore Zincovschi, Mihai Petrescu.
Der aus den bewegten Ereignissen des 20. Jahrl,underts heraus entstan
dene Expressionismus mit seinen ausdrucksstarken Bildern ist in cler Kron
stadter Portratmalerei durch Hans Eder und durch den zeitgenossischen Ma
ler Friedrich Bomches vertreten, bei denen sich eine gemăssigtere und rea
listischere Ein stcl l un g bem e rk ba r m a cht.
Nach 1944 iiberlagert sich in cler Kronstădter bildenden Kunst die rea
l istisch - sozialistische Orientierung unserer Gesellschaftsordnung den Auf
fassungen von Synthetisierung und Vergeistigung, die in cler modernen
,

·



,
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Kunst i m \'V'eltmassstab vorherrschen. Auf diese Art entsteht das Portr:it
der geistigcn Synthese, d urch das eine ganze soziale G ruppe, eine Gencr;l 
tion, ein Lebensideal begrifflich bestimmt werden.
In Kronstadt w i r k t e als Griinder einer eigenen Schule Mattis-Teutsch ,
einer der Schopfcr der abstrakten Kunst, cler in dcn l ctzten Jahren seiner
Wirksamkeit den hohen kiinstlerischen Abstraktionen, zu denen er gelangt e .
sozialen Geluit verlieh.
Seinem Beispiel folgen, indcm sie die geisti g e Selbstbetrachtung und die
kiinstlerisch e Meta pher entwickeln, die Kiinstler mit mehr epischer Pragun g :
I .udovic Boroş, B ianca Podea, Alexandrina Gheţie-Hilohi, Zina Blănuţă dic
i n i h rcn Portrats dcn Schwun g dc r sozialcn Errungcnschaftcn darstclkn .
Eftimic Modîlcă und A n a Hadiac, dic in ihrem Schaffcn cler Volkskunst u n ei
elen nationalen Eigenti.i mlichkeiten vcrbunden sind, sind lyrisch ausgerichtete
Kiinstler, dcren Bildnisschopfungen voll er Poesie sind. Wir erwahnen aud,
die u mfassende, synth etiscbe Darstellung von Gruppenportrats, die fiir die
Schau von E m ilia Apostolescu charakteristisch ist.
Die Kronstadter Portratmalerei bereich ert mit wertvoll en und eigen
st:i n di gcn Bci t ragcn das n ::o. t ion a lc K u n stcrhc.

\TIUEICHNIS DEn ABniLDIJNGEN
: l f,f,_

1 --- l hs B i l d n i sponr:it. A :lOil\ mc·r ;\feister am dem

l lerlwrtsl•ei·n. S : ad t r ich t e r

\'011

:J f,f,, 2

0.1s swia1-pa:rintische Ponr.\ t . ;\ l i su Popp:

, 1 /J/J. J

Oas C c n rt'J'nr! r:i•

. J{if,, 1 - - 1 hs

. '''" ·

5

, j f,f,_ 6

lhs

:\ V I I I . jh . :

D�s

Herben

von

;'v!ihail Kogăln ic�3nt!. S3mmlung des

K ro m t :i dt er K rc i sm u se um s .

( C: h a r a k r e rk op f) . Friedrirh Mic·s" .Jun g,· S:irhsin. S amm l u ng d,.,
Kronsl:idter K rc i • m u sc• u m s .

ex prt·ssionislisrhe Ponr:i t . Hans Fdcr:

J).:•· Rq�is,.·ur Simiom•sru. Sammlung

K··omt:idtcr Kreism u· cu:�1 · .

expres•ionistische

Ponrăt. Fricdrirh m;mc h c s :

K ro nst ăd tc r Krcismuseums.

-

Samuel

Kron qadt. Samm l ung d�s Kron• t:idtcr Krei smusetllns.

sozial-philosophi'cll,.

J ),.,. S · .,h : we : kc·r. S.un m ! u n g de,

Sm :hcscponr:it.

Kronst:itlicr

:\fattis-Tcutsch :
K rc i s mu se u nF.

Das sozia!-philosophisclw S\·nthcscponr:it.

d,. ,

Ludovi,·

Dcr Arzt. Samm� ung d,.,

Boroş:

B a uc r .

Sammlung

des

Kronst:idtcr Krcismuseum•.

Das

. 1 hb. 9

---

des Kro ns : ă d t er Kreismuscums .

lyrisch-folkloristisch,·

Das um fas s en d e

Ponrăt.

F.fr i m i c Modîlc ă : Die Waldh:iuerin.

Ponr:it. Emilia A postol c scu: Frauen i n Tr�cht m i t

l un g des K ronstăd t er Kreiskomitcl's fiir Kult u r und Kumt.
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S am m l u n g

Sch l c i c rn . Samm
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\'EGETATI A HALOFILA DE LA BA I LE PERŞANI (MU NTI I PERŞAN I)
de I U L . I U 1\IOH. A I U U �i l'A:\JTE LI :O. I O '\ l l . . \ lt L

Sărăturile cercetate d e n o i � e găsesc i n estul d e presiu nii Făgăraşului, În
1.ona de contact a acesteia cu dealurile c e s e continuă spre culmile Munţilor Per
şani. P r e 1.e n ţa cîtorva izvoare sărate În a c ea s tă enclavă, a deter m i n at i n s t alare a
u n ei v eg e t a ţii spec i f ice . S up r afaţa restr î n să a sărăturii este determinată de
exi stenţa În ap rop i e re a unor izvoare de apă dulce (fig. 4) . .\pa sărată ce se
s cu rge se a m este c ă cu cea dulce şi for m eaz ă un pî rî i aş care în continuare dă
naştere la o baltă cu v egetaţi e bogată.
Este de remarcat prezenţa în mijlocul b ăl ţi i a unui izvor cu apă sărad, al
cărui n i vel se ridică mai sus cu cea 40 cm, intr-un mamclon a co pe r it cu speci i
ha lof il c î ntre care p red o m i n ă Triglochin m,nitimmn.

Climatul arc un caracter continental de dealuri. Te m pe ra tu ra mcdi·� a n u ;t) ă
S ,2'·'C, în t i mp ce În l una ianuarie arc o m edi c de ·-4,6°C, iar în lun;t
i u l i t: 1 8 , 7 °C. Precipitaţii le anuale au ,·alori cuprin se Î n t re 600-800 mm. Bat
' În t u ri le mai ales din SE şi NE. 1\ l ti tudinca e st e 4 1 0 m, cu o uşoară încli
nare (2- 3°) de la e s t sp r e ves t .

este

de

:\pa i1.voarclor să1 a te este uşor aci dă (pi i 6,4-6,7), i ar a i1. voardor
d u l c i . neutră (pl l 7). Te m pe r at ura ap ei sărate, i n 8.1 X. 1 965 la ore1e l 11 ,
osci 1 .1 i n t re 1 2- l 7°C :, iar a apei dulci Între 8 - 1 2'0C. Co n ce ntraţ i a În s ă rur i
(cloruri) a ape i din izvoarele sărate este 9,2 1 69 g/1•.
=.

În apa bălţii se găscşt.: un nămol negru, f o l osi t de loc.1 lnici pen t r u trata
mcmul reumatism ului. În cele două bazine se fa c încă băi reci . in liTcut s-au
mai lolosit �i a m e na jă ri l e de băi calde, astăzi abandon ate. To u�i ele m c .- t t •l tnai
n otd ; ă a u:n \ i e . Sărătura nu a fost cercetată geo bo ta n ic pî nă î n prezent. h l:e,1 r:.: 
si tu e a I · ăg�tra�ului s - a u făcut cercetări, t!a r î n a l te staţi u n i ( .i , 6, 7 ) . H.. i d i c1 :· i l c
n o a s t r e s-au efectuat Î n S. Vl. 1 965 ş i 1 u . VI 1 I . 1 966. lla�.inelc s î n t Î m pr ej m ui tc
cu gard viu, a lc ăt u i t din ,1/,;clur.r pullli) cr< �, pr i n t re care se a me s te c ă 'fiii<� cor
cl. ctt�, Robini,z pseud,tc,tcit� şi P nmus dumcstic<1 cu f r u n zcl e atacate intens de

Polystigma mbrum.

N isipul din jurul celor două bazine este acop e ri t destul de slab cu Pua
imlbos,l. P ro b a bi l că aceasta a fost adusă cu nisipuri le, deo are ce n-am întîlnit-o
,,. Analiza chimid
Ca:cJra Jc botanică.

a

lu�t lăcULă Jc Doina l'lurca Ciuchi;�. Jc la Facultatea Jc ;i)Yicultură,
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prin apropiere. Pe lîngă Po.t buZbosa mai cresc pe n!Slpuri sau În marginea
acestora: Sclerochloa dura, Poa annua, Puccinellia distans, Bromus hordeaceus,
B. tectorum, 8. sterilis, B. inermis, ,'lgropyron rcpens, Cynodon dactylon, funcus
b1t/onius, ]. tenuis, Atriplex hastata, !,pergtdaria salina, Salicornia herbacea,
Chenopodium glaucum Lepidium ruderale, Scleranthus annuus, Lamimn macu
Latrmz, L. amplexicaule, Veronica persica, V. arvensis, V. chamaedrys, V iola
. rrvensis, .�1rtemisia vulgaris, Chrysanthcrmmz vulgare, Potentilla reptans,
P. anserina, Erodium cicut,nium, Chaerophyllum temuhtm, Aster tripolium,
.-lnthrisws silvestris, Orchis coryophorus ş. a.
Spre sud şi vest de bazine se Întîlnesc patru izvoare sărate cu debit mult
mai redus decît cele din bazine. Apa sărată a acestor izvoare se scurge lent,
mustind pe porţiuni circulare in jurul lor. În timpul pluilor mai ales, apa sărată
se scurge spre vest, determinînd zone favorabile instalării unei vegetaţii halofile.
Pe terenurile mai ridicate (spinările) dintre izvoare, unde apa sărată nu
ajunge, Întîlnim o vegetaţie neîncheiată încă în asociaţii din care amintim
următoarele specii: Feswca pratelisis, Arrbenatherum elatius, Koeleria gracilis,
.�lndropogon ischaemum, Bromus arvensis, Carex distans, C. tomentosa, Trifolium
repens, T. fragifermn, Scabiosa ochrolwca, Centarium pulchellum, Melilotus
,dbus, Eryngium planum, Hyperiwm perforatum, Echittm vulgare, Thymus
pullegioides ssp. chamaedrys, Salvia 'Verticillata, Asperula cynanchica.
Vegetaţia sărăturii wnstă din următoarele asocia\ÎÎ : Plantaginetum mari
tilll<le Rapaics 1927, as. juncetrtm gerardi Wenzl 1934, Statice gmelini, Phrag
mitetum coumzunis (Ali. 1 <J22) Pigm. 1 953, Caricetum distantis Rapaics 1927,
Schuenoplectetum ltlbemaemontani So6 1932, Heleoch,tridetum palustris Su6
1953 şi Enterumurphaetum intestinalis-R�tppietzmz rostellatae Westhoj 1943.

1 . As. Plantaginetum maritimae

Asociaţia Plantaginetum lil<tritimac se găse�te instalată sub forma unei
fîşii în partea nordică a sărăturii, adică spre şosea. lndinarea terenului este
mică (2-.3").

Această asociaţie (tab. 1) se găseşte şi în sărătura de la nordul şoselei.
Instalarea asocia\iei la periferia sărăturii ne arată că Plantago maritima preferă
suluri cu salinitate redusă. Într-adevăr, în poqiunea respectivă apa sărată
aj unge numai în timpul ploilor, fiind provenită fie din izvoarele sărate, fie
prin creşterea nivelului bălţii.
Spre nord pînă la şosea urmează o zonă de fîn::aţă pe un fost teren de
cultură, pc cale de inţelenire cu următoarele specii: Agrostis tcnius, Agropyron
rcpens, Cynudon dactylon, Arrben,zthcrmn eiatius, Carex hirta, C. v:tlpina, Tri
/olium pratense, T. montanum, Lactuca scrriola, Vicia tetrasperma, V. hirsuta,
Plantago lanceolata, Centaurea ai-tstriaca, C. jacea ş. a.
2.

As. J uncetum gerardi

Asociaţia Plantaginetum maritinzae se continuă spre bălţi cu as. juncetHm
gert�rdi, care ocupă o fîşie îngustă înspre băi Jar se lărgeşte mult spre vest, către
canalul de scurgere.
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In partea mai joasă, unde apa stagnează mai mult timp, în speci al primă
vara şi toamna, creşte abundent Aster tripolium şi pîlcuri de Puccinellia limosa
( t ab . 2 rel. 5, 6, 7) care formează un facies.
Inspre baltă, }unws ger.lrdi devine din ce În ce mai rar, şi mai pipernicit
datorită solului compact.
Tabelul 1

Asociaţia Plantaginetum maritimae
E. L

-

-

F. b.

H
H
H
H
Th

Eu
Cp
Eu a
C(-Eua)
Eu a
1'-Pan
Eua(-M-C)
Eu(-M)
Eua(-M)
Eua(-M)
Eua(-M)
Eua(-M)
Cp

G

H

H-G

HH
H
H
H
H
H

p

10
1 00
1

Suprafaţa În m2
Acoperirea În °, 0
Numărul releveu lui
Plantago maritima
Triglochin maritimum
Aster tripolium
Puccinellia limosa
Centaurium pulchellum
Orchis clegans
Carex distans
Carcx hostiana
Carcx vulpina
Trifolium repens
Trifolium fragiferum
Lotus tenuis
J uncus aniculatus
Statice gmelini

10
1 00

10
1""

4.5
-J- . 3
+ .3
+ .1

.\

V�

2

4.5

4.5

+ .2
+ .2
+
+
+
+
+

+.1
+.2
+
+
+
+
+

+
+
+

+
+
+
+

+

+
+
+
+

+

+
+
+
+
+

+

Această asociaţie oc upă o poZÎ\ic intermediară Între as. Plantaginetum mari
tillt.te şi Stati ce gmelini.
Asociaţia de mai sus o găsim şi În sărătura de la nordul şoselei.

Tabelul 2

Asociaţia Juncetum gerardi
E. L

F. b.

Eu a
C(-Eua)
Cp

Eu
Cosm
Cp
Cp
C:o<m
Eua(-M)
Eu a
Eu a

C :p

25 -

Cumidava

H
H

Suprafaţa În m2
Nu1 11ărul releveului
Acoperirea în "t o

Astcr tripolium
Puc-:indlia limo,.l
Juncus gerardi
G
Plantago maritima
H
Phragmitcs communis
HH
Triglochin maritimus
H
Triglochi n palustrc
H
HH Bolboschoenus mari ti mus
Schoenoplect�ts tabcrHH
naemontam
Agrostis canina
H
Ccntaurium pulchcllum
Th
Scirpus silvaticus
(;

10
90
1

80

+ .3

1.5

10
2

10
90
3

10
90
4

1.4

2.3

4.5

2.5

2.5

2.4

+ .2
+

+ .2
+ .1
+.1
+

+
+.1
+
-J- . 1

+ .3
+
-J- . 2

+

-/- . 1

+

+

+
+

+ .2
+

+

+ .2
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1

10
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+ .4
2.5
1.5

-J- . 2
-J- . 1
-j- .5
-J- .1

1

1

10
1 00
6

!

1.4
2.5
1.4

1

10

1 00
7

+
2.5
2.3

+

+

+
+

+
+

1
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3. As. Statice gmelini
Asociaţia St,ttice gmeli11i ( tab. 3) ocup ă o suprafaţă de teren cu un sol
care în perioadele de uscăciune se întăreşte, devenind foarte compact. Tere
nul prezintă o uşoară înclinare spr e nord-vest (2°) .
Flora şi vegetaţia sînt sărace, lucru uşor de observat din gradul scăzut al
acoperirii şi numărului mic de specii. Solul uscat 5i sărac determină o creştere
pipernicită a speciilor.
Fctbclul J

Asociaţia Statice gmelini
S pr a ia Î n 1 \1'.!
Acop er i re a În " : n
Num�rul releveu lui

p
Cp
Cosm

Cp

Eu a
C(-Et1a)

Eu
C(-Eua)
Cosm

G

H

Th

G

Th
Th
H

H

Th

10

10

10

u

1'. b.

E. f.

15

28

25

2

Sta· ic: gmd i ni
Triglochin maritimum
Sal i corn i a h erb ace a

1 .4
+ .4

+ .3

+ .1
+ -1

+

+

+
+
+
+

+

l'lantago maritima

+
+
+

Puccinellia limos.t
Spcrgularia salina

1 .3

1 .5
+ .5

-f- . 1

] uncus gcrardi
C:cmaurium pulkhdlum
SuacJa maritima

3

+ .1
+
+

+

+

---------- - - - - - -- --- -- --'----

·l .

As. Phragmitctum communis
Phragmitctum communis este larg răspîndită În regiunea cercetată. Ea este
istalată În partea joasă a enclavei, acoperită aproape complet de apă cu sali
nitate redusă, provenită din amestecul apei sărate cu cea dulce (fig. 1 ).
Numărul mare de specii (tab. 4) cu caractere ecologice diferite din această
asociaţie se explică prin slaba salinitatc a apei.
Se remarcă gruparea speciilor halofilc cu densitate mai mare În partea cu
izvoare sărate, iar a speciilor hidrofile în cea cu i:rvoarc dulci . Asociaţia respec
tivă se deosebeşte mult În privinţa compo;;iţiei şi structurii floristice faţă de
alte staţiuni din cuprinsul Juncii Oltului, testînd şi caracterul halofil suportam
al speciei Phragmites communis.
Asociaţia Phragmitctum commums
----------

E. f.
Co sm
C (Eu,t)

Eu a

1'.
HH
li
II

100 1

-- - - ------- --- ----------

b.

SupraLt În m�
Acoperirea În ".'o
lnălţ ime.t ,tr. I. I I in
Numărul rdcYcului

Phragmitcs c om mu n i
Pucrincllia limos,\

Aster t r i po l i u m

s

nn

90

2C2 ' 5 C

2CC '4C
2

1 100
1
( -'"'""4 ,�",.� _.., 5 ......

1 0::;
1 l CC
70
70
75
'>"01·1" J""/ ' " '�0 14"

1

3·3
3·
3· 1·3 1 ��·51 1 �ţ . 35 1 4.5
1

·1 · -1

+

RO

1 00

•

+
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(continuar�)
E. L

Cp
C:p

HH
H
H

Cp
Eu

Cp

Eua
Eua
C:p
Eua
Eua
Cp

F. b.

(-M)
(-M)
(-M)
(-M)

Cp

Eua ( --:\f)
Eua (-M)
Fu.t (-M)
E.: (-C)
Eua (-M)
M (-Eua)
Eu a

Cp
C:p

Eua (-l\1)
Eu.t (-M)
Cp,m
Eua (-M)
Eu a
Eu.t ( M)
Eu a
Eu (-M)
P-Pan
Eua (-M)
-

:

Acoperi rea in 11, 0
Suprafa in m2
Inăl�imea str. 1/II în
:'>�umărul rcleveului

cm

, Typha angustifolia
Triglochin palustre
Triglochir'l maritimum
H
Plantago maritima
Th
Atriplcx hastata
H-HH Epilobium hirsutum
H
Epilobium parvif!orum
H
Epilobium palustrc
Epilobium adnatum
G-HH Helcocharis uniglumis
H
Juncus effusus
H
.Juncus articulatus
H
Juncus in ilcxus
H
Myosotis palustris
H-G
:\fcntha arvensis
H-G
Mcntha longifolia
HH
Lycopus curopaeus
Potcntilla anscrina
H
Briza media
H
H
Carex
H
Carex cporina
H
Lathyrus pratcmis
Th
Galium aparine
H
Deschampsia caespitosa
H
Holcus
H
Ranunculus
Anthoxanthum odoratum
H
I IH
Lysimachia vulgaris
Linum catharticum
Th-H
G
Cirsium canum
HH-H Veronica bcccabunga

fcallesccns

lanatus
accr

100 100 100 100 100
90
80
70 70 75
200/50 200/40 200/4o 200/40 200/-40
1
2
3
5
4
+·1
+·2

+

+

+

+

1

1

+
+

+
+

+·

+
+

-1
+ ·2
+·1

+ ·1
+

+ ·1
+

+

1

·2

+
+
+ 1

+

+
+

+
+
+

+

·

l

+
+
+

+·1
+
+
+
+
+
+

+

+·2
+

+ .3
+

+
+

+

+
+

+

+ ·2
+

+

+

+

+·
+ ·1

'

+
+

+ ·2
+

+

+

+
+

+
-1-

+·1

+ 1

..,-

+·1
+· 1

'

+
+
+
+

+

+

+

+

+
+

+
+
+
+

+
+

-1-

+

+

-

+

+

5. As. Caricetum distantis
Asociaţia Ca rice tum dislantis (tab. 5) este restrînsă şi ocupă porţiunile de
teren ceva mai ferite de contactul imediat cu apa sărată, fiind udate de
aceasta numai în timpul ploilor. Se remarcă în spectrul floristic prepnnderenţa
eurasiaticclor, iar În spectrul biologic hemicriptofitele.
6. Asociaţia Schoenoplectetum tabernaemontani

Această asociaţie este instalată in partea sudică a mlaştinii spre fîntînă.
După locul În care creşte, Schoenoplccttts tabernaemontani arată că evită
salinitatea sau o suportă numai În grad redus. ln această asociaţie s-au Întîlnit
următoarele specii: Schoenoplectus tabernaemontani 3.5, Heleocharis palustris
l A, Agrotis canina 1.3, Briza media+ , Festuca pratensis +, Holcus lanatus + ,
Carex distans + , C. flava + .2, C. vulpina + , Blysmus compressus+ , Phragmites
collllllltllis + .lr, Orchis elegans +, Juncus compressus + .3� Cirsium rivulare + .4,
l.ythrum salicaritl + .3, Lysimachia vulgaris + .2, L numnmlaria + .5, Potentilla
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anserina + , Aster tripolium + 2 Triglochin palustre + .4, Ranunculus steveni + ,
R . acer + , Myosotis palustris + .J.
.

,

Suprafaţa releveului a fost de 25 m2, iar acoperirea l 000/0.
7. Asociaţia Heleocharidetum palustris
Asociaţia Heleocharidetum palustris se găseşte În porţiunile de mlaştină cu
apă slab sărăturată, spre canalul de scurgere a bălţii.
Terenul este lipsit de înclinare, ceea ce face ca apa să stagneze multă
vreme şi numai în perioade scurte seacă complet.
Asociaţia este săracă în specii: Heleocbaris palustris 5.5, Heleocharis uni

glumis + .3, Aster tripolittm + .4, Triglochin maritimum + 2 Juncus gerardi + ,
Agrostis canina + .
,

Tabelul

Asociaţia Caricetum distantis
E .f

Eua (-M-C)
Eu (-M)
C (-M)

Eu
Cp

Eua (C-l\1)
Eu a
Eua (C-M)
Eu (-M)
Eua
Eua (M- C)
l'

Eu
Eua (C-l\1)
Eua (Cp)

Eua (M)
Eua (M)
Eua (M)
Eua (M-C)
Eua (i\1)
Eu
Eua (M)
Eua
Eua
Adv
Eua (M)
Cp (M)
Eua (Cp)
Eua
Eua (l11)
Eua
Eua
Cp (M)
Cp
M (Eu)

b.

1 :.

H
H-G

H

H

H
H
H
H

G

H
(;

Th
H
TI I-H
H
II

li
H

Th
H
lh
G
Th

I-1
II
lH

Th
H
H
Th
H
Th

H
Th
(;

A cope rire a în Df0
Numărul rclcvcului

Suprafaţa În

m2

60
1

3 .5
+
+ .2
1 .5

Carex distans

Carcx hostiana

Carcx tomcntosa
l'oa com pres sa
l'oa pra te n si s
Fcstuca valcsiaca
Fcstuca pratensis
Agropyron repens
Sicgl ingia dccumbens
A�rostis canina
Bromus a rve n sis
Statice gmclini
l' l am ago maritima
Ccntaurca micramho�

+

4 .5
+
-j- .2

-j- .2
+

+
+
-j- .2
+
+
+
+
+
+

Sonchus arvcnsis

Prunclla vulgaris
Mc dicago lupulina
Lotus tcnuis
Mcdicago raleata
Cichorium intybus
Cirsium lanceolatum
Cirsium arvense
Stcnactis annua
C:hrysanthcnum vulgare
Ac hi ll ca co l l in a
Daucus carota
Anagallis arven sis
Plantago lanccolata
Plantago media
Ccntaurium pulchellum
Inula britanica
Rhinanthus glaber
Potentilla rcptans
Atriplcx hastata
Orchis coriophorus

25
1 00
2

95

+ ·')
+
+
+
+ - 1 .4
+
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Este interesant de remarcat pre7.enţa În jurul izvoarelor sărate a unor specii
halofile. grupate concentric (fig. 2). Un prim inel din iurul izvorului este format
din Trif!,lodin maritinwm, după care urmează altul alcătuit din Aster tripolium
(fig. 3) predominant şi alte specii ca : Spcrgularia rubra, Suaeda nuritima,
Statice gmelini, A triplex hastata, Puccinellia limosa, Salicornia herbacea, Hype
ricmn maculatum Epilobium parvi/lomm.
Vegetatia este dispusă concentric În jurul izvoarelor oe un fel de mame
loane ridicate cu cea 3 0-40 cm faţă de terenul din iur, formate din depuneri
de resturi organice amestecate cu pămînt. Se pare că mamelo.,nele din iuru!
izvoarelor sărate sînt formatiuni naturale. ln tre.:ut, din izvoarele de sl atină se
aoroviziona pooul::tţia locală. Nu se poate aprecia În ce măsură prin exploatarea
slatinei a contribuit şi omul la ridicarea mameloanelor.
La sud de sărătură. spre cale::t ferată, <:latorită izvoarelor difuze cu apă
dulce, se află o fîneată mezo-higrofilă, în care se întîlnesc speciile: Poa praten
sis. P. trivialis. P. palustris, Festuca tJratensis, Briza medi,t, Anthnxanthum odo
ratum. Arrhen,rtbemm elathes, Deschamsia cacspitosa, Cm'x vţeltJina, C, flava,
C. pallescens, C. leporina C. tomentosa, C. gracilis, C. /usca, /rmws effresus.
]. conr!,lomeratus, J. compressus, f. articulatus, Glvceria plicata. Scirpus silvati
cus. Trifolium tJratense, T. repens. T. bvbridum, T. camtJestre, Stachys palustris
Galeopsis tetrahit, G. �pcciosa, G. pubescens, G. bifida. Galium vernum, G.
molugo, G. aparine, RoriptM sih.Jestris, C:ecubalus bacci/Pr, Mentha arvensis,
Al. longifolia ssp. incan,r, Viscaria vulgaris, Fagopyrum dmnetorum, Stellaria
aquatica, S. gr.tminaea, Salix /ragilis, S. cinerea ş. a.
Mai menţionăm că în apa bălţii, În special spre marginea dinspre bazine
cresc diferite alge ca: Enteromorpha intestinalis, Cladophora sp. etc., # Ruppia
ros te/lata, (As. Enteromorpha intestinalis-RupPia rostellata Westoff 1943)
Din analiza fitocenozelor sărăturilor de la Perşani, rezultă că ea conţine
atît asociaţii specifice de sărătură, cît şi asociaţii de trecere spre cele higrofile
şi mezofile, determinate de prezenţa numeroaselor izvoare de apă dulce şi a
izvoarelor sărate, apropiate unele de altele.
Tn fitocenozele halofile analizate sînt dominante : Plantago maritima, Aster
tripolittm. Statice v,melini, iar ;n cele hi�rofile: Phraf'[,mites communis şi Helco
charis palustris. Alte fitocenoze ca cele dominate de Schoenoplectus tabernaemo
ntani, Carex distans şi /zmcus gcrardi au caractere ecologice intermediare, cu o
halofilie suportantă. Intr-o oarecare măsură, anumite porţiuni cu Phr.1r_mites
commzmis intră în categoria acestora.
.
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Fig. J ·- Aster tripo!ium.
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DIE VEGETATION DER SALZWIESE BEI BAD PERŞANI
IM GEISTERWALD (PERŞANER HOHENZUG)

(7.USAJ\li\IF.Nl'ASSUNG)

Dic Arbeit untcrsucht die bei Bad Perşani auf Salzbodcn vorkommcndcn
Pflanzcngesellschaften. Dic Salzqucllen befindcn sich in einer Nicderung im
Grenzgebiet zwischen dcr Fogaraschcr Senkc und den Auslaufern des Geistcr
waldes (Perşaner Hohenzug). Das Vorhandensein einigcr Siisswasserquellen in
dcr Nahe cler Salzwassaquellcn in diescr i\;icclcrung beclingt besondere Merk
male einiger Pflanzengesellschaftcn. Auff:illig ist clieses in cler Gesellschaft
Phragmitetum communis, welche zahlrciche halophile Pflan7.en enthalt.
Es werclen clic folgenden Pflanzengcscllschaften beschricben : Plantagine
tum maritimae, func.ctum germ·di, Staticetum gmelini, Phragmitetum communis,
Caricetum distantis, Schoen oplect e tum tabernaemontani, Heleochardidet11m
palustris und Enteromorphaetlim intestinalis - Ruppietum rostellatae.

VERZEICHNIS DER ABIHLDUNGEN

Abh. 2

Abb. 1 - Gesamtansicht des Salz!(ebietes.
- Verteihmg der Vegetation rings um die Salzwasse-rquelle Nr. 3.
Abh. J - Salzaster (A.<ICr l ripolizun).

Ahh. 4 - Lageplan des Salzgebietes bei Bad Perşani :
1, 2, J, 4, 5, Salzwasserquell�n ;
6, 7, SiiGwasserquellen ; spre făgăraş = nach fogarasch ; spre Braşov = nach Kronstadt; Restau

rant = Ga�N:itte;

Cabin e = Ihdekabinen ; Bazi n = Wasserbecken ; spre ';ii nea = nach Şinc.1 ; ( :ale
ferată = E isenbahn ; rîneţe = Heuwicse.
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A VENELE DIN PIATRA CRAIULUI
de FRIEDRICH THOMAS si LIVIU MU:\'TIHC

particul ari tăţi l or ei geolo gi ce respectiv litologice, Pi;l tra Craiului
cîteva ţinuturi adia cen te (fig. 1 ) , constituie una din cele mai
interes'lnte regiuni carstice din cuprinsul ţării, care îşi dezvăluie Însă cu zgîrcenie
secretele. Ea formează flancul de vest al unui sinclinal (cută a st ratelor din
scoarţa pămînwlui. a c ă rei concavitate este îndreptată În sus) , cu axa orientată
În di reqia N 30° E. Flancul de es t este alcătuit din culmea calcaroasă, fra�
mentată oe alocuri d e văi a d i n c i care se întinde de la muntele Zănoa�a şi
Prăpăstiile Zărn eşt ilo r pî n ă În re giu ne a comunelor Ciocanul şi Dîmbovicioara.
Fundamentul sinclinalului îl formează roci i m perme ab il e : şisturi cristaline,
peste care sînt d i spus e calcarc j u r asi ce (ti toni c e ) de mare întindere şi grosime .
Culminînd în Piscul Baciului (vîr ful La Om", 2244 m), cal carel e formează
"
creasta zirnţ u i tă a Pietrei Craiului. Peste aceste formaţiuni se suprapun strate
de conglomerat cretacic. care În regiunea c e nt ra l ă a sinclinalului ating de ase
menea o g rosi me apreciabilă. Pe versantul de est al Pietrei Craiului s tr atele de
conp: l omerat u rcă În medic p în ă la alti tudi n e a de 1'800-· 1 900 m, unde cede:vă
locul cal ca r elor care străbat elin adîncime (fig. 2, 3 ) . Tntr-un loc, mai la sud de
vîrful "La Om", la aproximat iv 2200 m al titudine, con glom e r at cle ating chiar
creasta.
Regiunea carstică a Pietrei Craiului aparţi ne la două bazine h i d ro g ra fice :
b az i n u l R î u lui " ( a fl uen t al Bîr sei) la n ord şi bazinul Dîmbovicioarei ( a fl uent al
Dîmbovi tei) l a su d (fi g 1 ) . La acestea se ad au gă la est un al treilea bazin
h id ro g ra fic mai pu ţ in important: b a z inul Tur c ul ui prin c:1re se c ol ec t ea z ă
apele de pe platforma din sud-vestul sinclinalu l u i . Cumpăna aoelor Între
bazinul "Rîului" şi bazinul Dîmbovicioarei se află în zon a stînci din Vlă
duşca ( 1 380 m altitudine) şi coincide În linii mari cu vechea fromieră. Spre
deosebire de alte regiuni carsticc, tipic cn doreice. el e exemplu În Munţ i i
Apuseni, văile care fr a gm en te az ă sinclinalul Pietrei Craiului, deşi, seci. nu
constituie r e ţ el e hidrografi ce de zn r� an i z a te. Aceasta denotă că În trecut pîra
iele curgeau l a sup ra fa ţă Pă răs i n d sin c l in al ul a pel e şi-au tăiat În calcar chei
adînci şi sălbatice. la nord Pră p ă stiilc Zărncştilor (fig. 4), iar la sud Ch ei l e
Brusturctului şi Cheile Dîmbm·icioarei. P r i Y ind o hartă a re gi unii observăm
o oarecare asemă n a re şi si me tr i c Între bazinul h i dro gr afi c al "Rîului" şi bazinul
Da to rit ă
Î mpreun ă cu

.

.

,

"

.

,
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hidrografic

al

Dîmbovicioarei.
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i\ stăzi. regnmea centrală a sincl inal ul ui, l u n �ă de aoroximativ 10 km
şi l ată de 4 - 5 km, este dren ată excl usiv subteran . Deci J pcle metenritice.
care cad În acest tinut, sînt diri jate toate spre adîn cime. Pc a numite poqiuni,
impermeahilizate prin aluvionare, există şi cur�uri de apă epi gee, permanente
sau temoorare. Trecînd ne un pat permeabil, aceste aoe se pi erd Încetul c 1 1
Încetul În propria lor albie. Trebuie arătat că Î n a \ al , datorită contributiei
afluen tilor, aceste ape pot curge uneori elin nou. Sectoarele i mpermeahile sînt
de obicei mlăştinoase, iar În unele locuri, situate mai ales 1., apropierea
cumpenei apelor, întîlnim turbării şi mu şmoaie înierhatc (fi!!;. S ) .

Sînt interesante cîteva captări d e ane carsticc (sorhn ri). si tu:-� te Î n .Tr 1:1ca
(fi g . 1) şi sesizate de A . Prox in 1 93 3 . Primul sorb �e află lîngă fmn d nichet
de e;răniceri, la sud de De<> lui Sasului (Dealul Pooii). Capacitatea lui de ab
sorbtie a fost studiată d e P rox În timpul unei ploi tor•�nţi::dl' şi anreciată la
2000 1 apă pe secundă. Tentativele noastre din 1 95 2, de a pătrunde În acest
loc sore adîncime, (pe drumul apei), nu au dat rezultatele aşteptate. Stîne:\
friahilă. puternic corodată de apă, prăbuşindu-se mereu. nu ne-a permis să
continuăm lucrările. Un al doilea sorb este situat la 200 m spre nord fată
de primul . Deşi capacitatea de absorbţie a acestuia este mai mare, la ploi
torentiale apa se stăvileşte (zătoneşte). Pcrsnective de oătrundere pentru om
nu există. R ecent. săpîndu-se un şanţ (fir;. C>) , acest sorb a fost folosit pentru
a drena aoele fără scurgere ale unui mic l ac de dolină. Un al treilea sorb
sesizat de Prox, care s-ar afla Între stîna Pietrele şi stîna Vlăduşca, nu l -am
putut găsi Încă.
Apele subterane. ajunse la suprafaţa de contact a calcarul ui cu cristalinul
subiacent, impermeabil, se îndreaptă probabil spre axa sinclinalului, iar apoi,
de-a lun gul acesteia, spre punctele inferioare : exurgenţele carstice ,.Fîntî
nile domnilor",
puternicele
izbucuri
de
lîngă Zărneşti , captate astăzi
În scopuri gospodăreşti şi izvoarele abundente În amonte de "Fîntîna lui
Botorog", captate În mare parte şi ele, nu pot fi altceva decît exurgenţe ale
ace�tor ane. Pentru partea de sud a Pietrei Craiului situatia este asemănă
toare. Tn locul denumit "La Gîlgoaie" ţÎşneşte impresionantul izbuc al Dîmbo
vicioarei , care constituie ieşirea la suprafaţă a apelor subterane din această
parte a sinclinalului.
Tn ceea ce priveşte corclarea presupuselor goluri subterane săpate
de apă, cu fenomenele carstice de suprafaţă, Întîmpinăm mari dificultăţi.
deoarece morfologia exocarstică a sinclinalului propriu-zis este relativ săracă
În astfel de fenomene. A pe le mici de suprafaţă, care se in filtrează În patul
lor, nu permit colorări cu fluoresceină. De aceea nu ştim pînă În prezent spre
care din cele trei bazine hidrografice gravitează apele ce se pierd În zona
cumpenei apelor. Absenla fenomenelo r carstice, mai ales în zona centrală a
sinclinalului, se datoreşte grosimii şi Întinderii mari a peticului de conglo
merat, care, acoperind calcarul speogen, maschează efectele carstificării din
adîncime. Zonele marginale , îndeosebi flancul care alcătuieşte Piatra Craiului,
sînt Însă mai favorizate. In regiunea calcaroasă, mai ales pe versantul de vest,
deşi există suficiente premise, nu găsim abundenţa de fenomene carstice Ia
care n e aşteptăm . Considerăm că În acest sector fenomenele carstice sînt
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mascate de depozitele deluvio-derubiale (de exemplu Marele Grohotiş), rezul
tate prin acţiunea energică a proceselor criogene.
Fenomenele carstice cele mai remarcabile ale Pietrei Craiului, avenele,
sînt grefate în majoritate p e conglomerat, ceea ce constituie o particularitate.
Ele se eşalonează pe versantul de est al masivului, de-a lungul unei fîşii
între 1 550- 1 850 m altitudine. Cauzele formării lor trebuie căutate în primul
rînd În tectonizarea regiunii, care a condus fără îndoială şi la dezvoltarea unei
vaste reţele de goluri în adîncime. Un alt factor îl constituie puternica încli
nare (aproximativ 80°) a stratelor afectate de aceste dislocaţii. Astfel, de la
o anumită adîncime în jos, avenele au secţiuni transversale în formă de para
lclogram, din care două cîte două laturi (opuse una alteia) se află pe supra
feţe de dislocaţie, respectiv pe suprafeţe de strat . În apropiere de suprataţă,
din cauza gelivaţiei şi eroziunii, această configuraţie, dacă a existat, a fost
demult distrusă. Pe aceste porţiuni, secţiunile avenelor apar mai mult sau
mai puţin rotunjite. În evoluţia lor, avenele au trecut probabil dintr-o faza
incipientă, eroziv-corozivă, Într-o fază de colmatare prin prăbuşire (inca
siune). Actualmente aproape toate avenele din Piatra Craiului sînt înfundate
la o anumită adîncime. La aceasta au contribuit şi avalanşele, ba chiar cio
banii, care caută să le înfunde, deoarece constituie locuri periculoase pentru
vite şi oi.
In cele ce urmează vom descrie şase avene cunoscute În regiunea Pietrei
Craiului.
1 . Avemtl de la Vlăduşca. Gura acestui puţ (fig. 7), largă de aproximativ
2 m, se află la 1 680 m altitudine, pe o culme de comglomerate care porneşte
din depresiunea Vlăduşca, urcînd către abruptul crestei (fig. 3 ) Culmea este
delimitată de două torentc de grohotiş calcaros, din care cel situat la nord
se evidenţiază prin mare Întindere. Pereţii puţului sînt vcrticali, ba chiar
surplombanţi. La - 1 2 m, secţiunea puţului suferă o strangulare (fig. 8). În
acest loc s-au adunat materiale de prăbuşire (iemnc, pietre şi pămînt), for
mînd o terasă şi Închizînd puţul aproape complet. Sub terasă pereţii se înde
părtează considerabil, iar secţiunea transversală este ovală. În afară de mici
schimbări, această configuraţie predomină pînă la -50 m, unde secţiunea
transvcrsală devine dreptunghiulară, rămînînd apoi neschimbată pînă la fun
dul puţului (-64 m). Printr-o fisură în partea de �L a puţului se ajunge
Într-o incintă laterală spaţioasă, care continuă în sus cu un horn vertical. La
aproximativ 1 2 m înălţime se găseşte un bloc ·de stîncă Înţepenit. Atît po
deaua puţului, cît şi a incintci laterale sînt alcătuite din materiale de prăbu
şire. Pe alocuri, peretele de SE al incintei este acoperit cu frumoase cristale
de calcită, iar peretele de SV cu o scurgere groasă ·de "montmilch".
Primul care semnalează existenţa Avenului de la Vlăduşca şi a altor
asemenea "peşteri" , este Anton Kurz. Conform descrierii sale din anul 1 844,
zgomotul pietrelor aruncate în aven s-ar auzt timp de 20--24 sec ! Î n 1 882
Julius Romer semnalează şi el existenţa acestui aven. In descriere foloseşte
Însă denumirea greşită de " dolină", termen care mai tîrziu este preluat şi de
alţi autori. Romer aude zgomotul pietrelor numai 1 0 - 1 2 sec. Ambii autori
sînt renumiţi pentru scrupulozitatea lor în observaţii şi descrieri. Marca dco.
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sebirc Între observaţiile lui Kurz ( 1 8 -H) şi Rămer ( 1 88 2) rămîne inexplica
bilă dacă nu admitem că În acest răstimp (38 ani) s-ar f.i produs În aven
o zăvorîre. În 1 8 84 A lhert Bielz semnalează şi el exi�tenţa avenului. Locote
nentul josef Kolbe este primul care face o tentativă de explorare. În 1 900
coboară pc o scară de frînghie pînă la o proeminenţă de stîncă, situată la
71 m adîncime, fără să atingă fundul avenului. Măsurînd din acest loc,
găseşte încă 78 m, adică în total 1 49 m adîncime ! Din păcate Kolbe nu poate
continua explorarea de unul singur. O expediţie programată pentru anul 1 90 1
este abandonată din cauza vremii nefavorabile. lntrc anii 1 9J0- 1 936 A vcnul
de la Vlăduşca este explorat de echipa de spcologi ai Muzeului Ţării Bîrsei
din Braşov, condusă de Alfrcd Prox. De data aceasta a venul apare înfundat
la -80 m !
Dedicîndu-ne şi noi cercetării feriomcnclor carstice din regiunea Pietrei
Craiului, ne-am ocupat În primul rînd de A venul de la Vlăduşca, a cărui
explorare, respectiv "desfundare" nu ne părea dificilă. Lucrările au început
în anul 1 952 şi au fost continuare în 1954 şi 1 95 5 În cadrul a două expediţii.
Au fost dislocaţi din fundul avcnului şi depozitaţi în incinta laterală peste
20 m:l de moloz. În ciuda strădaniilor noastre nu am reuşit Însă să pătrun
dem mai departe.
În timpul iernii 1 955/56 Întreaga pădure din regiunea avenului a fost
distrusă (fig. 3) de o uriaşă avalanşă. Pierzînd astfel instalaţiile de coborîre,
nu am mai reluat lucrările, astfel că A vcnul de la Vlăduşca continuă să-şi
păstreze tainele.
Î ncă cîteva obscn aţii cu privire la acest aven. Intre descrierea lui Kolbc şi
realitate există uneori mari nepotriviri. Pentru altitudinea gurii avenului,
Kolbe dă 1 900 m, În realitate sînt însă numai 1 680 m; Kolbe vorbeşte despre
o terasă la -17
m, cîtă vreme terasa din A vcnul de la Vlăduşca se află
la - 1 2 m. Nepotrivirea cu pri vire la adîncimea totală a avenului este şi
mai evidentă. Astfel am ajuns la concluzia, că În descrierea lui Kolbe ar putea
fi vorba de un alt aven.
2. Avenul cu prepeleug este situat cu aproximativ 1 km la sud de refu
giul din Grind. Gura lui se află în Vîlcclul Căpăţînelor la 1 590 m altitudine
pc o pantă înclinată spre sud. :\ccst puţ, cu pereţii ver ticali şi secţiune mai
mult sau mai puţin circulară, seamănă cu o fîntină cioplită în stîncă. Arc
numai 8 m adîncime şi este complet înfundat cu materiale de prăbuşire. Din
aceste motive nu arc importanţă prea mare pentru cercetător.
3. Avenul inferior se află pc acelaşi vîlcel ca A venul cu prepeleag, msa
cu aproximativ 1 00 m mai jos, chiar pe firul văii . .Întrucît la gură acest puţ
este complet înfundat cu lemne, încă nu l-am putut cerceta. Tentativele
noastre din 1 955, de a scoate dopul de material, au eşuat din cauza lipsei
de utilaj adecvat, de forţă de muncă şi de timp.
4. Avenul de la Podul viţeilor. Între Vîlcclul lui Stin�e şi Vîlcelul Grindu
se ridică o culme netedă, În creştet pleşuvă: Podul viţeilor. Pe versantul de
nord al acestui platou suspendat există un mic, dar interesant aven. Gura
acestuia se află la 1 560 m altitudine. Orientată spre nor:d şi camuflată de
yegctaţie, ca este de obicei ferită de razele solare. Din acest motiv zăpada
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şi gheaţa din interiorul puţului persistă tot anul. Perqii sînt În general sur
plombanţi, iar în porţiunile lor inferioare pc alocuri concreţionaţi. Adîncimea
este numai de 12 m. Considerînd blocul de zăpadă drept un dop al puţului,
am făcut în 1 953-- 1 95 4 repetate Încercări de a-1 străpunge cu o sondă. Intru
cît sub dop există materiale de prăbuşire, tentativele noastre nu au reuşit.
5 . .-1vmul mperior de la Podul viţeilor sau Avenul nou l-am descoperit
În anul 1 954, cercetînd porţiunea superioară a Vîlcclului lui Stinghe. Este
singurul avcn, cunoscut în Piatra Craiului, amplasat În calcar. Gura lui,
situată la 1 8 50 m altitudine, este foarte mică şi intrarea orizontală (fig. 9).
Perqii puţului sînt surplombanţi. La - 1 2 m , pc capete de strat, există o terasă
înclinată spre S. Terasa se termină cu o săritoarc de 1 0 m adîncime, la picioa
rele căreia se atinge fundul puţului. Adîncimea totală este de 25 m. Fundul
este format din pietre mici, căzute din tavan şi pereţi. În porţiunea de SV,
perqii prezintă scurgeri de "montmilch". Deşi avenul este deocamdată înfun
dat complet, credem că În viitor vom găsi totuşi posibilităţi de pătrundere În
adîncime. Deasupra gurii avenului, panta de calcar este brăzdată de nume
roase fisuri rămase Încă necercetatc.
6. Avenul Grindului (Gaura din Grind sau Gaura din Funduri) este pînă
În prezent puţul cel mai adînc cunoscut din Piatra Craiului. El este situat
cu aproximativ 2 km la sud de refugiul din Grim.l. Gura lui (fig. 1 0), largă
de peste 6 m, se află Într-o pădure deasă de conifere, care urcă în acest loc,
spre deosebire de Împrejurimi, pînă la altitudinea de 1 800 m. La -25 m
puţul ( fig 1 1 ) are o terasă spaţioasă, acoperită parţial cu o cantitate însem
nată de materiale căzute : pietre , pămînt şi lemne. in continuare puţul suferă
o treptată strangulare, atingînd diametru! minim la aproximativ -40 m.
Apoi spaţiul se lărgeşte din nou, dia111 e trcle variind Între 10-20 m. La
-45 şi -70 111 există terase mici. Coborînd de la -70 m, faciesul puţului
se schimbă. Peretele de NV, de-a lungul căruia se face coborîrea, înclinat ceva
mai puţin pe această porţiune, este puternic afectat de apele de şiroirc.
De la -90 111 pînă În fundul puţului, la - 1 1 O m, peretele este din nou
YCrtical. pc alocuri chiar surplombant. Pe această ultimă porţiune coborîrea se
face printr-un horn, de-a lungul unui strat concrqionar, gros de peste 50 cm,
alterat şi afectat de asemenea de apă. Spre SV se deschide o sală laterală,
care s-a format .datorită unor prăbuşiri mai masive. I ncinta, înaltă de aproxi
mativ 15 m, a fost denumită de Prox "peşteră" .
înclinarea avcnului este determinată În cea mai mare parte de înclinarea
stratelor de conglomerat. ln unele locuri există Însă şi anomalii. Terasele de
la -25 m, -45 m şi --70 m s-au format pc capete de strat.
Fundul avcnului, înclinat spre SE, este alcătuit din materiale de pră
buşire, Între care întîlnim resturi schclctice de bovine. Spre deosebire de fun du!
avenului propriu-zis, podcaua din sala laterală este puternic asccndentă spre
SV şi formată dintr-o mulţime de blocuri de prăbuşire stalagmitizate. Dărî
măturile Încă nu au fost cercetate suficient. Printre acestea există deschizături
care duc probabil spre adîncime.
Merită să acordăm o atenţie concrqiunilor din fundul avcnului, care În
unele locuri sînt destul de abundente. Putem distinge două generaţii de for.
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ma ţi uni : una foarte veche, l a care predomină scurgerile parietale, cu un grad
avansat de îmbătrînire şi una tînără, În curs de formare, reprezentată mai
mult prin stalactitc şi stalagmite. O . particularitate a acestor formaţiuni este
dezvoltarea lor pc conglomerat.
Importanţa A venului Grindului ca biotop nu este Încă cunoscută. Trebuie
sesizată însă prezenţa În număr mare a unei specii de chi roptere (Myotis
myotis?), care Încă nu a putu fi identificată, deoarece peretele de SE pe care-I
populcază, este inaccesibil.
Inainte de 1 930, avenul Grindului era cunoscut numai ciobanilor. In
toamna aceluiaşi an, Alfred Prox, susţinut de coechipierii săi, atinge cu mari
riscuri fundul avenului. Pînă În anul 1936 Prox şi echipa sa, coboară de
repetate ori În acest a ven, folosind un cablu Împletit din sîrmă telefonică
(resturile cablului se găsesc şi astăzi În fundul puţului) .
Deşi ştiam de existenţa avcnului, nu am putut explora acest puţ, deoarece
eram preocupaţi cu lucrările În A venul de la Vlăduşca şi din alte regiuni.
După pregătiri îndelungate am explorat În 1 967 A vcnul Grindului În cadrul
unei mari expediţii. Cu această ocazie am descoperit În partea inferioară
a sălii laterale o mică bortă, nesesizată de Prox. Pentru o pătrundere
În adîncime, acest loc ne pare cel mai promiţător. Este posibil ca cercetările
în A venul Grindului să fie Însoţite încă de surprize. Diferenţa mare de alti
tudine între gura avenului ( 1 700 m) şi exurgcnţelc apelor carstice (800-900 m)
pledează În favoarea unei adîncimi considerabile .
..

Din cele relatate reiese ca m prezent a\·cncle constituie singurele porţi
Je pătrundere spre adîncurile Pietrei Craiului. Dorim ca În viitor activitatea
noastră speologică în această parte a ţării să fie şi mai intensă. Pătrunderea
în ipotetica reţea subterană a Pietrei Craiului, în afară de rezultatele de in
teres ştiinţific şi economic pc. care le-ar aduce, ar constitui şi împlinirea visului
a mai multor generaţii de cercetători ai Muzeului din Braşo v.
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Fig. 1

- Fenomenele carstice din Piatra
Craiul u i :
1 , Avenul de la Vlăduşca;
2, Avenul cu prepeleag ; 3, Avenul infe
rior ; 4, Avcnul de la Podul viţeilor;
5 , Avenul superior de la Podul viţeilor;
6, Avenul Grindul u i ; 7, Fîntînile Domni
lor; 8, Izbucurile în amonte de "Fîntîna
lui Botorog" ; 9, Prăpăstii le Zarneştilor;
10, Sorbul 1 din Joaca; 1 1 , Sorbul 2 din
Joaca; 12, Cheile Brusturetului ; 13, Cheile
Dîmbovicioare i ;
14, Izbucul Dîmbovi
cioarei (L< Gîlgoaie) ; 15, Peşterile de la
" Izvoarele din Plai" ; 16, Peşterea Dîm
bovicioara; 17, Peşterea dracilor; 18,
Gaura Brusturetului ; 19, Peşterile de la
Cerdacul Stanciulu i ; 20, Peştera din Va
lea Coacăzei ; 21, Peştera Mare din satul
Peştera; 22, Peştera d e la Colţul Chiliilor.
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- - - - ---- - - -- - - Profil geologic prin Pi atra Craiului mare (după E. Jekelius) : 1 , Şisturi
cristaline ; 2, Dogge r ; 3, Calcar titenic; 4, Neocomian ; 5, Conglomerat cretacic.

Fig. 2
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Fig. J
\'!.:'rsantul de est al Pietrei Craiului În regiunea stînii de la Vlăduşca. Linia albă
reprezintă grani\a dintre conglomerat şi calcar, cercule\ul indică pozi\ia gurii Avenului de la
Vlăduşca, iar
săgeata, vîrful "La -Om"
2244 m (foto Fr. Thomas).
http://cimec.ro
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Fig. 4

-

Aspect din Prăpăstiile Zarneştilor. Valea Vlăduşca În amonte de confluenţa
Cheii (fato Fr. Thomas).
http://cimec.ro
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Fig. 6

-

Regiunea sorburilor din Joaca. În prim-plan, şanţul de drenaj spre sorbul 2 ( X )
(fato Fr. Thomas).
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Fig. 7
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Gura Avcnului de la Vlăduşca înfundată cu zăpadă (foto for. Thomas).
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Fig. 8

Avenul de la Vlăduşca (după A. Prox, co:nple:at de
Fr. Thomas): 1 , Terasa : 2, Puţ paralel.
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Fig. 9 - Avenul superior de la Podul viţeilor (canat de Fr. Thomas
195�). 11) Seqiunea verticală : 1, Intrare; 2, Terasă : J, Perete ccncre
ţionat; b) Seqiune transYersali!.
http://istoriebv.ro
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Gura Avenului din Grind (foto Fr. Thomas).
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Fig. 10
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Avenul Grindului (după A. Prox, completat de fr. Thornas) : /, Perete
concre1 ionat; 2, Incintă laterală; J, Continuare necercetată.
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DIE SCHXCHTE DES KONIGSTEINS (PIATRA CRAIULUI)

(ZUSAMi\IENI'ASSUNG)

Die Geologie cler Kalksynklinale (Muldc), aus dem Gcbiet des Konigstcins
(Piatra Craiului) , bedingt einige bemcrkenswcrte Karsterscheinungen. Zuunterst
liegen wasserundurchlăssige Gestcine (Glimmerschiefer). Dartiber folgen, in
grosser Ausdehnung und Măclnigkcit, Kalkc cler Jura formation und schliess
I idh, ebenfalls stark entwickelt, Krcidckonglomerate. Da cler hohlenbildende
Kalk meist in grosser Tiefc liegt, kommt cs an cler Oberflache nur selten zur
Ausbildung von Karsterscheinungen. Einc Ausnahmc bilden clic Randgebiete
cler Synklinale, vor allcm clie Flankc, clie den Konigstein aufbaut. Am Ost
hang des Gebi rgcs kam cs (durch Tcktonik uncl starke Ncigung der cinfallcn
dcn Schichten begiinstigt) zur Ausbildung einer Reihe von scnkrcchten Sch!Un
den. Samtliche Sehaehtc, ausser einem, licgen im Gebict des Konglomcratcs.
Die bishcr bckanntcn Schăchtc diescs Gebietes sind folgendc :
1 . Der Vlăduşca-Schacht befindet sich auf dcm gleichnamigen Berghang,
cler ctwas nordlich dcr Hirtcnspitze (Vîrful "La Om " , 2244 m) vom Kamm des
Konigsteins abzwcigt. Die MUndung licgt in 1 680 m 1-Iohc. In 64 m Ticfc ist
cler Sehaeht clurch Absturzmaterial vcrstopft. Ein enger Spalt ftihrt in cincn
hohen Nebcnraum, cler ebenfalls verstopft ist.
Der Schaeht wurcle 1 8 44 durch A. Kurz bekannt. Dcn ersten Befahrungs
versuch unternimmt J. Kolbc im Jahre 1 900 uncl gelangt bis in cine Tiefe von
71 m. In dcn Jahrcn 1 930-36 wircl cler Schacht von den Hohlcnforschern des
Burzcnlander Museums , unter cler Leitung von A. Prox untersucht. Unsere
wieclerholten Versuche (1 952- 1 955), dcn Scbachtgrund zu durchstossen, blic
ben erfolglos.
2. Der Prepeleag-Schacht liegt in 159C m Hohc, ctwa 1 km stidlich cler
Grind-Htitte. Da er nur 8 m ticf und vollkommcn verstopft ist, hat er fur
dcn HOhlenforscher nur wenig Bedeutung.
3. Der " Untere" Schacht befindet sich etwa 1 00 m unterha1b des Prepe
leag-Schachtcs. Seine Mtinclung liegt gcnau in cler Talsohle und ist mit Xsten
uncl Baumstămmen vollkommen verstopft. Gber die Ticfe wissen wir noch
nichts.
4. Dcr Schacht vom Podul viţeilor liegt in 1 570 m Hohe. Da seine Miin
dW1g nach N oroen gekehrt ist und von Baumen besohattet wird, kann cler
Schncclotz aus dem lnncrn nie ganz abschmelzen. Der Schacht bildet somit
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cine kleinc Eishohle. Da er m 12 m Tie fe vollkommen verstopft i st, hat er
nur wenig Bedeutung.
5. Der obere Schacht vom Podul viţeilor wurde 1 95 4 entdeckt. Er liegt
als cinziger im Kalk. Seine enge Miinclung befindet sich in 1 8 50 m Hohe und
gleicht einem Hohleneingang. In 1 2 m Ticfe bildet cler Schacht eine Terasse.
Die Gesamttiefe betrăgt 25 m. Der Steilhang oberhalb der Schachtmiindung ist
wild zerkli.iftet und noch \Yenig erforscht.
6. Der Grind-Schacht befindet sich inmitten eincs alten Fichtenwaldes,
ungefăhr 2 km si.idlich der Grind-Hiittc. Seine iiber 6 m weite Miindung liegt
in 1 700 m Hohe. In 25 , 45 und 70 m Tiefe bildet cler Schacht Terassen. Der
Schachtgrund liegt in 1 1 0 m Tiefe. Im Si.id-Westen befindet sich ein gerăumi
ger, z . T. mit Tri.immerwerk gcfiillter, Nebenraum. Ober die Fortsetzung des
Schaohtes in grosseren Tiefen w issen wir noch wenig. Der untere Teil des
Sohachtes ist stark vesintert.
Bis zum ]ahre 1 930 war der Schacht nur einzelnen Hirten bekannt. J n
der Zeit von 1 930-36 unternimmt A . Prox mit seiner Gruppe mehrere, oft
gefăhrliche Abstiege. 1 967 starteten auch wir cine Forschungsexpedition.

VERZEICHNIS DER ABBILDUNGEN

i1bb. 1 - Dic Karster�cheinungen im Gebict des Konigsteins : 1, Vlăduşca-Schacht ; 2, Prepclcag
Schacht; J, Unterer Schacht ; 4, Schacht vom Podul viţeilor; 5, Oberer Schacht vom Podul
viţeilor; 6, Grind-Schacht;· 7, Herrenquellen ; 8, Quellaustrittc obcrhalb dcr " Fîntîna lui Boto
rog" ; 9, Prăpastie-Klamm.; 10, Wasserschwinde 1 aus der Joaca; 1 1 , .Wasscrschwinde 2 am dcr
Joaca; 12, Brusturet-Klamm ; 13, Dîmbovicioara-Klamm; 14, Dîmbovicioara-Quelle (La Gîl
goaie) ; 15, Hăhlen von den " Izvoarele din Plai " ; 16, Dîmbovicoara-Hăhle; 17, Teufelshăhlc;
18, Brusturet-Hăhle ; · 19, Hăhlen vom Cerdacul Stanciului ; 20, Hăhle aus der Valea Coacăzei ;
2 1 , Hăhle bei dem Dorfe Peştera; 22, Hăhlc vom Colţul Chiliilor (Eremitenhăhle).
Abb. 2
Geo!ogisches Profil durch den Grossen Kănigstein (nach E. Jekelius): 1, Glimmerschiefer; 2, Doggerschichten; J, Tithonkalk; 4, Neokommergel; 5 , Kreidekonglomerat.
. !bb. 3
Der Osthang des Grossen Kănigsteins in der Umgebung der Vlăduşca-Sennhiitte.
Die weisse Linie stellt die Grenze zwischen Konglomerat und Tithonkalk dar, der Kreis
bezeichnet die Miindung des Vlăduşca-Schachtes, der Pfeil die Hinenspitze (2244 m) (Foto
Fr. Thomas).
. 1bb. 4
Ansicht aus der Prăpastie-Klamm (VIăduşca-Tal oberhalb der Einmiindung in die
Valea Cheii) (Foto Fr. Thomas).
Abb. 5
Durch Kryoturbation entstandene Bodenerhebungen in dcr Nahc des Grindu
Forsthauses (Foto Fr. Thomas).
Abb. 6
Das Gebiet der Wasserschwinden aus der Joaca. Im Vordergrund Emwăsserungs
graben zur Wasserschwinde 2 ( X ) (Foto Fr. Thomas).
Abb. 7 - Die Miiridung des Vlăduşca-Schachtes (mit Schnee verstopft) (Foto Fr. Thomas).
Abb. 8
Vlăduşca-Schacht (nach A. Prox, ergănzt von Fr. Thomas) : 1, Terrasse; 2, Parallel
schacht.
Abb. 9
Oberer Schacht vom Podul viţeilor (aufgenommen von Fr. Thomas 1 954). a) Vcr
tikalschnitt: 1, Eingang; 2, Terasse; J, Sinterwand; b) Grundriss.
Abb. 10
Die Miindung des Grind-Schaclnes (Foto Fr. Thomas).
Abb. 1 1
Grind-Schacht (nach A. Prox, ergănzt von Fr. Thomas) : 1, Sinterwand; 2, Ncbcn
raum ; J, uncrforschte Fonsctzung.
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PREZENTAREA ISTORIEI MODERNE ŞI CONTEMPORANE
IN MUZEE':·
d� ION ARDELEANU

Am deosebita cinste de a vă transmite din partea colec tivului Muzeului
de istorie a Partidului Comunist, a mişcării revoluţionare şi democratice din
România un călduros salut şi să urez deplin succes simpozionului muzeelor de
istorie din Republica Democrată Germană.
Împărtăşesc părerea că referatele prezentate au pus În discuţie unele p ro
mulţumesc din inimă amabilclor noastre gazde pentru primire şi asigurarea
condiţiilor care conferă o dată mai mult ospitalitatea poporului german.
Împărtăşesc părerea că referatele prezentate au pus În discuţie unele pro
bleme importante ale activităţii muzeelor de istoric, legate de funqia lor
socială.
Pornind de la subiectul tcmelor ce ne-au fost comunicate vom reda unele
aspecte ale problemelor prezentării istoriei moderne şi contemporane in mu
zeele din Republica Socialistă România in contextul experienţei muzeologiei
contemporane. Practica a confirmat că muzeologia ca ştiinţă istorică cu posi
bilităţi largi de ilustrare În mod plenar a existenţei sociale a comunităţii umane
pc măsura şi in ritmul progresului cercetării ştiinţifice arc ca obiect p rezen
tarea in muzee şi a istoriei moderne şi contemporane.
Din reţeaua de peste 260 de muzee din Republica Socialistă România,
peste 1 40 sint muzee de istorie sau mixte - istorie şi ştiinţele naturii. În cei
25 de ani care au trecut de la eliberarea patriei şi acest domeniu extrem de
important in activitatea de făurire a noii conştiinţe socialiste a maselor a
cunoscut profunde transformări.
Pe fondul acestei reţele de instituţii cu răspîndire echilibrată în ţară s-a
conturat un proces de transformare calitativă a muzeelor ca atare, în sensul
devenirii unui centru de cercetare locală, cu forme şi mij loace specifice, reali
zînd o comunicare aproape cotidiană şi accesibilă publicului prin intermediul
exponatelor.
în deceniul al VI-lea al secolului nostru, concomitent cu dezvoltarea
reţelei de muzee, a diversificării şi dcfinirii profilului lor, am asistat la abor
darea tot mai insistentă a tcmaticii istoriei moderne şi contemporane. Aceasta
'' Comunicare prczcmată la Simpozionul muzeelor de i�toric, cu participare interna t ională,
llcrlin, 1 3- 1 4 nov. 1 969.
27 - Cumidava
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şi datorită faptului că muzeul, o insulă mai mult sau mai puţin intactă în raport
cu dinamica istoriei, prin piesele sale oferă posibilităţi concrete şi directe de
comparare a fap telor, îngrădeşte, delimitează ipotezele posibile, aspectul lor
speculativ, de elementul realist al faptelor, al materialelor concrete intuitive.
Aşa se explică rolul important al muzeului în viaţa culturală şi ştiinţifică
contemporană, succesul înregistrat în rîndul celor mai diverse categorii de
oameni. Credem că astăzi a mai pune problema dacă sînt sau nu utile aceste
secţii este depăşită. Deschiderea la muzeele din ţara noastră a noilor secţii a
fost rezultatul unor ample dezbateri ale muzeologilor, istoricilor şi altor
specialişti. O p roblemă principală, viu dezbătută, a fost aceea a stabilirii
exponatelor noilor secţii. Ca urmare a schimbului de păreri s-au definit ca
exponate principale: documentele scrise şi iconog,rafice, arme, costume, drapele,
obiecte de uz personal, machete, grafice şi tabele statistice, texte, scheme etc.
In muzeele de istorie este cunoscut că au prioritate documentele.
Prin stabilirea tipului de exponate s-a urmărit în prezentarea secţiilor
istorici moderne şi contemporane continuarea firească a expoziţiei prin acor
darea unei priorităţi pieselor tridimensionale. Nu s-a urmărit o prezentare
didactică, reeditarea sub această formă a unui tratat ci materialul muzeistic,
dacă ne putem exprima astfel, chiar prin număr şi dimensiuni reduse să arate
mult şi tot. Prin aceasta s-a urmărit respectarea unui principiu muzeistic care
şi-a făcut tot mai mult simţită prezenţa în disouţiile noastre : vizitatorul în
ambianţa mărturiilor să descopere singur exponatele ce-l interesează.
În acest context În secţiile de istorie modernă şi contemporană considerăm
că nu pot lipsi curiozităţile, acele exponatc care contribuie la dclectarea vizi
tatorului, la odihnirea lui.
Varietatea exponatclor, a mijloacelor intuitive face ca muzeul să fie labo
rator şi cîmp de inve5tigaţie. În Republica Socialistă România în ultimii ani
s-a urmărit profilarea muzeelor, cuprinderea în muzee a tuturor orînduirilor
sociale.

}

n organiz� re!l .�i reorganizarea unor m uzee de istoric s-au avut în vedere
urmatoarele prmc1pu :

1 . Prezentarea fenomenului istoric în contextul dezvoltării economice,
politice, ştiinţifice şi culturale a ţării în strînsă legătură cu progresul forţelor
de produqie, cu acţiunea legilor obiective şi a difcriţilor factori interni ş i
externi care au influenţat istoria României.
2. Interpretarea ştiinţifică, obiectivă a evenimentelor social-politice
toată complexitatea lor în lumina materialismului dialectic şi istoric.

în

3. Oglindirea faptului că poporul muncitor, forţele sale revoluţionare,
progresiste şi patriotice au înfăptuit toate marile transformări revoluţionare,
au asigurat mersul înainte al societăţii.
4. Prezentarea activităţii diferitelor personalităţi ţinîndu-se seama de con
tribuţia şi de rolul pe care 1-au jucat Într-o anumită etapă istorică.

5. Încadrarea istorici Partidului Comunist Rom5n, a mişcării rc,·oluţio
nare şi democratice în contextul firesc al istorici pa triei şi al m işcării muJKi
toreşti internationale.
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6. În redarea luptei eroice a oamenilor muncii, .indiferent de naţionalitate,
'ă se oglindcască deopotrivă patriotismul cald şi caracterul internaţionalist . al
luptei clasei muncitoare, a poporului român.
In configuraţia acestor principii s-a conturat evident şi raportul istoric obiectivitatea, rolul factorilor pozitivi şi negativi. Problema este m ult mai
amplă dar încercăm să o circumscricm în preqcupările muzeologici. În trecut
în muzeele noastre au fost ilustrate numai elementele pozitive, acelea care . au
fost cumulate în coordonatele progresului. De aceea, de exemplu, personalităţi
care într-o etapă a activităţii lor au săvîrşit greşeli nu erau prezentate. Aceasta
fără îndoială că "a ajustat " , în funcţie de conjunctură, realitatea. În muzeele
din ţara noastră, avîridu-se în vedere p rincipiile enunţate, s.-a depăşit această
etapă.
. Pornind de la aceste principii în ţara noastră în ultiniii 5 ani s-au orga
ni zat o scrie de muzee de istorie. În 1966 a fost deschis Muzeul de istorie a
Partidului Comunist. a mişcării revoluţionare şi democratice din România,
pe care am cinstea să-I reprezint. În acest muzeu este prezentată cu mijloace
specifice, într-o formă modernă, în principal următoarea tematică : lupta popo
rului român pentru eliberare naţională şi socială, mişcările revoluţionare din
secolul al XIX-lea, naşterea şi dezvoltarea mişcării muncitoreşti socialiste,
istoria Partidului Comunist Român, în strînsă legătură cu istoria generală,
politică şi social-economică a ţării, aspectele principale ale edificării socialis
mului în România. Prezentarea exponatclor pe baza criteriului logic Şi crono
logic, prin realizarea unei problematici clare, face ca vizitatorul · să parcurgă
cu interes muzeul avînd satisfacţia sesizării dezvoltării istorice, a succeselor şi
insucceselor luptei revoluţionare. O continuare · a muzeului este expoziţia pe r
manentă "Momente din istoria mişcării muncitoreşti internaţionale, a luptei de
eliberare a popoarelor", amenajată Într-o sală cu o suprafaţă de peste 400 m�.
Concepută ca parte integrantă a muzeului, expoziţia va fi inaugurată con
form Hotărîrii C.C. al P.C.R. privind naşterea lui V. 1. Lenin în cadrul mari
lor manifestări ce vor avea loc cu prilejul acestei aniversări.
Tematica expoziţiei, elaborată cu mai m ulţi ani în urmă, este rezultatul
participării ample a muzeografilor, specialiştilor din diferite domenii ale ştiin
ţelor sociale. Ea va prezenta În mod sintetic, expresiv, dinamica mişcării
muncitoreşti, lupta de eliberare naţională, constituind un minunat prilej pentru
a oglindi soli-d aritatea internaţională a clasei muncitoare internaţionale, aportl!l
poporului român.
Prin multitudinea exponatelor, a concepţiei de organizare, acest muzeu
s-a impus ca o unitate de prim ordin în reţeaua muzeelor din România.
Un alt muzeu care reflectă un alt aspect al mişcării revoluţionare, comu
niste, În cadrul istoriei moderne şi contemporane a României este Muzeul
Doftana, organizat în fosta închisoare specială Doftana, cunoscută şi sub
denumirea de Bastilia românească: Acesta este un muzeu memorial care pre
zintă istoria luptei dctinuţilor revoluţionari, comunişti şi antifascişti, a luptei
celor închişi. Construqia Însăşi este un muzeu. Ea este completată de două
săli documentare în . care prin mij loace specifice este oglindită lupta foştilor
deţinuţi.
··

27 *
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Un muzeu cu tematică specială a fost organizat în fostul lagăr de intci
naţi politici Tg. Jiu care cuprinde exponate privind lupta comuniştilor, anti
fasciştilor, patrioţilor, a altor internaţi în anii dictaturii militare-fasciste.
Muzeul înfăţişează c.u piese autentice, convingătoare, viaţa şi l upta grea a
maselor populare din Romania în anii 1 940- 1 944, asuprirea exercitată împo
triva internaţilor, inventivitatca formelor de luptă ale acestora pentru apă
rarea demnităţii umane, munca de partid, culturală, desfăşurată în lagăr, legă
turile cu mişcarea revoluţionară din ţară.
Cu o rezolvare monografică este şi "Muzeul Procesului conducătorilor
muncitorilor feroviari şi petrolişti din 1 93 3 " organizat în oraşul Craiova,
chiar în sălile fosrului Tribunal militar, acolo unde s-a făcut auzit în pofida
interdiqiilor cuvîmul Partidului Comunist Roman, al reprezentanţilor munci
torilor din ţară, al delegaţilor şi protestelor mişcării muncitoreşti interna
ţionale. In acest muzeu, de proporţii mici, totul îndeamnă la meditaţie.
Muzeul militar din Bucureşti prezintă în cadrul tematicii de istorie a
artei militare şi evoluţiei armamentului, pagini emoţionante ale istorici mo
derne şi contemporane a Romaniei, subliniind eroismul armatei în lupta pentru
cucerirea independenţei Romaniei, atitudinea ostilă a maselor de soldaţi şi a
ofiţerilor patrioţi faţă de dictatura militară fascistă, victoria insurcqiei din
august 1 944, contribuţia armatei romane alături de eroica armată sovietică
la luptele pentru eliberarea întregului teritoriu al patriei, a Ungariei, Cehoslo
vaciei şi Austriei.
Muzeul de istorie a Municipiului Bucureşti înfăţişează într-o tematică
judicioasă pc plan economic, social, politic, cultural, ştiinţific, istoria modernă
şi contemporană. Lupta maselor populare din capitală, contribuţia lor la edi
ficarea socialismul ui în România.
Pc scurt, dorim să exemplificăm, fără să epuizăm, lista unităţilor, tema
tica unor muzee din ţară cu profil special.
O altă unitate este Muzeul "Unirii" din Alba Iulia, în care este rcdată
lupta de veacuri a poporului nostru pentru realizarea aspiraţiilor sale de uni··
tate politică, lupta maselor populare din Transilvania împotriva exploatării şi
asupririi sociale şi naţionale, solidaritatea naţionalităţilor conlocuitoare ma
ghiară, germană ş. a. de pe acest teritoriu, cu lupta maselor româneşti. Pc larg
sînt oglindite aqiunile ce au avut loc În secolul al XIX-lea şi în primele decenii
ale secolului al XX-lea, pînă la desăvîrşirea unităţii statului naţional român
la 1 decembrie 1 91 8 , o dată cu unirea hotărîtă prin adunarea populară de la
Alba Iulia a Transilrvaniei cu România. Muzeul redă de asemenea momentele
principale ale istoriei contemporane.
O tematică mai largă are Muzeul de istoric din Cluj care rcdă în cadrul
istoriei Romaniei istoria Transilvaniei, sau Muzeul din Braşov care înfăţişează
istoria acesnui vechi centru urban şi al ţinutului din care face parte, cunoscut
sub numele de Ţara Bîrsci.
După aceleaşi principii sînt în curs de organizare muzeele din Iaşi, G alaţi,
Craiova, Oradea etc.
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.\m exemplificat tematica unor muzee pentru a demonstra cadrul larg ce
se acordă secţiilor de istorie modernă şi contemporană care atrag mulţi vizi
tatori deoarece ele consemnează date, fapte de date mai recente care sădite în
con�tiinţa oamenilor, îi stimulează în activitatea lor creatoare.
P rezentarea istoriei moderne şi contemporane în muzeele centrale şi jude
ţene din ţara noastră s-a pus şi se pune ca o problemă importantă. Organi
zarea la mu7.eele vechi, cu tradiţie, a noilor seqii se face cu discernămînt,
avîndu-sc în vedere coleqiile, modul în care ele s-au constituit, profilul şi
pcrsonali tatc:t muzeului respectiv.
Acolo unde profilul muzeului este pc o temă ca de exemplu o răscoală
a ţăranilor, o bătălie proletară importantă, nu este indicată organizarea seqii
lor de istoric modernă şi contemporană, ci numai redarea cadrului social-eco
nomic al epocii - prin piese reprezentative - În care s-a produs evenimentul
consacrat în cazul muzeelor de tip monografie.
O problemă deosebită este constituirea patrimoni,ului secţiilor de istorie
modernă şi contemporană. În constituirea acestui fond apreciem că trebuie să
avem în vedere exigenţele şi cerinţele generaţiilor viitoare, fără alte criterii
subiective.
Metaforic prezentînd 1\.lcrurile, rezultă că viitorul nu se va mai gîndi la
acest prezent pentru că noi nu ne-am gîndit la viitor. Adică obiectul colec
ţionării trebuie să fie de la creion şi hîrtie care ne surprind planurile pînă
la cele mai recente maşini electronice. Că în prezent multe din aceste obiecte
nu se expun decît în expoziţii temporare sau de alt gen şi fap�ul că ele intră
în depozit con5iderăm că este o altă chestiune înţeleasă de aproape toţi lucră
torii muzeelor de i;storic.
Desigur că nu .se pot trage concluzii definitive din părerile exprimate mai
sus. Considerăm însă că acestea sînt probleme de interes pentru noi toţi care
lucrăm În muzee de istoric şi cercetările noastre ulterioare socotim că vor evi
denţia laturi noi pentru activitatea ce o urmărim în ridicarea pe o treaptă
superioară a muncii cultural-educative din institmţiile noastre.
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GESCHICHTE IN DEN MUSEEN DER
SOZIALISTISCHEN REPUBLIK RUMXNIEN

(ZUSAMMENF ASSUNG)

Dcr Verfasser behandelt die vielseitigen Aspekte der Organisierung cler
Abtcilungen fii r moderne und zcitgenossische G eschichte i n den Geschichte
muscen der Sozialistischen Republik R umănien. Er k lart die Beziehungen zwi
schen cler Geschichtswissenschaft und der Museumskunde (Museographie) und
die lcitenden Grundsatze bei cler Aufstellung cler Abteilungen fiir moderne
und zeitgenossische Geschichte. Der Verfasser aussert sich liber die verschie
denen Arten von Ausstellungsgegenstanden, und das Verhaltnis zwischen Ori
ginaldokumenten, Fotografien und Museumsstiicken. Es wird aw:h auf die
Bczieh ungen und das Verhaltnis zwischen cler Landes- und cler Ortsgeschichte
in dcn Schaustellungen cler Museen eingogangen.
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MUZEUL DE ISTORIE A PARTIDULUI COMUNIST,
A MIŞCĂRII REVOLUŢIONARE ŞI DEMOCRATICE
DIN ROMÂNIA
DIN FONDURILE DOCUMENTARE
de HERBER T RABINOVICI

Se poate afirma cu certitudine că fondurile de documente care ilustrează
trecutul unui popor constituie unul din tezaurele inestimabile de care dispune
acesta, iar modul În care ele sînt păstrate şi conservare relevă strădania şi inte
resul generaţiilor pentru istoria ţării lor. învăţămintele trecutului atît de bine
·
dezvăluit de documente, vor fi Întotdeauna premise pentru i storia viitorului.
Studierea vestigiilor istorice, alegerea cu grijă a celor mai semnificative docu
mente, achiziţionarea şi prelucrarea lor sub raport ştiinţific, constituie p re
ocupări ce se impun în ac tivitatea instituţiilor noastre.
A vînd o vechime de peste 20 de ani, Muzeul de istorie a Partidului Co
munist, a mişcării revoluţionare şi democratice din România, este posesorul
unui fond documentar apreciabil, atît din punctul de vedere al volumului de
documente, obiecte sau diverse colecţii, dar mai ales prin valoarea acestora şi
prin aceea că ele constituie ilustrarea celor mai importante momente ale acti
vităţii mişcării muncitoreşti. Lupta proletariatului român pentru emancipare,
înfiriparea p rimelor organizaţii muncitoreşti, istoria partidului comunist şi a
celorlalte forţe democratice, toate acestea le vom găsi exprimate în nenumă
rate obiecte, fapte incrustate În obiecte, decizii sau năzuinţe imprimate pe
hîrtie îngălbenită, înscrise parcă pentru eternitate. Acte oficiale, ziare ale
timpului, manifeste, fluturaşi, statmte sau carnete de membru, steaguri, uni
forme, timbre şi in9igne, casete, foiţe de ţigară şi ştampile, fotografii, albume,
cărţi poştale ilustrate, toate acestea sînt mărturie vie a marilor frămîntări so
ciale, a l uptelor desfăşurate de către întregul popor pentru menţinerea fiinţei
sale, a luptei pentru o viaţă mai demnă a celor ce muncesc.
Comunicarea de faţă nu-şi propune să analizeze complexitatea problema
ricii ce-şi găseşte exprimarea în fondurile documentare ale muzeului şi cu atît
mai puţin enumerarea documentelor ce se ridică la cifre de ordinul miilor, ci
va fi o încercare de spicuire din noianul documentelor a unora care ni se par
mai semnificative şi ar putea prezenta un interes deosebit pentru muzeografii
din diferite centre din ţară.
Fondul conţine un important număr de documente originale, acte, exem
plare din presă, precum şi reproduceri sub formă de mulaje sau fotocopii
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după documentele în ori ginal, existente în A rh i va C.C. al J>.C.R., l nstiwtul
de studii istorice şi social pol itice, A rhivele Statului, l3iblioteca Academ iei
R .S.R . etc.; În el este cup rins un important fond de fotografii din tre care multe
origi n.1 l c cu i n scripţii personale, precum şi obiecte, piese tridimensionale l ucrate
în diferite perioade istorice. Sursa p rincipală a realizării acesto r fonduri o
constituie investigaţiil e ; ani îndelungaţi de investigaţii în ţară a personalului
şti inţi fic al muzeului s-au materializat în numeroase achiziţii ; cerceta rea arhi
,·clor, a presei vremii, realizată Împreună cu stabil irea unui contact permancn t
cu diferite persoane a dus la îmbogăţirea fondurilor cu piese importante din tre
care multora li s-au făcut fişe ştiinţifice. In acelaşi timp se cuv ine să arătăm
că real izarea propriu-zisă a muzeului în forma actuală precutn şi constiwirea
fondului documentar este şi urmarea interesului manifestat de către multe
persoane poscsoare de mărturii documentare. Familiile unor persoane legate
într-un fel sau altul de pa rticiparea directă la unele momente istorice, sînt
de obicei deţinătoare de astfel de materiale, dar, aşa cum este firesc se despart
mai greu de ele. Depinde probabil în bună măsură, de calităţile muzeografului,
de p riceperea, abnegaţ!Îa şi capacitatea de convingere a acestuia, gradul de con
centrare în muzee a cît mai multor asemenea p i ese de valoare.
În fondurile Muzeului de istorie a Partidului Comunist, a mişcării revo
l uţionare şi democratice din Rom;lnia, ne atrag atenţia multe documente legate
direct de numele u nora din cei mai cunoscuţi militanţi ai mişcării muncito
reşti, patrioţi ai poporului român, nume cu rezonanţă în istoria pc care o cu
noaştem. Un carnet de membru al Partidului Social Democrat aparţinînd lui
C. Dobrogeanu-Gherea, actul de căsătorie a lui 1 . C. Frimu cu Rozalia
Frimu În 1 90 1 , diverse cărţi poştale trimise pe adresa lui 1. C. Frimu, carnetul
de membru în Partidul Socialist pe anul 1 920 aparţinînd lui Iosif Nădejde,
documente despre Alecu Constantinescu unul din fruntaşii mişcării muncito
reşti şi sindicale În prima jumătate a secolului nostru, materiale care vor
besc despre Mihail Gheorghiu Bujor, despre neuitatul Ilie Pintilie sau despre
j6zsa Bela, ucis de hortişti la Someşeni lîngă Cluj, sau documente emanînd
de la dr. Petru Groza În calitate de conducător al organizaţiei democratice
Frontul Plugarilor (cărţi poştale cu dedicaţia sa), fotografii ale lui Gheorghe
V asilichi, un stilou folosit în i legalitate de A. Sencovici, şapca purtată de ute
cistul Petre Gheorghe, documente despre Constannin David, Andrei Prot şi
atîtea altele care ne amintesc de asemenea figuri luminoase.
O mare parte a fondurilor noastre documentare o constituie coleqiile de
fotogra fii. In m are număr originale, precum şi reproduse după ziare, reviste,
albume, ele ne pun parcă mai autentic de cît În oricare altă situaţie În faţa
unor fapte petrecute aievea.
Se impune precizarea că pentru toate documentele expuse pe panourile
din săli, secţia de fonduri păstrează martorii respectivi potrivit perioadelor;
se află în stadiul de definitivare şi p regătire pentru tipar, catalogul tuturor
exponatelor muzeului cu indicarea surselor şi a felurilor documentelor. In
c adrul colecţiei de fotografii o pondere însemnată o au măruuriile fotografice
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prezentînd situaţia grea a maselor În trecut, condiţiile de viaţă şi de muncă
ale muncitorilor, situaţia şomerilor ; În acelaşi timp este prezentată În imagini
puternica acţiune de clasă prin desfăşurarea grevelor, demonstraţiilor munci
toreşti precum şi aqiunile ţărăneşti. Fără a fi organizată într-o fototccă spe
cială, colecţia de fotografii este v ariată, cuprinzînd imagini mai puţin cun< lS
cutc care se referă la aproape toate momentele din istoria ţării şi îndeosdJi
din istoria mişcării muncitoreşti. Dacă adăugăm la aceasta inscripţiile cu
Yaloarc de document existente pc unele din fotografiile originale atunci obţi
nem însemnătatea reală a acestor colecţii achiziţionate. Ar fi greu de încen:at
o enumerare, oricît de sumară ar fi ca, dar se impune a se vorbi cd puţin
despre cîteva din ele. Muzeografii noştri au strîns fotografii originale
de la Avram Iancu (strănepotul revoluţionarului paşoptist căruia îi po:.1rtă
numele) ; acesta a fost un activ militant comunist În ilegalitate la Turda; a
decedat în 196 8 . A fost achiziţionară o fotografie a lui C. Dobrogeanu
Gherea cu un text în tuş roşu adresat lui Avram I ancu. Se găsesc printre
fotografiile muzeului cele dăruite de tovarăşul Vasilichi, înfăţişîndu-1 În dife
rite perioade, ca soldat În armata franceză sau imediat după eliberare Împre
ună cu alţi tovarăşi din lagărul de la Dachau. Sînt înregistrate în fonduri
fotografii depuse de M. Cruceanu, unul dintre participanţii la Congresul de
constituire a P.C.R. din mai 1 9 2 1 , dintre care menţionăm o imagine înfăţişînd
un grup de arestaţi din rîndul congresiştilor. Deosebit de interesante sînt colec
ţiile de fotografii puse la dispoziţia muzeului de general în rezervă D. Dămă
ceanu, ele cuprinzînd aspecte politice diferite din preajma şi în timpul eveni
mentelor de la 23 august 1 944 precum şi unele imagini fotografice păstrate
de d-sa ca membru al delegaţiei române care a participat la conferinţa de pace
de la Paris din 1 946- 1 947. Coleqiile noastre s-au îmbogăţit anul trecut prin
reproducerea unui fond special neinventariat al Bibliotecii de stat cuprinzînd
tin număr mare de fotografii originale începînd cu războiul de independenţă
şi continuînd cu cele mai importante momente din istoria patriei, îndeosebi
perioada primului şi celui de-al doilea război mondial, politica externă a ţării
precum şi activitatea culturală desfăşurată În România În perioada interbelică.
Socotim potrivit să ridicăm problema organizării unor fototeci bine puse la
punct În mai multe muzee de istorie din ţară şi sugerăm ca aceasta să se afle
În atenţia Consiliului muzeelor cu atît mai mult cu cît nu dispunem în ţară
de asemenea fototeci care să prezinte cronologic imagini fotografice asupra
istoriei ţării.
Un alt capitol important a angajat precupărilc cercetărilor îndelungate ale
colectivului ştiinţific al muzeului pentru urmărirea reflectării în presa vren1ii
a evenimentelor ce s-au succedat În procesul vieţii social-economice şi politice
a României . De la ,.Fama Lipscăi" apărută În 1 8 27 şi primele ziare apărute În
ţară, cum ar fi "Curierul românesc". "Albina românească" , ,.Foaie pentru
minte, inimă şi literatură" , apoi publicaţiile paşoptiste "Pruncul român" şi
,.Poporul suveran", ziare din timpul războiului de independenţă ,.Rezboiul " ,
"România liberă" şi pînă l a publicaţiile din zilele noastre, Întîlnim u n număr
mare de titluri din presa vechii mişcări muncitoreşti şi socialiste : "Tipograful
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român" . "Analele tipografice", "Lucrătorul român " , "Socialistul " , "Munca",
"Lumea nouă", "România muncitoare", " Lupta", "Socialismul", apoi ziare ale
Partidului Comunist şi ale mişcării democratice: " Scînteia" (primul număr ori
ginal din 15 august 19 31 ), "Tînărul leninist", "Bluze albastre", "Clopotul " ,
" Inainte" (organ al Blocului Muncitoresc Ţărănesc), "Horia", "Zori noi'',
" Cazarma", ziare ilegale şi legale, majoritatea exemplare originale. Parcurgînd
sălile muzeului, vizitatorului îi apar pregnante şi titlurile marilor cotidiane româ
neşti de epocă : "Ţara", "Universul", " Adevărul", "Dimineaţa", " Izbînda" etc.
Se păstrează la noi unele coleqii originale dintre care spicuim cîteva pe
care le socotim de mare importanţă atît pentru studiu cît şi pentru a le plasa
în rîndul obiectelor muzeistice. Dintre acestea amintim " Albina românească"
colecţia din anii 1 835-1 849, "Gazeta de Moldavia" 1 8 50- 1 858, "Curierul
financiar" (Minovici) 1 879- 1 91 6 , "Telegraful român" 1 879, 1 908- 1 9 1 4,
o colecţie a "Gazetei Transilv·aniei" cuprilllzînd exemplare din primii douăzeci
ele ani de apariţie a acesteia. De asemenea, " Lumea nouă" 1 894-1 8 95, 1 8 99,
"Mişcarea socială" 1 8 97, " Adevărul" (Beldiman) 1 8 93-1 895, 1 9 1 1 -1 9 1 2,
1 91 6- 1 930. Amintim valoroasele numere ale "Scînteii" ilegale din anii 1 93 1 1 939, ale ziarului antimilitarist " Alarma" 1 93 2, revista ,,Idei" 1 900-1 9 1 3, "Ca
lendarul muncii" şi altele. Preocuparea continuă În direcţia achiziţionării unor nu
mere de ziare, ediţii speciale care au consemnat evenimente deosebit de sem
nificative. In momentul de faţă muzeul dispune de exemplare rare, cum
ar fi numerde din "Rezboiul" apărute în timpul războiului de i ndependenţă,
un exemplar de ziar în care se face rela·tarea discuţiilor purtate în Cons.i.liul
de Coroană din iulie 1 91 4 , numărul din " Socialismul" c uprinzînd relatarea
dezbaterilor Congresului general al Partidului Socialist din mai 1 921 , congres
care a hotărît transformrcuea Partidului Socialist în Partid Comunist, un
exemplar din ziarul ,. Informaţia zilei", cu articolul " incendiar" al lui Arghezi :
"Baroane", acelaşi exemplar care poartă sigilul cenzurii şi alte asemenea ori
ginale deosebit de interesante.
O cercetare sumară chiar, a fondurilor muzeului evidenţiază o dată în plus
legăturile internaţionale menţinute de mişcarea muncitoreasca din România
de-a lungul existenţei sale. Incepind cu legăturile ce le-a avut cu prima Inter
naţională, mişcarea muncitorească, atît cea de la sfîrşitul secolului XIX şi înce
putul secolului XX, cît şi continuînd cu cele dezvoltate de mişcarea muncito
reasca după constituirea Partidului Comunist din România, aceste relaţii prin
cipiale cu clasa muncitoare internaţională sînt reflectate de numeroase
documente. Participarea la acţiuni de solidaritate cu mişcarea democratică
din diverse ţări, participarea la consfătuiri internaţionale şi congrese, toate
acestea le vom găsi printre exponatele din muzeu sau printre documentele din
fonduri. Carnetul original al lui A. Voinov ca participant la Congresul de
constituire a Internaţionalei a II-a în 1 889, mulajul unei delegaţii semnată
de I. C. Frimu la Congresul socialist internaţional de la Stuttgart, o carte
poştală purtînd semnătura lui Lenin şi a altora adresată lui C. Dobrogeanu
Gherea, invitaţia În manuscris a lui G. Dimitrov adresată Sindicatelor din
România la un Congres bulgar din 1 9 1 1 , acestea p recum şi numeroase altele
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ne ajută să parcurgem firul relaţiilor internaţionale ale mişeam revoluţionare
româneşti. Cu unele evenimente de peste hotare cu răsunet în istoria omenirii
îşi au anumite tangenţe şi concetăţenii noştri. Se poate acum susţine cu docu
mente că la lupta armată ce a dus la proclamarea primului stat proletar
- Comuna din Paris - au participat şi români. Dispunem de o diplomă
originală intrată În patrimoniul muzeului după 97 de ani de la procla
marea Comunei - este vorba de un document emis de Comitetul de ambu
lanţă a presei franceze în care se confirmă participarea românului N. Geor
gescu la războiul franco-prusac din 1 87 1 şi la proclamarea Comunei din Paris.
Se păstrează mărturii asupra zguduirilor revoluţiei ruse din 1 905 printr-o
serie de documente referitoare la epopeoo crucişătorului "Potemchin" în Ro
mânia. "Al trei-lea echipaj marin" (de pc vasul ,.Potcmchin"), sînt
cuvintele imprimate cu l.iterc aurii pe o panglică din rips, care alături de sigi
liul marinarilor de pe vas şi epolctul unuia dintre ofiţeri, stau mărturie acţiu
nilor revoluţionarilor primiţi atît de entuziast în România. Revoluţiei din
Octombrie 1917, muzeul îi acordă locul potrivit marei sale însemnătăţi inter
naţionale. Marele număr de români participanţi direct la acest eveniment
stă mărturie solidarităţii internaţionale a mişcării muncitoreşti din ţara noas
tră. Se păst.rează documente despre entuziasmul românilor, manifeste şi broşuri
dar şi ac·te care confirmă că românii au servit în armata roşie în timpul eve
nimentelor din 1 9 1 7 şi mai tîrziu pentru apărarea lui Octombrie. Pentru pe
rioada de mai tîrziu documentele ne dau o imag.ine concretă privitoare la
participarea românilor la lupta antifascistă, prezenţa lor în rîndurile brigă
zilor intemaţionalc în Spania, în rezistenţa franceză, belgiană etc.
Au adus mărturii oamenii acelor vremi: costumul pc care ca deţinut
Jonatorul 1-a purtat la Auschwitz, o marcă pentru cantină în lagărul de la
Buchenwald, sau o carte de internat civil la Mathauscn. S-a păstrat cartea
poştală trimisă lui Costaforu În semn de omagiu pentru curajul şi umanismul
său de către Henri Barbusse, acelaşi care a Închinat României revoluţionare
cartea sa "Le boureaux" .
De o deosebită importanţă sînt documentele legate de pregătirea şi des
făşurarea actului de la 23 August 1 944. Eveniment crucial în istoria poporului
nostru, momentul 23 August, născut din hotărîrea poporului român de a răs
turna regimul lui Antonescu, îşi are documentele sale, am spune laconice,
sobre, dar indiscutabile şi ireversibile. Sînt manifeste şi fluturaşi de mic format
cuprinzînd chemări la acţiuni ale Partidului Comunist, sînt documentele de Fwnt
Unic, de Front Antihitlerist, ale Blocului Naţional Democrat, sînt obiecte păstrate
de la luptătorii din mişcarea de partizani : ceasornice şi buS Jle, aparate de
radio, cleşti pentru sîrma ghimpată, mijloace de sabotare a maşinii de război
fasciste. Sînt arme, acele arme al Căror oţel a fost ţinut strîns în pumnii luptă
torilor militari sau din formaţiunile patriotice În timpul evenimentelor din
august 1 944. Au donat muzeului, despărţindu-se cu greu de ele, arme, cartuşe
şi alte piese, tovarăşii Manolc şi Elena Bodnăraş, aceleaşi arme cu care au păzit
pc Antoncşti arestaţi, pistolctul "Mauser" scria 8 9950 şi rezervele de cartuşe,
multe la număr păstrate într-o sticlă. Se află depus la muzeu pistolctul fostu-
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lui g :ncr:ll hitlerist Hanscn, comandantul armatei germane ele uscat, dislocată
în România, făcut p rizonier de patrioţi. Se păstrează în fondurile muzeului
ordinul original de decorare a generalului Gheorghe l\1ihail, fost şef al Marelui
Stat Major al Armatei : "Pentru curajul în aqiunea de la 23-27 august 1 9-1-1 " .
Muzeul a achiziţionat recent aparatul care a Înregistrat cuvîntarea ultimului
rege rostită la radio În scara zilei de 23 august 19-1-1 şi în c.uc s� anunţa că
România s-a alăturat coaliţiei antihitlcriste ; această p iesă va completa colcqi a
de obiecte ce vor fi p use la dispoziţia vizitatorilor.
îmbogăţirea continuă a fondurilor Muzeului ele istoric a Partidului Co
munist, a mişcării revoluţionare şi democrati ce din România, este rodul par
ticipării la această aqiune a Întregului colecti v ; vizitele în j udeţe, oraşe, co
mune, contactul direct cu oamenii au dat la i veală documente ele cele mai multe
ori inedite. In ultimul timp pregătind expoziţia-tematică "50 de ani de la
unirea Transilvaniei cu România", au fost vizitate dtcva sate din jurul oraşu
lui Alba Iulia şi merită subliniat că a produs o surpriză plăcută faptul că
oameni care apar in fotografiile de delegaţi participanţi la :\dunarca de la
1 decembrie 1 9 1 8 se regăsesc ci înşişi în număr destul de mare printre cei în
viaţă azi. Vizitată la Braşov, fiica lui Valeriu Branişte, luptător de seamă din
Transilvania, ne-a pus la dispozi\ie cîteva documente păstrate d::: la tatăl său:
biletul de tren (original) cu care delegaţii Lugojului au călătorit spre Alba Iulia,
fişe originale cu subscripţii şi donaţiuni care susţineau material slelega
ţiilc participante la Alba Iulia şi altele. De asemeni sub forma unor origimlc
păstrate de V. Căliman, ne găsim în faţa unor documente p rivind intregul
complex al luptei de eliberare naţională a populaţ:ci româneşti din Transil
vania; documente din timpul procesul Mcmorandului, documente privind
unirea Transilvaniei cu România e-tc.
Pregătind acest articol au fost cercetate cataloagclc muzeului cu nu
melc persoanelor de la care s-au p rimit documentele ce constituie azi
fon durile documentare de care dispunem. Printre sutele de nume anonime
ne-au reţinut atenţia şi multe nume care au o rezonanţă în trecutul de luptă al
mişcării muncitoreşti din istoria ţării. Cu mai multe sau mai puţine documente
.u1
contribuit la Înzestrarea t::: z aurului amintit: Alexandru Buican, Eugenia
Rădăceanu, Costin Nădejde, Gheorghe Vasilichi, 1. Popescu-Puţuri, P. Con
stantinescu-I aşi, Ştefan Voitcc, Victor Chcrcsteşiu, Nicolae Goldberger, Nico
lae Cioroiu, Elena LivezeJnu, Pavel Bojan, Tănase Bo1 1oi, Vasile Bîgu, Marin
Florca Ionescu, Ion Pîncu, Ion Pas, general în rezervă Dumitru Dămăccanu
şi mulţi alţii. Fondurile documentare conţin şi numeroase piese trimise de către
diferite organe de partid din ţară : Comi tetele judeţene: P.C.R. Rcşiţa, Dobro
gea, Comitetul Orăşenesc Buşteni al P.C.R., Comitetul Judeţean U.T.C. Cluj
�i al tek
Se cuvin depuse eforturi tot mai susţinute pentru lărgirea cadrului cerce
tării, depistării, colectării de documente, lărgirii cercului de persoane care pot
contribui la aceasta cu toată hotărîrea şi Înţelegerea aportului pc care fiecare
dintre noi îl poate aduce în îndeplinirea unei misiuni de atare Înscmnă! :tte
pentru cunoaşterea trecutului.
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OBER DIE SAMMLUNGEN DES MUSEUMS FUR GESCHICHTE DER
KOMMUNISTISCHEN PARTEI U ND DER REVOLUTIONXREN UND
DEMOKRATI9CHEN BEWEGUNG IN RUMXNIEN

(ZUSAMMENI'ASSUNC;)

Dic Arboit behanclelt zusammenfassencl die Beschrcibung cler Sammlungcn
Museums fiir Geschichte der Kommunistischcn Partei uncl cler rcvolutio
nărcn uncl demok ratischcn Bewcgung in Rumănicn, mit dem Sitz in Bukarest.
Das Museum bestcht scit zwanzig Jahrcn und besitzt rciche Sammlungen, dic,
zahlcnmăssig nach Tausenden zăhlcnd, clcshalb bcsonclcrs wcrtvoll sind, wcil
durch sic clic wichtigstcn Momente aus dcr Tătigkeit cler Arbeitcrbewcgung
in Rumănicn im Rahmen cler Landcsgeschichtc belcuchtct wcrden. Dic Arbcit
hcbt clic Bcclcutung cler verschieclencn Muscumsstiickc hervor, bcsonclcrs cler
Ori gi nale wie Fahnen, Uniformen, Abzeichcn, Flugblăttcr, Zcitungcn, Foto
graficn, clic allc clcn Wcrt von zcitgcnăssischen U rkun clc n habcn uncl z.um
grosscn Teil Schcnkungen von bckannten Kămpfcrn uncl politischcn Pcrsăn
lichkeitcn sind. Diese Museumsstiickc sind lcbencligc Zcugnissc cler grosscn
sozialcn llewcgungen, cler Kampfc des gcsamtcn Volkcs fiir dic Erhaltung
scincr Existcnz, des Kampfes fiir dic soLialc Erncucrung des Landcs. Dic angc
schafftcn Gegcnstancle und Dokumcnte sind Zcugnissc cler rcv o luti on ă rcn
Tătigkeit unter clen Bcclingungcn cler Illegalităt; vicle \'On ihncn stammcn aus
Gefăngnisscn uncl Lagern; es werclcn clic Waffcn cler patriotischcn Kampffor
mationen aus cler Zeit cler bewaffnctcn lnsurrcktion aus clcm August 1 9 -H
aufbcwahrt. Verschicdcne Museumsstiickc betrcffcn clic i ntcrnationalen Solicla ri
tătsakrionen : clic Teilnahme rumănischer Freiwilliger am S?anischcn lliir
gerkrieg sowic a.n cler franzăsischen uncl belgischen \Vidcrstandsbe\\egung. Das
Mus::um bcsitzt eine rcichc Fotothck mit Lichtbilclcrn aus den vcrschieclcnsten
historischen Zeitabschnittcn, seltcne Zcitungscxemplare usw. Dic Arbeit hcbt
dic Niitzlichkcit dicser Sammlungen zur stăncligen Bercicherung cler Ausstcllun
gcn des Muscums hcrvor. Sic untcrsrrcicht glcich zc iti g dic Not\vcnJ.i gkci t,
sokhc Samml un gen in dcn gcKhichtlichcn Musccn des ganzcn L a n des auf
zubaucn.
des
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